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SARI 

Purnamasari, Anita Retno.2007 Kajian Filologis Naskah “Pelayaran ke     Makkah”. 
Skripsi. Jurusan bahasa dan sastra indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Yusro Edi Nugroho,S.S, M. 
Hum, Pembimbing II : Sumartini, S.S. 

 

Kata kunci : naskah lama, Pelayaran ke Makkah, dan filologi. 

 

Studi terhadap naskah-naskah lama akan dapat membuka tabir sejarah 
kebudayaan Indinesia lama yang beraneka ragam. Isi naskah lama mencakup rentangan 
yang luas tentang kehidupan spiritual nenek moyang kita serta memberikan gambaran 
yang memadai tentang alam pikiran dan lingkungan hidupnya. Kajian filologis terhadap 
naskah-naskah lama dapat mengungkap isi naskah hingga ke tangan generasi penerus 
sehingga gagasan dan ide-ide dapat tersampaikan.  

Permasalahan yang muncul dalam skripsi ini adalah: bagaimanakah suntingan 
teks Pelayaran ke Makkah hingga sampai kepada pembaca sebagai masyarakat modern. 
Berkaitan dengan permasalahan tesebut penelitian ini bertujuan untuk menyajikan 
suntingan teks hingga dapat dibaca oleh pembaca sebagai masyarakat modern. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filologis. 
Data penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah naskah Pelayaran ke Makkah 
yang berwujud kata atau kalimat yang sudah ditranslitersi dari aksara Arab-Melayu, 
berkode ML 158 yang merupakan koleksi Perpustakaan Nasional di jl. Salemba Raya 28 
A Jakarta. Sementara itu sumber data dalam penelitian ini adalah Perpustakaan Nasional 
Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data adalah 
metode naskah tunggal edisi standar. Teknik analisis data dan langkah kerja penelitian. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa naskah Pelayaran ke Makkah merupakan 
naskah koleksi Perpustakan Nasional RI bernomor ML 158 berbahasa Melayu aksara 
Arab dengan tebal 12 halaman. Naskah Pelayaran ke Makkah merupakan naskah tunggal. 
Hal ini dapat dilihat dari berbagai katalog naskah yang ada di antaranya Katalog Induk 
Naskah-Naskah Nusantara Jilid 2, Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid 3-A, 
Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid 3-B, Katalog Pameran Naskah di 
Museum Sonobudoyo, dan Katalogus Manuskrip Kraton Jogja. Naskah ini kira-kira 
ditulis pada tahun 1800an  hal ini dapat diperkirakan melalui cap kertas yang digunakan, 
karena tidak terdapat kolofon yang menyebutkan titimangsa naskah. Naskah Pelayaran 
ke Makkah menceritakan tentang kisah perjalanan naik haji Raden Demang Panji Nagara 
beserta para jamaah dari sumedang ke Makkah pergi-pulang, perjalanan dimulai 27 
syawal 1269, kemudian tiba di Makkah pada tanggal 18 Dzilkoidah, dan pada tanggal 29 
shopar kembali ke Sumedang. Adapun perjalanan itu lamanya 29 bulan 6 hari. 

Berdasarkan temuan tersebut saran yang dapat diberikan penulis adalah  
penelitian ini hendaknya dapat memberikan dorongan bagi filolog untuk semakin giat 
melakukan penelitian mengenai naskah, dengan demikian studi filologi terhadap sastra 
lama sangat besar bantuannya bagi pengembangan kebudayaan Indonesia.  
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Filologi dipandang sebagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan karya masa lampau 

yang berupa tulisan tangan. Melalui karya-karya masa lampau yang berupa tulisan inilah 

khazanah kebudayaan dan pandangan hidup nenek moyang kita bisa terungkap. Sebab karya-

karya itu mengandung nilai-nilai luhur, gambaran kehidupan, ide-ide, pandangan hidup, cita-

cita yang hendak disampaikan leluhur sebagai penyusunnya kepada generasi penerus. 

Studi terhadap naskah-naskah lama akan dapat membuka tabir sejarah kebudayaan 

Indonesia lama yang beraneka ragam. Isi naskah lama mencakup rentangan yang luas tentang 

kehidupan spiritual pendahulu-pendahulu serta memberikan gambaran yang memadai tentang 

alam pikiran dan lingkungan hidupnya. Menggali warisan nenek moyang yang agung nilainya 

itu perlu dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan kita. Dengan mengkaji 

naskah-naskah itu kita dapat memahami dan menghayati pandangan serta cita-cita yang 

menjadi pedoman hidup mereka.(Sudjiman 1995:46) 

Perbincangan secara spesifik tentang penelitan filologi yang tampaknya belum banyak 

dilakukan, sehingga ia belum menjadi wacana keilmuan yang ngetren untuk dibicarakan. 

Ibarat bola, belum banyak yang ikut menendang, sehingga bola itu hanya berpindah-pindah 

dari beberapa pasang kaki yang itu-itu saja. Akibatnya bisa ditebak, masih banyak yang tidak 

pernah tahu keberadaan bola itu, sehingga masih terbatas pula gol-gol yang dihasilkan. Ya, 

sosialisasi penelitian filologi memang belum maksimal, sehingga masih belum banyak pula 

karya-karya yang bermutu yang dihasilkan melalui penelitian filologi, setidaknya jika di 

bandingkan dengan jumlah naskahnya yang mencapai jumlah ribuan. 
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Baried (1983 :1) berpendapat bahwa Filologi adalah suatu pengetahuan tentang sastra-

sastra dalam arti yang luas yang mencakup bidang kebahasaan, kesusastraan, dan kebudayaan. 

Filologi sebagai satu disiplin ilmu berkaitan dengan karya masa lampau berupa tulisan. Karya 

masa lampau ini dipelajari berdasarkan anggapan bahwa dalam peninggalan tersebut 

terkandung nilai-nilai yang masih relevan dengan masa kini. Banyak informasi yang berkaitan 

dengan masalah sosial budaya masa lampau yang tidak lagi dijumpai pada masa kini. Hal 

tersebut perlu dijelaskan agar dipahami oleh masyarakat saat ini. 

Karya masa lampau tersebut biasanya tertulis dalam bahasa dan aksara yang agak susah 

dipahami bagi orang masa kini, lagi pula karya-karya masa lampau tersebut masih tertulis di 

atas bahan yang mudah rusak. Di samping itu, cara pewarisannya pun masih bersifat 

tradisional yaitu dengan cara menyalin. Cara ini agaknya mengandung kelemahan-kelemahan 

secara teoretis yaitu dengan adanya kesalahan dalam penyalinan naskah karena faktor 

manusia, untuk itu diperlukan seorang peneliti yang memang dapat membuat naskah itu 

menjadi valid dan lebih sempurna. 

Minimnya penelitian filologi yang berbasiskan naskah, tampak bahwa terdapat 

kesenjangan antara kepentingan menjembatani masa lalu dengan minimnya upaya dilakukan. 

Peninggalan–peninggalan hasil karya kesusastraan lama hampir tidak dikenal orang, baik 

orang yang langsung berkecimpung dalam bidang sastra maupun yang tidak, karena kita 

menyadari dalam kesusastraan lama pada umumnya terdapat kata-kata Melayu, Jawa Kuno, 

Sansekerta, dan sebagainya. Penggunaan kosa kata dan susunan kalimatnya sulit dipahami. 

Naskah lama merupakan salah satu wujud dokumen sejarah yang banyak mengandung 

nilai-nilai budaya masa lampau. Menurut Lubis (2001:22) jumlah naskah lama banyak 

tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, Lubis (2001:28) mengemukakan bahwa naskah-
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naskah Nusantara  juga tersebar di seluruh dunia, antara lain: Malaysia, Singapura, Brunai, 

Srilanka, Afrika Selatan, thailand, Mesir, Inggris, Jerman, Rusia, Austria, Hongaria, Swedia, 

Belanda, Spanyol, Itali, Prancis, Amerika dan Belgia. Khusus untuk naskah Melayu 

diperkirakan terdapat 5.000 buah naskah di berbagai dunia, dan seperempatnya berada di 

Indonesia.  

Objek penelitian ini menggunakan teks Pelayaran ke Makkah  kata pelayaran berasal 

dari kata dasar “layar” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mengarungi lautan; 

bepergian dengan kapal, sedangkan pelayaran mempunyai arti perjalanan melalui laut; segala 

sesuatu yang menyangkut perihal berlayar. Naskah Pelayaran ke Makkah menggunakan 

aksara Arab berbahasa Melayu, pada rangkaian-rangkaian peristiwa yang kadang nampak 

rancu dalam susunan bahasa, misalnya kata kasinkapura, kanagri mengakibatkan pembaca 

sulit dalam mengikuti jalanya cerita. Dalam cerita tersebut keberadaan tokoh tidak begitu 

ditonjolkan, karena lebih berkonsekuensi pada kelompok atau sering disebut dengan jamaah. 

 Dalam cerita ini perjalanan yang dilalui untuk menunaikan ibadah Haji sangat lama 

karena pada masa itu belum adanya pesawat terbang dan masih menggunakan alat transportasi 

kereta kuda dan kapal. Banyak halangan dalam melakukan perjalanan yaitu ombak yang 

sangat besar sehingga kapal pemberangkatannya ditunda dan menunggu sampai ombak 

kembali normal, kehabisan bekal makanan, seperti beras dan ikan karena selama di dalam 

kapal para jamaah yang dipikir hanya makan dan minum saja. Para jamaah seringkali singgah 

di kota atau negara yang dilewatinya untuk beristirahat, misalnya singgah di Malaka selama 

13 hari disana para jamaah membeli makanan, beras, kayu, air, untuk bekal ditengah laut agar 

tidak kehabisan bekal seperti perjalanan sebelumnya. Para Jamaah membawa uang rupiah dan 

setiap berhenti ditukar dengan uang yang berlaku dalam negara itu misalnya berhenti di 
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negara Alpiah maka rupiah ditukar menjadi pasmah. Para Jamaah melakukan perjalanan dari 

Makkah ke Madinah dengan naik onta yang disewanya. Setelah selesai semuanya dalam 

melaksanakan ibadah haji, para jamaah kembali ke Jawa dengan naik kapal dari Jiddah 

sampai ke Cirebon kemudian dari Cirebon sampai ke Sumedang naik kereta kuda. Para 

Jamaah semuanya sampai dengan selamat. 

Setting yang digunakan cukup banyak dalam cerita ini, karena kembali kepada bentuk 

cerita dan judul Pelayaran ke Makkah, sehingga ada begitu banyak tempat persinggahan yang 

di tempati oleh para jamaah atau rombongan. Selain setting, penggunaan tanggal dan waktu 

begitu jelas diungkapkan dalam cerita ini. 

Di antaranya beberapa nama tempat persinggahan seperti rumah Haji Fatimah, 

pelabuhan Singapura, pelabuhan Aceh, negeri Alifah, negeri Kalihira, negeri Jeddah, Arrafah, 

Mina, bukit suhadd`a, hadda`, Maufah, dan negeri Sarban. Naskah Pelayaran ke Makkah 

merupakan naskah tunggal koleksi Perpustakaan Nasional RI di Jakarta. Hal ini dapat dilihat 

dari berbagai katalog-katalog naskah yang ada di antaranya Katalog Induk Naskah-Naskah 

Nusantara Jilid 2, Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid 3-A, Katalog Induk 

Naskah-Naskah Nusantara Jilid 3-B, Katalog Pameran Naskah di Museum Sonobudoyo, dan 

Katalogus Manuskrip Kraton Jogja. Naskah ini kira-kira ditulis pada tahun 1800an  hal ini 

dapat diperkirakan melalui cap kertas yang digunakan, karena tidak terdapat kolofon yang 

menyebutkan titimangsa naskah. Naskah Pelayaran ke Makkah menceritakan kisah perjalanan 

Raden Demang Panji Nagara dan keluarganya beserta jamaah-jamaah yang akan menunaikan 

ibadah haji, perjalanan dimulai dari negeri Sumedang bersama jamaah laki-laki dan 

perempuan yang berjumlah 24 orang. Perjalanan di mulai pada pukul 4 hari Senin tanggal 27 

bulan syawal tahun 1269 dengan membawa bekal berupa makanan dan obat-
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obatan.Perjalanan sampai di Tomo dan bermalam selama 2 malam dari Tomo berangkat ke 

negeri Sarban, di Sarban berhenti 11 hari menunggu kapal yang akan berangkat ke Singapura 

kemudian para jamaah berangkat ke Singapura 3 hari perjalanan sampai pelabuhan negeri 

Muntok. Dari Muntok perjalanan 3 hari sampai ke negeri Riau dari Riau dilanjutkan ke 

Singapura dan berhenti di Singapura selama 2 bulan 15 hari untuk menunggu musim. Para 

jamaah melanjutkan perjalanannya dengan melewati beberapa negara, selama perjalanan para 

jamaah sering berhenti untuk beristirahat dan berbelanja buat bekal selama dalam perjalanan 

kemudian melanjutkan perjalanannya kembali hingga sampai ke Makkah. Para jamaah 

menunaikan ibadah haji sampai selesai, setelah selesai para jamaah kemudian kembali ke 

Sumedang pada tanggal 29 safar 1271. Jumlah perjalanannya itu 29 bulan 6 hari semua 

rombongan dapat kembali dengan selamat sejahtera.   

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis 

mengambil judul Kajian Filologis Naskah Pelayaran ke Makkah 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka timbul 

masalah pokok yang akan diteliti dalam penelitian adalah bagaimanakah suntingan teks dalam 

teks Pelayaran ke Makkah? 

 

1.3 Tujuan Penelitan  

 Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian teks Pelayaran ke Makkah yaitu 

menyajikan suntingan teks dalam teks  Pelayaran ke  Makkah sehingga dapat dibaca oleh 

pembaca sebagai masyarakat modern. 
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1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat  secara teoretis yang dapat dijadikan 

tolak ukur atau pembanding para kritikus atau peneliti lainnya untuk penelitian selanjutnya, 

sedangkan secara praktis sebagai penambah khazanah pengetahuan bagi para mahasiswa lain 

dan masyarakat pembaca di bidang filologi khususnya untuk dapat lebih memahami secara 

baik isi teks Pelayaran ke Makkah. 

 

 

1.5  Sistematika Penulisan Skripsi  

Skripsi ini terbagi atas lima bab yang tersusun secara runtut dan saling berhubungan 

kerangka skripsi ini diawali bab pertama sebagai pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir 

adalah sistematika skripsi.  

Bab dua adalah landasan teoretis. Landasan teoretis merupakan teori-teori yang 

digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan yang muncul dalam 

permasalahan. Teori yang digunakan sebagai landasan untuk mengungkap permasalahan yaitu 

meliputi pengertian filologi, objek filologi yang meliputi naskah dan teks, kritik teks yang 

meliputi tahapan kritik teks,tempat penyimpanan naskah,tujuan filologi,pengertian 

transliterasi dan suntingan teks.  

Uraian selanjutnya adalah uraian tentang metode penelitian yang terdapat pada bab tiga. 

Metode penelitian ini terdiri atas data dan sumber data penelitian , metode penelitian, teknik 

analisis data dan yang terakhir adalah langkah kerja  penelitian. 
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Hasil penelitian dan pembahasan kajian skripsi ini dikemukakan pada bab empat yaitu 

menyajikan deskripsi naskah, suntingan teks,(yang meliputi transliterasi dan analisis  tanda 

suntingan). 

Penelitian ini diakhiri dengan bab lima, yaitu penutup. Pada bagian penutup ini berisi 

simpulan hasil penelitian terhadap naskah “Pelayaran ke Makkah”. dan saran bagi pembaca. 
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 BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Pengertian Filologi 

Berdasarkan pendapat Lubis (2001:16), Filologi adalah pengetahuan tentang sastra-

sastra dalam arti luas mencakup bidang bahasa, sastra, dan kebudayaan. Menurut Djamaris 

(dalam Sangidu, 2004:7), filologi merupakan suatu ilmu yang objek penelitiannya naskah-

naskah lama dan dipandang sebagai pintu gerbang yang dapat menyingkap khasanah naskah 

masa lampau. 

Menurut Lubis (2001:17), Filologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani philos 

yang berarti cinta dan logos yang artinya kata. Pada kata filologi, kedua kata itu membentuk 

arti “cinta-kata” atau “senang bertutur” arti ini kemudian berkembang menjadi “senang 

belajar” atau senang kebudayaan. 

 

2.2 Objek Filologi   

Menurut Sudardi (2001:3), bahwa objek penelitian filologi adalah teks dari masa lalu 

yang tertulis di atas naskah yang mengandung nilai budaya. Menurut Barried Dkk, (1983:3-4) 

filologi mempunyai objek naskah dan teks, oleh karena itu perlu dibicarakan mengenai seluk 

beluk naskah, teks, dan tempat penyimpanan naskah. 

Lubis (2001:25), berpendapat bahwa naskah-naskah yang menjadi objek material 

penelitian filologi adalah berupa naskah yang ditulis pada kulit kayu, bambu, lontar, dan 

kertas. Ini artinya bahwa perjanjian-perjanjian, ukiran, tulisan pada batu nisan di luar 

pembahasan filologi. Dan naskah-naskah itu dilihat sebagai hasil budaya cipta sastra. 
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2.2.1 Naskah  

Menurut Barried (1983:54), naskah merupakan benda konkret yang dapat dilihat dan 

dipegang. Dalam bahasa Inggris naskah disebut dengan Manuscript, sedangkan dalam bahasa 

Belanda, disebut dengan istilah Handscript. Di Indonesia bahan naskah dapat berupa lontar, 

kayu, bambu, rotan, dan kertas eropa. Sementara itu, naskah menurut Ikram (1994:3), adalah 

wujud fisik dari teks. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:776) naskah diartikan (1) sebagai 

karangan yang masih ditulis dengan tangan, (2)karangan seseorang yang belum diterbitkan,(3) 

bahan-bahan berita yang siap untuk diset,(4) rancangan. 

Menurut Dipodjojo(1996:7) naskah adalah segala hasil tulisan tangan yang menyimpan 

berbagai ungkapan, cipta, rasa, dan karsa manusia yang hasilnya disebut hasil karya sastra, 

baik yang tergolong dalam arti umum maupun dalam arti khusus yang semuanya merupakan 

rekaman pengatahuan masa lampau bangsa pemilik naskah. 

Jadi, dapat dikatakan bahwa naskah merupakan segala sesuatu yang menyangkut semua 

tulisan yang masih ditulis dengan tangan.yang merupakan budaya masa lampau.  

  

2.2.2 Teks  

Menurut Lubis (2001:30), teks adalah kandungan atau isi naskah. Perbedaan antara 

naskah dan teks akan lebih menjadi jelas jika terdapat naskah yang lebih muda tetapi 

mengandung teks yang lebih tua. Teks terdiri atas isi dan bentuk. 

 Menurut Barried, (1983:4), teks adalah sesuatu yang abstrak. Teks filologi ada yang 

berupa teks lisan dan teks tulisan. Teks lisan yaitu, suatu penyampai cerita turun menurun lalu 
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ditulis dalam bentuk naskah, kemudian mengalami penyalinan dan selanjutnya dicetak. Teks 

tulisan dapat berupa tulisan tangan (yang biasa disebut naskah), dan tulisan cetakan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 :1159) teks berarti (1) naskah yang berupa 

kata-kata  asli dari pengarang, atau naskah yang berupa kutipan dari kitab suci untuk pangkal 

ajaran atau alasan; atau berupa bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, 

berpidato,dsb (2) wacana tertulis. 

                                     

2.2.3 Kritik Teks 

Sudjana (dalam Djamaris, 1991:11), memberikan pengertian kritik teks adalah sebagai 

pengkajian dan analisis terhadap naskah dan karangan terbitan untuk menetapkan umur 

naskah, identitas pengarang, keotentikan karangan. Jika terdapat berbagai teks dalam 

karangan yang sama, kritik teks berusaha menentukan yang mana di antaranya yang otoriter 

atau yang asli. Tujuan kritik teks yaitu menyajikan sebuah teks dalam bentuk seasli-aslinya 

dan betul berdasarkan bukti-bukti yang terdapat dalam naskah yang ada. 

Menurut Sutrisno (dalam Djamaris, 1991:11-12), kritik teks bertujuan menghasilkan 

suatu teks yang paling mendekati teks aslinya. Oleh peneliti filologi, teks itu sudah 

dibersihkan dari kesalahan yang terjadi selama penyalinan yang berulang kali. Demikian juga 

dengan isi naskah yang telah tersusun kembali seperti semula, juga bagian-bagian naskah 

yang tadinya kurang jelas, dijelaskan sehingga seluruh teks dapat dipahami sebaik-baiknya.  

 

2.2.3.1 Tahapan Kritik Teks 

Reynolds dan Wilson (1974:15) mengemukakan dua tahapan dalam kaitannya dengan kritik 

teks, adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut. 
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a) Tahapan pertama 

1. menetukan hubungan satu dengan yang lainnya dari naskah yang ada  

2. menyisihkan naskah yang dengan jelas merupakan turunan naskah yang ada karena 

tidak memiliki independen (eliminatio codicum descriptorum) 

3. menggunakan hubungan yang tersusun untuk merekonstruksi manuscrip naskah 

yang hilang yang merupakan nenek moyang naskah saksi atau naskah varian 

b) Tahapan kedua 

Tahapan kedua yakni pengujian, apakah termasuk teks yang asli atau bukan asli 

(examinatio). Jika bukan asli maka tugas selanjutnya ialah memperbaiki (emendatio). 

Hal ini bisa dilakukan dengan mengisolasi atau memisahkan kerusakan yang ada. 

Sementara itu, menurut Robson(1994:55) ada dua tahapan yang harus dilakukan oleh 

filolog, yaitu penyajian dan penafsiran. Menyajikan teks dianggap lebih ilmiah, sedangkan 

menafsirkan teks dianggap lebih populer. Namun, pada dasarnya kedua proses tersebut 

merupakan aktivitas yang tidak bisa dilepaskan keberadaannya satu sama lain. Proses 

penyajian naskah dari bahan mentah dengan berbagai tingkat kesukaran, kemudian barulah 

proses penafsiran yang dimulai untuk menguak apa yang terkandung di dalamnya. 

Dari berbagai langkah penanganan teks, pada hakikatnya akan dihasilkan sebuah teks 

baru yang lebih baik.karena di dalam teks sudah terdapat perbaikan dalam bentuk yang lebih 

memungkinkan terbaca oleh khalayak umum tanpa kehilangan jati dirinya sebagai sebuah teks 

yang otonom atau berdiri sendiri. 
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2.3 Pengertian Transliterasi 

Menurut Sudjiman (1995:99) transliterasi diartikan sebagai penggantian jenis aksara 

(yang pada umumnya kurang dikenal) dengan aksara dari abjad yang lain (yang dikenal 

dengan baik). 

Sementara itu, menurut Lubis (2001:80) transliterasi adalah penggantian huruf atau 

pangalihan huruf demi huruf dari satu abjad ke abjad yang lain, misalnya huruf Arab Melayu 

ke huruf Latin. Dapat juga translitersi dilakukan terhadap huruf Jawa, Sansekerta atau huruf-

huruf bahasa daerah, seperti Makasar atau Batak ke dalam huruf Latin.  

Translitersi ialah perubahan teks dari satu ejaan ke ejaan yang lain. Misalnya, naskah-

naskah yang tertulis dengan huruf Latin dengan memakai ejaan yang lama diubah ke dalam 

ejaan yang berlaku sekarang (EYD). Akan tetapi, tugas yang dilakukan editor dalam 

translitersi itu tidak hanya sampai di situ saja. Naskah-naskah yang ditulis dalam huruf Arab-

Melayu yang tidak disertai tanda baca seperti titik koma, huruf besar dan kecil dan sebagainya 

akan menyulitkan pembacaan dan penentuan kesatuan-kesatuan bagian cerita atau teksnya. 

Semua itu menjadi tugas filolog untuk menjelaskannya, agar tidak terdapat lagi kekeliruan 

dan salah penafsiran bahasa. 

Dalam naskah Arab yang ingin ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia dengan huruf  

Latin, maka diperlukan bahasa Indonesia. Dalam hubungan ini perlu ditentukan terlebih 

dahulu ejaan khusus yang dipakai untuk transliterasi huruf Arab. Untuk itu dapat digunakan 

EYD atau juga bisa digunakan sistem translitersi yang khusus. 

Sebuah teks lama dibuat translitersinya karena aksara yang digunakan di dalam teks 

tersebut sudah semakin asing bagi orang kebanyakan. Isi teks itu sendiri dianggap masih 

relevan dan penting untuk dilestarikan. Di dalam penyalinannya digunakan aksara yang lazim 
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digunakan, bahkan, di dalam transliterasi teks hampir selalu dilengkapi dengan pungtuasi dan 

huruf kapital untuk memudahkan pemahamannya. Pendapat  Barried (1983:65), transliterasi 

dapat diartikan sebagai penggantian jenis tulisan, huruf demi huruf, dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. 

 

 

2.4 Suntingan teks  

Menurut Djamaris (1991:15) penyuntingan teks dapat dibedakan dalam dua hal yakni 

penyuntingan naskah tunggal jika hanya terdapat satu naskah dan penyuntingan naskah jamak 

jika lebih dari satu naskah. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:1106) penyuntingan merupakan suatu 

proses atau cara, pembuatan atau pekerjaan, menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit 

dengan memperhatikan segi sistematika penyajian isi dan bahasa (menyangkut ejaan diksi, 

dan struktur kalimat atau yang bisa dikenal dengan pengeditan).    
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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

 

3.1 Data dan Sumber Data 

Data yang diteliti dalam skripsi ini adalah Naskah Pelayaran ke Makkah yang bernomor 

ML 158 yang diambil dari referensi Van Ronkel 1909 halaman 462-463. Naskah Pelayaran 

ke Makkah ditulis dalam bahasa Melayu aksara Arab dengan tebal 11 halaman dari halaman 

1-9 terdiri dari 23 baris dan pada halaman 10 terdiri 22 baris sedangkan pada halaman terakhir 

atau 11 terdiri 10 baris. Adapun sumber data penelitian ini adalah Perpustakaan Nasional 

Republik Indonesia. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Naskah Pelayaran ke Makkah merupakan naskah tunggal artinya tidak terdapat naskah 

lain sebagai naskah induk maupun salinan. Naskah ini tidak terdapat di tempat lain yang 

menyimpan naskah-naskah lama, di antaranya dapat dilihat melalui katalog-katalog naskah 

yang ada di antaranya katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara jilid 2, Katalog Induk 

Naskah-Naskah Nusantara jilid 3-A, Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid 3-B, 

Katalog Pameran Naskah di Museum Sono Budoyo dan Katalog Manuskrip Kraton Jogja.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode naskah tunggal edisi standar. 

Penggarapan naskah dengan metode naskah tunggal dapat dilakukan dua cara, yaitu 

edisi diplomatik dan edisi standar (Lubis; 1996; 96). 
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1. Edisi diplomatik adalah suatu cara memproduksi teks sebagaimana adanya tanpa ada 

perbaikan atau perubahan dari editor. Model yang paling sesuai dengan tujuan ini adalah 

naskah direproduksi secara fotografis. Hal ini penting jika peneliti ingin menampilkan 

teks yang diperoleh persis sebagaimana adanya. Dalam edisi ini teks disajikan dengan 

teliti tanpa perubahan dan apa adanya. Oleh karena itulah penggunaan edisi diplomatik ini 

bertujuan untuk mempertahankan kemurnian teks. 

2. Edisi standar adalah suatu usaha perbaikan dan meluruskan teks sehingga terhindar dari 

berbagai kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan yang timbul ketika proses 

penulisan. Edisi standar digunakan apabila isi naskah dianggap sebagai cerita biasa, 

meskipun demikian, penggarapan naskah dengan edisi standar juga dibutuhkan ketelitian 

dan kejelian. Hal–hal yang perlu dilakukan dalam edisi standar ini antara lain : 

mentransliterasi teks, menyusun daftar kata-kata sukar. Tujuan edisi ini adalah untuk 

menghasilkan suatu edisi yang baru dan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan 

masyarakat, misalnya dengan mengadakan pembagian alenia-alenia pungtuasi, huruf  

besar dan kecil sehingga teks tampak mudah dipahami oleh pembaca modern. 

 

 

3.3 Teknik Analisis Data  

Sebelum menganalisis penelitian ini, terlebih dahulu peneliti harus mengetahui teknik-

teknik analisis data untuk memudahkan peneliti dalam penggarapan analisis. Adapun teknik-

teknik analisis data dalam penelitian ini melalui empat tahap sebagai berikut. 

Tahap pertama adalah deskripsi naskah. Tahap ini merupakan langkah awal yang 

dilakukan peneliti sebagai pengetahuan awal tentang fisik naskah. Tahap kedua adalah 
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transliterasi dan suntingan teks. Tahap kedua ini merupakan tahap yang juga harus dilakukan 

peneliti, yakni mengubah aksara Arab menjadi aksara Latin sesuai ejaan mutakhir sehingga 

memudahkan pembaca untuk membaca dan memahami isi naskah. Tahap ketiga yakni 

penyuntingan teks melalui tanda-tanda suntingan. Tahap keempat yakni mencatat semua 

nomor catatan pada suntingan teks ke dalam aparat kritik, kemudian memberi penjelasan 

tentang alasan penggunaan tanda-tanda tersebut.  

 

3.4 Langkah Kerja Penelitian 

 Langkah kerja penelitian yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah 

sebagai berikut. 

1. Menelusuri katalog 

2. Menemukan Naskah Pelayaran ke Makkah 

3. Membaca teks Pelayaran ke Makkah dengan cermat 

4. Melakukan transliterasi teks Pelayaran ke Makkah 

5. Menyunting teks dan memberi tanda-tanda suntingan 

6. Memberi penomoran pada tiap-tiap tanda suntingan. 

7. Mencatat semua nomor catatan pada suntingan teks ke dalam aparat kritik , kemudian 

memberi penjelasan mengenai alasan penggunaan tanda-tanda tersebut dalam suntingan. 

8. Menyimpulkan hasil analisis berdasarkan pembahasan. 
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BAB IV 

SUNTINGAN TEKS  PELAYARAN KE MAKKAH 

 

4.1 Deskripsi Naskah 

 Naskah Pelayaran ke Makkah merupakan naskah koleksi perpustakaan Nasional 

Republik Indonesia bernomor ML 158 dan berukuran blok teks 27x15, berukuran sampul 32,5 

x 20,5, sedangkan halaman naskah berukuran sama yaitu 32,5x20,5 dengan tebal 11 halaman 

terdiri dari halaman 1-9 terdiri 23 baris dan pada halaman 10 terdiri 22 baris sedangkan pada 

halaman terakhir atau 11 terdiri 10 baris. 

Keadaan fisik naskah masih cukup baik, kertas infort tebal, namun kertasnya sudah 

terlepas-lepas, tulisan masih jelas terbaca, ditulis dengan tinta berwarna hitam, jilidan baik, 

bersampul kertas marmer berwarna coklat. Menggunakan cap kertas Pro Patria Eendragt 

Maakt Magt merupakan cap air kertas buatan pabrik Bernadrus Cramer pada tahun 1711 di 

Ootmarsum. Dari keterangan cap kertas yang di atas maka diketahui naskah ini ditulis kira-

kira pada tahun 1800 an 

Naskah Pelayaran ke Makkah ditulis dengan aksara Arab dengan menggunakan harokat 

karena naskah tersebut kemungkinan dibuat di Pulau Jawa khususnya Jawa Barat. Hal itu 

dapat diperkirakan melalui cerita teks yaitu perjalanan naik Haji Raden Demang Nagara 

Asama yang barasal dari Sumedang. Perjalanan dimulai dari Sumedang sampai ke Makkah 

dan kembali pulang ke Sumedang. Penggunaan harokat pada aksara Arab tersebut bertujuan 

agar mudah dalam pembacaan. 
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 Isi singkat “kisah perjalanan Raden Demang Panji Nagara dan keluarganya dari 

Sumedang ke Makkah pergi-pulang, perjalanan dimulai 27 sywal 1269, kemudian tiba di 

Makkah pada tanggal 18 Dzil qoidah; dan pada tanggal 29 safar kembali ke Sumadang. 

 

4.2 Transliterasi  

 Transliterasi adalah penggantian huruf atau pengalihan huruf dari satu abjad ke abjad 

yang lain (Lubis 2001:80) 

 

4.2.1 Pedoman Transliterasi 

 Pedoman transliterasi yang digunakan peneliti dalam mentransliterasi teks Pelayaran 

ke Makkah adalah pedoman Arab-Melayu menurut Romdoni (2004:v-xi). Adapun pedoman 

tersebut adalah sebagai berikut. 

 y = ي             gh = غ   r = ر   a =  ا  

 g = ک   f/p = ف   z = ز   b = ب 

  = ng�   q = ق   s = س   t = ت 
 
  = ny�   k = ك   sy = ش   s = س 

 c = ج              l = ل   sh =ص   j =  ج 

 i = ي   m = م   dh =ض   h = ح 

 o/u = و   n = ن   th = ط   kh = خ 

 w = و   zh = ظ   d = د 

 h = ه   ’ = ع   z = ذ 
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4.2.2. Hasil transliterasi teks pelayaran ke makkah sebagai berikut. 

/1/ inilah permulaan pasal hamba raden demang nagara asama punya hamba punya binih dan 

sekalian jamaah laki2 perempuan orang dari nagri sumudang 24 yang sama2 handak pergi 

ziyarah kanagri makkah dan kanagri madinah. maka yang tersebut itu telah sediya samuwanya 

bekal orang pasmah dan yang lainnya seperti makanan yang kuwat sampai ka nagri makkah, 

seperti nasi pulut kering dan seperti manisan2 dan seperti obat2 dan seperti ikan dan lainnya 

dan sediya tempat makanan seperti sakharah dan tempat uang seperti peti dan tempat nasi 

kering dan beras seperti karung goni. kemudian hamba barangkat dari nagri sumudang dengan 

sakalian jamaah yang tersebut itu jam pukul 4 malam isnain 27 tanggal bulan syawal tahun 

1869 sampai ke tomo itu hari juga lantas bermalam di tomo 2 malam tiyada ada satu apa. pada 

hari arba 29 tanggal bulan itu juga jam pukul 5 barangkatlah dari tomo sampai ka nagri sarban 

jam pukul 4 hari juga dan tanggal bulan itu juga tapi bunyika sahja sabab hamba naik kereta 

adapun jamaah semuanya hari khomis 30 tanggal bulan itu juga. sabab masing2 perjalanannya 

ada yang jalan kaki ada yang naik kuda ada yang naik tandu. adapun hamba lamanya berenti 

di nagri sarban dengan sekalian jamaah yang disebut dahulu itu 11 hari lamanya dari sabab 

hamba tunggu2 kapal buat kasinkapura kemudian ada satu buwah kapal burayak karab 

namanya nahkoda kasiyo orang dari nagri jawana itulah yang hamba naiki sekiranya dari 

sarban menyampaikan kasinkapura adapun sewanya itu kapal di dalam satu orang sama 

barang2 rispi jumlahnya orang yang manumpang 50 orang. kemudian naik kapal dari hari arba 

10 tanggal bulan dzil qoidah dengan sakalian yang tersebut itu telah selesailah semuanya pada 

malam isnain 11 tanggal bulan itu jam pukul 8 malam perjalanan 3 hari sampai kapalabuhan 

nagri munthok 15 tanggal bulan itu juga jam pukul 8 daput 2 hari tapi tiyada sampai turun 

nahkoda kapal tiyada kasih sebab ombak besar pada hari akhad 18 tanggal bulan itu juga jam 

pukul 6 bulayar dari munthok perjalanan 3 hari sampai kanagri riau 21 bulan itu juga hari 

sabtu jam pukul 6 lamanya berenti di riau satu hari nakhoda kapal bongkar barang2 /2/ lantas 

di jualnya habis tiyada tinggal ada satu lalulah dimuat pasir itu kapal buat tolak barang 

kemudian pada hari isnain belayar lagi dari riau satu malam jalan sampai kasinkapura kira 

jam pukul 8 siyang hari salasa satu tanggal bulan dzilkhijah 2 tanggal bulan itu juga hari arba 

turun dari itu kapal sama barang lantas dimwuat kasampan sama orang2 lalu naik  kadarat 

kakampung gulam yaitulah tempat hamba berenti di rumahnya khaji fatimah orang melayu 

dengan selamat semuanya dari perkara yang tersebut dahulu itu kemudian hamba berenti di 
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nagri sinkapura 2 bulan 15 hari lamanya dari sabab nunggu2 musim adapun kapal2 arab yang 

kuat2 menyampaikan orang khaji2 dari sinkapura kanagri makkah waktu hambanya itu talah 

ada 5 buah satu badrab namanya 2 gurap banyaknya 3 gurap sholih 4 fanahul mu’in 5 saduban 

adapun semuanya kapal arab itu 9 buah tapi lupa namanya hamba dengan tiyada kurang satu 

apa hanya selamat semuwanya dan sajahteranya. inilah fasal kedua hamba dengan sekalian 

jamaah2 yang telah dahulu sebutnya tersadiya lagi belum apa2 yang kurang seperti tempat2 air 

itu tong2 tempayan atau lainnya seperti makanan seperti beras dan ikan dan lainnya sabab kita 

memang minum sahari2 makan sehari2 dikapal tiyada lagi di dalam kapal sakalian orang khaji2 

yang dipikir siang dan malum hanya makan dan minum sahja. adapun yang hamba buat 

balanja itu pasmah bekal dari rumah juga jikalau barang2 harganya satu pasmah jikalau 

handak beli sadikit2 atau harganya kurang dari satu pasmah minti tukar sama2 duwit nagri 

sinkapura rupanya tebal sedikit dari duwit kita tembaga juga janisnya. adapun duwit sinkapura 

itu barlaku atas 3 nagri sinkapura mulaka pulau pinang. adapun kapal yang hamba sewa 

dengan sekalian jamaah2 itu badrab namanya nahkoda muhamad sholih panjangnya itu kapal 

30 dupa lebarnya 7 dupa orang khaji2 yang menumpang lain dari orang kapal 250 banyaknya. 

adapun sewanya itu kapal didalam satu2 orang sama barang tiyda boleh ditamtu sebagaimana 

orangnya sahja subab tiga macam satu kamil kedua mutawasit ketiga miskin /3/ adapun 

artinya kamil itu sedyia tempat uang  pakaian seperti puti dan tumpat makanan seperti 

sakharah dan tempat air seperti legar itu kamil namanya.  adapun yang mutawasit artinya 

pertengahan ada tempat uang  pakaian dan tempat air seperti tong tiyada tempat makanan 

melainkan ditaruhnya di dalam tempat apa2 yang patut sahja itu mutawasit namanya. adapun 

yang miskin itu yaitu orang punya uang sidikit tiyada ada tempat seperti yang tersebut dahulu 

itu terkadang di taruhnya uang itu diikat dipinggang ada tempat air kecil seperti tempayan 

yang kuat diangkat sendiri dan terkadang lebihnya dari itu tiada ada apa2 malainkan dikasih 

nakhoda atau orang2 sahja itu miskin namanya adapun sewanya orang yang kamil itu 5 

pasmah jukalau laki2 jikalau perempuan 18 pasmah dan jikalau tidak masuk dikuli jikalau 

menyewa kuli terkadang banyaknya 120 sekurang2 90 atau 80 pasmah sewanya. adapun yang 

mutawasit 2 pasmah yang miskin 8 pasmah terkadang lupa tiyada pakai tambangan adanya 

kemudian jikalau telah selesai semuanya yang tersebut diyatas itu hamba naik kapal dengan 

sekalian jamaah2 pada hari Isnain pada tanggal bulan shopar tahun 1269 sampai 4 hari 

berhenti di pelabuhan Singapura belayarnya pada hari khomis 19 tnggal bulan itu juga jam 
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pukul 6 perjalanan 3 hari sampai ke negeri malaka jam pukul 7 hari akhad tiyada satu apa 

lantas naik kanagri malaka berenti sampai dapat 13 hari itu hamba tiap2 singgah dimana2 nagri 

yang akan datang sebutnya tiyada lain melainkan beli makanan2 atau beras atau kayu api atau 

air buat bekal ditengah laut berlayar pula dari malaka 5 tanggal bulan robiulawal malam 

akhad jam pukul 7 perjalanan 8 hari sampai kanagri pulau pinang 13 tanggal bulan itu juga 

hari akhad berenti jam pukul 4 berenti di pulau pinang 5 hari lamanya. belayar lagi dari pulau 

pinang 18 tanggal bulan itu juga pada malam sabtu pukul 6.26 hari perjalanan sampai kanagri 

ajah 24 tanggal bulan itu juga hari arba jam pukul 8 dapat 7 hari berenti dipalabuhan ajah 

ketika itu hamba tiyada sempat naik ke darat dari sebab kapalnya tiyada baik dengan ombak 

terlalu besar mamang banyak orang celaka hamba jadi takut malainkan hamba suruhan hamba 

/4/ punya budak. adapun yang hamba buat bulanja dinagri ajah itu pasmah juga tapi jikalau 

handak beli makanan atau apa2 harganya kurang dari satu pasmah tukar sama2 duwit negeri 

ajah rupanya timbah suranya sama juga duwit kita capnya aksara di dalam satu pasmah dapat 

1400 dan terkadang dapat 1500 biji khas namanya belayar lagi dari dari ajah 27 hari sabtu jam 

pukul 6 bulan itu juga lautan salang belayar perjalanan 14 hari sampai kanagri alpiah 11 

tanggal bulan robiulakhir malam sabtu jam pukul 5 berenti di alpiah dapat 7 hari lamanya 

adapun yang hamba buat belanja di nagri Alpiah itu pasmah halnya sebagaimana yang telah 

tersebut itu duitnya di negeri alpiah 2 majum yang saru perak lagi tembaga jakrum namanya 

besarnya seperti biji jagung di dalam satu pasmah 60 biji macamjakrum perak di dalam 1 

jakrum perak harganya 15 jakrum tambaga jadi duit di dalam satu jakrum perak harganya. 

belayar lagi dari nagri alpiah tanggal bulan robiulakhir malam akhad jam pukul 12 perjalanan 

2 hari sampai kangri kalikuk 21 bualan itu juga hari slasa jam pukul 5 tiyada sempat singgah 

berenti cuma dapat 5 jam. belayar lagi dari kalikuk 22 tanggal bulan itu juga malam arba jam 

pukul 11 perjalanan satu hari sampai kanagri kalihura 23 tanggal bulan itu juga hari khomis 

pukul 7 berenti di kalihura dapat 4 hari. adapun duwitnya itu perak macam2 harganya ada 

yang 50 duwit ada yang satu rupia besarnya ada yang seperti duwit kita ada yang 2 duwit kita 

belayar lagi dari nagri kalihura 26 tanggal bulan itu juga hari akhad jam pukul 4 perjalanan 21 

hari sampai ke negeri hudaidah 17 tanggal bulan jumadilawal hari sabtu jam pukul 3 berenti 

di hudaidah 3 hari itulah khal hamba di hudaidah sebagaimana yang telah dahulu semuanya 

adapun duwitnya berapa macam turus kemana buat istombul yang paling kecil itu dewani 

namanya sarasa seperti tu2p mulut kurang kedua kamsah namanya besarnya seperti duwit kita 
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harganya 5 dewani 3 asar namanya seperti harganya 10 dewani /5/ 4 isrin namanya harganya 

20 dewani 5 purus harganya 40 adapun yang harganya satu rupia dan arganya dan rupa perak 

dan rupa emas seperti khaziah dan seperti rupiah, apalagi dinagri makkah tempat berhimpun 

orang mana2 adanya. belayar dari hudaidah 20 tanggal jumadilawal hari salasa jam pukul 9 

perjalanan 20 hari dan sabab tiyada dapat angin baik. sampai nagri jidah tanggal 10 bulan 

jumadilakhir hari isnain jam pukul 10 berenti di nagri jidah dapat 5 hari adapun khal hamba di 

nagri jidah menunaikan ziyarah kepada kuburan siti hawa itu binihnya nabiullah adam dan 

kapada kubur lainnya seperti auliya2 itulah. jadi permulaan kalakuan hamba makkah setulah 

itu hamba barangkat dari nagri jidah pada 16 tanggal bulan jumadilakhir malam akhad jam 

pukul 6 dengan naik onta orang badwi namanya punya piyaraan di dalam satu onta muwatan 2 

orang terkadang 3 dan satu orang jikalau manumpang diatas barang adanya adapun 

pakaiannya itu onta sakduf namanya dan zubairah namanya nyewanya kurang dari semua. 

adapun nyewanya di dalam satu orang sama barang2 itu 3 pasmah 2 terkadang lebih sebagian 

banyaknya barang sahja sampai 10 pasmah jikalau orang  sahja pasmah sampai ka khada’ 16 

tanggal itu bulan itu juga hari malam senin jam pukul ½ 5 berenti di khada’ 8 jam lamanya 

dengan tiyada ada satu apa2 malainkan hamba makan minum ramai2 sahja. berangkat lagi dari 

khada’ hari itu dan tanggal itu jam pukul 4 perjalanan satu malam sampai nagri makkah 18 

tanggal bulan itu juga malam salasa jam pukul 4 perjalanan satu malam lantas bongkar 

barang2 lalu dimasukannya ke rumah syaih hamba yaitu syaih ismail namanya itulah tempat 

hamba bermukim di nagri makkah selamanya. adapun kalakuhan hamba sabulam pargi 

kamadinah tiyada lain melainkan turut sebagaimana kelakuan orang-orang negeri makkah 

seperti ziyarah kapada tempat dipurankan nabi muhammad dan sokhabatnya dan ziyarah 

kepada kubur ibunya dan kepada kubur istrinya dan seperti kubur auliya’2 dan ulama2 dan 

banyak kubur nabi2 dan ulama lainya sampai berenti di nagri makkah 23 hari lamanya 

kemudian hamba dengan sekalian jamaah2 yang handak pergi ziyarah ke madinah yaitu 

tempat kubur kanjeng nabi muhammad dan anaknya dan sokhabatnya /6/ dan lainnya hamba 

bersedia beras makanan2 roti dikadar cukup makan perjalanan 15 hari dan sedia tempat air 

seperti koriba namanya kata orang maka itu minti di dalam satu orang satu koriba dan sedia 

tempat tambang buat mengambil dari tempat berenti itu tiap tempat berenti tamtu ada talaga 

adapun dalamnya ada yang 23 dupa ada yang kurang. maka di taruhnya itu pariba di kali 

sakduf kanan kari dan mambawa uang pasmah sebagaimana handak sendiri2 tiyada boleh 
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buwat jukul dijala dan disananya itulah syaih punya pengajaran dan aturan. syahdan lagi syaih 

hamba mengaturi dari pekarangannya seperti onta badwi punya piyaraan dengan suruhan raja 

makkah menyampaikan jamaah2 dari nagri makkah kanagri madinah adanya. adapun 

aturannya itu jamaah2 misti kalau di dalam satu orang 11 pasmah buat menyewa onta sama 

jua laki2 perempuan dan lagi misti di dalam satu orang kasih beras, roti tapi beras itu boleh 

kasih sama sekali pada badui di makkah sahja adapun roti setiap satu orang 2 biji2 kasih 

kapada badwi waktunya pukul 6 sore pukul 6 pagi itulah memang dari makkah sampai 

kemudian dari madinahpun sebagian juga sampai ke makkah lagi maka jikalau telah selesai 

aturan yang tersebut itu kemudian hamba berangkat dengan sekalian2 jamaah2 dari dari 

makkah 11 tanggal bulan bulan rajab hari rabu jam pukul 5 sampai ke bukit sahada’ 12 

tanggal bulan itu juga lalu bermalam disitu sampai pukul 6 sore berangkat lagi dari bukit 

sahada’ 13 tanggal bulan iu juga hari khomis jalanan satu malam sampai ke khaji fatimah 

namanya jam pukul 4 malam hari jumuah 14 tanggal bulan itu juga sampai jam pukul 3 itu 

hari juga berangkat dari wadi fatimah perjalanan satu malam sampai kaasfan jam pukul ½ 5 

15 tanggal bulan itu juga hari sabtu berenti 10 jam lamanya. berangkat lagi dari asfan jam 

pukul 3 hari itu juga pujalanan satu malam sampai pulas jam pukul 5 hari akhad 16 tanggal itu 

juga berenti 8 jam lamanya. barangkat lagi dari pulas jam pukul 1 hari itu dan tanggal itu juga 

perjalanan 1 malam sampai kadimah jam pukul 5  /7/ hari Isnain tanggal 17 bulan itu juga 

berenti di situ 5 jam lamanya berangkat lagi dari  kodimah jam pukul 3 itu hari perjalanan 1 

malam sampai karabik jam pukul 5 hari selasa 18 tanggal bulan itu juga berenti disitu dapat 8 

jam lamanya berangkat lagi dari rabik jam pukul 3 hari itu perjalanan 1 malam sampai ke 

masturah jam pukul ½ 5 hari rabu 19 tanggal bulan itu juga berenti disitu dapat 6 jam 

lamanya. berangkat lagi dari masturah jam pukul ½ 11 itu hari perjalanan satu malam sampai 

kabir kasan jam pukul 5 hari kamis 20 tanggal bulan itu juga berenti dapat 7 jam lamanya 

berangkat lagi dari birukasan jam pukul 2 itu hari perjalanan satu malam sampai asafah jam 

pukul 5 hari jumuah 21 tanggal bulan itu juga berenti sampai 3 hari lamanya. berangkat lagi 

dari asafah pada hari akhad 23 tanggal jam pukul 11 bulan itu juga perjalanan satu malam 

sampai kabiir abas jam pukul 5 hari isnain 24 tanggal bulan itu juga berenti di situ dapat 7 jam 

lamanya. berangkat lagi biir abas jam pukul 2 hari itu perjalanan satu malam sampai ke 

puryas jam pukul 5 hari salasa 25 tanggal bulan itu juga berenti disitu dapat 8 jam lamanya. 

berangkat lagi dari puryas jam pukul 3 hari itu perjalanan satu malam sampai kanagri 
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madinah jam pukul ½ 4 hari arba tanggal 26 tanggal bulan itu juga berenti di madinah dapat 6 

hari lantas berangkat barang2 lalu dimasukannya karumah sayid hasyim itulah tumpat hamba 

berenti di nagri madinah maka setelah itu lantas hamba pergi sama sayid hasyim ke 

masjidilkarom di madinah yaitulah tempat kubur nabi muhammad dan anaknya dan 

sokhabatnya lantas hamba dan sayid hasim dan sakalian jamaah2 ke masjidilkarom lalu 

ketempat itu kemudian hamba balik dari masjidilkarom ke rumah lagi lain2 hari banyak2 

tempat kubur yang hamba ziyarah kubur sayidina khamzah di bukit ukhud yaitu mamaknya 

rosulullah itu beberapa tempat disitu dan lainnya barangkali ada 30 tempat tapi banyak lupa 

namanya adapun selama hamba sekalian jamaah di nagri madinah pagi2 melainkan ziyarah 

kepada kubur rosulullah s.a.w. /8/ dan anaknya yaitu siti fatimah dan sokhabatnya yaitu 

sayidina abu bakar sayidina umar dan lainya itulah kalakuan hamba dan jamaah2 selama 6 

hari dengan tiyada satu apa2.maka setelah itu hamba dengan sekalian jamaah2 handak balik 

kanagri makkah serta bersedia makanan2 roti2 buat makan sendiri dan buat kali kapada badwi 

adapun naiknya onta dahulu dari makkah juga dan badwi dari itu juga kemudian jukalau 

salusai yang tersebut itu berangkat dari nagri madinah jam pukul 3 hari selasa 1 tanggal bulan 

sakban perjalanan 1 malam dengan pergi sama2 saudara turki kasan kari 15 memang dari 

makkah sampai ke madinah dari madinah sampai kanagri makkah di dalam perjalanan satu 

malam2 ganti2 raja punya perintah menjaga orang khaji2 sampai kepurya jam pukul 5 hari arba 

2 tanggal bulan itu juga berenti 8 jam lamanya berangkat lagi dari purya jam pukul 3 itu hari 

perjalanan satu malam sampai kabiir abas jam pukul 6 hari kamis 3 tanggal bulan itu juga 

berenti dapat 8 jam lamanya berangkat lagi dari kabiir abas jam pukul 3 itu hari perjalanan 

satu malam sampai kasafah jam pukul 5 hari jumuah 4 tanggal bulan itu juga berenti dapat 8 

jam lamanya berangkat dari safah jam pukul 3 hari iu perjalanan satu malam sampai 

kabirkasan jam pukul 6 hari sabtu 5 tanggal bulan itu juga berenti dapat 9 jam lamanya. 

berangkat lagi dari kabirkasan jam pukul 4 hari itu perjalanan satu malam sampai masturah 

jam pukul 5 hari akhad 6 tanggal bulan itu juga berenti dapat 8 jam lamanya berangkat lagi 

dari masturah jam pukul 3 hari itu perjalanan satu malam sampai karabik jam pukul ½ 5 hari 

isnain 7 tanggal bulan itu juga berenti dapat 9 jam lamanya. berangkat lagi dari rabik jam 

pukul 3 hari itu perjalanan satu malam sampai ke kodimah jam pukul 5 hari salasa 8 tanggal 

bulan itu juga berenti dapat 8 jam lamanya. beranagat lagi dari kodimah jam pukul 3 hari itu 

perjalanan satu malam sampai kapulas jam pukl 5 hari arba 9 tanggal bulan itu juga berenti 
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dapat 7 jam lamanya berangkat lagi dari pulas jam pukul 2 itu hari perjalanan satu malam 

sampai ke asafah jam pukul 5 /9/ hari khomis tanggal 10 bulan itu juga berenti dapet 8 jam 

lamanya berangkat lagi dari asafah jam pukul 3 itu hari purjalanan satu malam sampai ke 

wadi fatimah jam pukul 4 hari jumuah 11 tanggal bulan itu juga berenti dapat 4 jam lamanya 

berangkat lagi dari wadi fatimah jam pukul 8 hari itu juga perjalanan satu hari sampai  kanagri 

makkah jam pukul ½ 5 itu juga berenti di nagri makkah lagi 3 bulan 28 hari lamanya 

berangkat lagi dari makkah jam pukul 4 hari isnain 8 tanggal bulan dzilkhijah perjalanan 8 

jam malam salasa sampai ke padang arafah jam pukul 1 berenti di arafah dapet 17 jam 

lamanya berangkat pulang dari padang arafah jam pukul 6 malam arba 10 tanggal bulan 

dzilkhijah perjalanan 5 jam sampai malam itu juga dan tanggal itu juga jam pukul 10 berenti 

di mina dapat 3 hari 3 malam lamanya berangkat pulang dari mina ke makkah 13 tanggal 

bulan itu juga pada hari sabtu jam pukul 4 perjalanan 2 jam sampai kanagri makkah jam pukul 

6 itu hari berenti lagi di makkah dapet 8 bulan 17 hari lamanya. berangkat lagi dari makkah 

handak pulang ke jawa dengan naik onta adapun halnya sebagaimana yang disebutkan dahulu 

khal pasal onta pada 8 tanggal bulan sakban malam sabtu jam pukul 7 perjalanan satu malam 

sampai ke hada’ jam pukul 5 itu hari berenti di hada’ dapet 8 jam lamanya.berangkat lagi dari 

hada’ jam pukul 3 itu hari perjalanan satu malam sampai kajidah jam pukul ½ 6 hari ahad 9 

tanggal bulan itu juga pada tahun 1270 berenti di jidah dapat 23 hari lamanya. inilah pasal 

katiga hamba dengan sekalian jamaah2 bersediya apa2 buat bekal seperti beras2 makanan2 dan 

seperti air dan lainnya seperti yang telah di sebutkan di permulaan pasal dahulu itu adapun 

kapalnya yang hamba bawa dari jidah menyampaikan kasinkapura ngurap sholih namanya 

seperti tiga tiyang nahkodanya muhammad malik panjangnya itu kapal 28 dupa lainnya 6 

dupa ½  banyaknya orang2 di dalam itu kapal 45 lain dari orang kapal adapun semuwanya di 

dalam satu orang laki210 pasmah satu perempuan 12 pasmah jikalau besar 60 pasmah dan 

maka setelah yang tersebut itu naik kakapal pada 27 /10/ tanggal bulan sakban hari khomis 

jam pukul 11 tiyada lalu belayar lagi sabab habisnya naik orang2 yang manumpang dan 

sakaliyan barang2 semuwanya sama satu tanggal bulan ramadan habislah semuwanya yang 

disebut itu kemudian belayar dari jidah pada 2 tanggal bulan ramadhan hari isnain jam pukul 

7 perjalanan 6 hari sampai kanagri khudaidah 8 tanggal bulan itu juga hari akhad jam pukul 7 

berenti dapet 1 hari lamanya. Belayar lagi dari khudaidah pada 9 tanggal bulan itu hari salasa 

jam pukul 4 perjalanan sampai kanagri mukafadah tanggal bulan itu juga hari arba jam pukul 
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8 berenti maufah 9 hari lamanya. belayar lagi dari maufah pada 19 tanggal bulan itu lalu juga 

hari khomis jam pukul 5 perjalanan 21 hari sampai kanagri alfiah pada 8 tanggal bulan syawal 

hari arba jam pukul 8 berenti di alfiyah 3 hari lamanya belayar  lagi dari alfiyah pada 11 

tanggal bulan syawal hari arba jam pukul 8 berenti di alfiyah 3 hari lamanya. Belayar lagi 

alfiyah pada 11 tanggal bulan syawal hari isnain jam pukul 4 perjalanan 21 hari lautan sayang 

sampai kanagri pulau pinang pada 2 tanggal bulan dzilkoidah hari khomis jam pukul 7 berenti 

di pulau pinang dapat 20 hari lamanya. Belayar lagi dari pulau pinang pada 20 tanggal bulan 

dzilkoidah hari isnain jam pukul 4 perjalanan 17 hari sampai kanagri singapura pada 7 tanggal 

bulan dzilkhijah hari arba jam pukul 6 berenti di singapura dapet 40 hari lamanya dengan 

tiyada ada satu apa2 melainkan selamat semuwanya dan sajahtera. inilah fasal kaampat hamba 

dengan sekalian jamaah2 yang lagi kapal dari nagri singapura menyampaikan kanagri sarban 

sayidina masykur namanya kapala nahkoda khaji muhammad yusuf orang dari nagri banjar 

adapun sewanya di dalam satu orang sama barang2 itu 3 pasmah jikalau banyaknya 8 pasmah. 

adapun banyaknya orang yang manumpang di dalam itu kapal 250 lain dari orang kepal 

adanya. maka satulah itu belayar dari singapura pada 23 tanggal bulan muharam tahun 1271 

hari akhad jam pukul 8 perjalanan 4 hari waktu itu sampai kanagri riau pada 27 bulan itu hari 

arba jam pukul 5 berenti dapet 5 hari lamanya./11/ belayar lagi dari riau pada 2 tanggal bulan 

shopar hari arba jam pukul 10 perjalanan 13 hari sampai kanagri sarban pada 21 bulan shopar 

hari sabtu jam pukul 5 berenti di sarban dapet 8 hari lamanya. berangkat lagi dari nagri sarban 

pada 29 bulan shoapar hari isnain jam pukul 8 perjalanan 4 hari sampai kanagri sumudang 

pada 3 tanggal bulan robiulawal tahun 1271 hari khomis jam pukul 11 dengan salamat 

semuwanya dan sajahtera. adapun jumlahnya perjalanan di darat dan di laut itu 6 bulan 26 

hari adapun jumlahnya berenti di negeri2 dan makkah madinah itu 22 bulan 10 hari adapun 

jumlah semuanya berjalan sama berenti-berenti itu 29 bulan 6 hari     

                       

 

 

4.3 Suntingan Teks 

4.3.1 Dasar-dasar Suntingan Teks 

 Dasar-dasar suntingan teks naskah “Pelayaran ke Makkah”. Adalah sebagai berikut: 
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1.  Penyajian teks dibuat dengan membuat pemisahan huruf berdasarkan pemisahan kata 

sesuai dengan ungkapan bahasanya dalam huruf latin. Misalnya kata “yangtersebut”      

(           ) ditulis menjadi “yang tersebut”, “kenegeri”(          )ditulis menjadi “ke 

negeri” dan “kesingapura”(               )ditulis menjadi “ke Singapura”. 

2. Variasi ejaan antara s, dan sy, h,dan kh,t,dan th disederhanakan sesuai dengan ejaan 

sekarang, yakni menuliskan sdan sy menjadi s, kemudian h dan kh menjadi h, t dan th 

menjadi t. Misalnya pada kata “khaji” menjadi “” . 

3. Huruf kapital dipakai untuk nama tokoh dan penulisan pada awal kalimat 

4. Tanda-tanda pada suntingan teks yaitu: 

a. {...}  : Tanda ini digunakan untuk penggantian atau perubahan  huruf atau kata 

dari aslinya.  

    b. /.../  : Tanda ini digunakan untuk nomor halaman naskah 

    c. [...] : Tanda ini digunakan untuk penghilangan huruf atau kata dari 

penyunting 

d. <...> : Tanda ini digunakan untuk tambahan huruf atau kata dari penyunting 

e. Tanda tulisan miring digunakan untuk nenandai kata-kata serapan bahasa Asing. 

f. Tanda garis bawah. Tanda ini digunakan untuk menandai kata atau huruf yang 

tidak konsisten penulisannya.  

 

4.3.2. Hasil Suntingan Teks “Pelayaran ke Makkah”  

/1/ Inilah permulaan pasal hamba Raden Demang Nagara Asama hamba punya binih 

dan sekalian jamaah laki-laki1 perempuan orang dari n[a]{e}g{e}2ri Sumudang 24 

semu[w]3anya yang sama-sama4 h[a]{e}5ndak pergi zi[y]6arah {kanakgri}7{ke 

negeri}Makkah dan {kanagri}8{ke negeri} Madinah maka yang tersebut itu telah sedi[y]9a 
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samu[w]10anya bekal orang pasmah dan yang lainnya seperti makanan yang ku[w]11at sampai 

{kanagri}{ ke negeri}12 makkah, seperti nasi pulut kering dan seperti manisan-manisan 13dan 

seperti obat-obat14 dan seperti ikan dan lainnya dan sedi[y]15a tempat makanan seperti 

sakharah dan tempat uang seperti peti dan tempat nasi kering dan beras seperti karung goni.  

Kemudian hamba barangkat dari {nagri}16 {negeri} Sumedang dengan [sakalian]17 

jamaah yang tersebut itu jam pukul 4 malam isnain 27 tanggal bulan Oktober tahun 1869.  

Sampai ke Tomo itu hari juga lantas bermalam di Tomo 2 malam ti[y] 18ada ada satu apa. 

Pada hari arba 29 tanggal bulan itu juga jam pukul 5 barangkat[lah]19 dari Tomo sampai 

{kanagri}{ke negeri}20 Cirebon jam pukul 4 hari juga dan tanggal bulan itu juga tapi bunyika 

sa[h]21ja s[a]{e}22bab hamba naik kereta. Adapun jamaah semu[w]23anya hari khomis 30 

tanggal bulan itu juga. S[a]{e}24bab masing-masing25 perjalanannya ada yang jalan kaki ada 

yang naik kuda ada yang naik tandu. Adapun hamba lamanya ber<h>26enti di 

{nagri}{negeri}27 Cirebon dengan [sakalian]28 jamaah yang disebut [dahulu]29 itu 11 hari 

lamanya dari s[a]{e}30bab hamba tunggu-tunggu31kapal buat {kasinkapura}{ke singapura}32. 

Kemudian ada satu bu[w]33ah kapal burayak karab namanya nahkoda kasiyo orang dari 

{nagri}{negeri}34 Jawana itu[lah]35 yang hamba naiki sekiranya dari sarban menyampaikan 

{kasinkapura}{ke singapura}36. Adapun sewanya itu kapal di dalam satu orang sama barang-

barang37 rispi jumlahnya orang yang manumpang 50 orang.  

Kemudian naik kapal dari hari Rabu 10 tanggal bulan dzil qoidah atau November 

dengan [sakalian]38 yang tersebut itu telah selesai[lah]39 sem[w]40uanya pada malam Senin 11 

tanggal bulan itu jam pukul 8 malam perjalanan 3 hari sampai {kapalabuhan}{ke 

pelabuhan}41 nagri Munthok 15 tanggal bulan itu juga jam pukul 8 dap[u]{a}42t 2 hari tapi 

ti[y]43ada sampai turun nahkoda kapal ti[y]44ada kasih sebab ombak besar.  Pada hari akhad 

18 tanggal bulan itu juga jam pukul 6 be<r>45layar dari Munthok perjalanan 3 hari sampai 

{kanagri}{ke negeri}46 riau 21 bulan itu juga hari Sabtu jam pukul 6 lamanya. Ber<h>47enti 

di riau satu hari nakhoda kapal bongkar barang-barang48 /2/ lantas di jualnya habis ti[y]49ada 

tinggal ada satu. lalu[lah]50 dimuat pasir itu kapal buat tolak barang. Kemudian pada hari 

isnain be<r>51layar lagi dari riau satu malam <ber>52jalan sampai {kasinkapura}{ ke 

singapura}53 kira<-kira>54 jam pukul 8 si[y]55ang hari s[a]{e}56lasa satu tanggal bulan 

dzilkhijah atau bulan Desember 2 tanggal bulan itu juga hari Rabu turun dari itu kapal sama 

barang lantas dimu[w]57at k[a]{e}58sampan sama orang-orang59 lalu naik  k[a]{e}60darat 
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k[a]{e}61kampung gulam yaitu[lah]62 tempat hamba ber<h>63enti di rumahnya khaji Fatimah 

orang melayu dengan selamat semu[w]64anya dari perkara yang tersebut dahulu itu.  

Kemudian hamba ber<h>65enti di {nagri}{negeri}66 {sinkapura}{ke singapura}67 2 

bulan 15 hari lamanya dari s[a]{e}68bab nunggu-tunggu69 musim. Adapun kapal-kapal70 Arab 

yang kuat-kuat71 menyampaikan orang [k]72haji-khaji73 dari {sinkapura}{singapura}74 

{kanagri}{ke negeri}75 makkah waktu hamba[nya]76 itu t[a]{e}77lah ada 5 buah satu badrab 

namanya 2 gurap banyaknya 3 gurap sholih 4 fanahul mu’in 5 saduban adapun semu[w]78anya 

kapal arab itu 9 buah tapi lupa namanya hamba dengan ti[y]79ada kurang satu [apa-apa]80 

hanya selamat semu[w]81anya dan sajahtera[nya]82.  

Inilah fasal kedua hamba dengan [sekalian]83 jamaah-jamaah84 yang telah dahulu 

sebutnya tersadia lagi belum apa-apa85 yang kurang seperti tempat-tempat86air itu tong-tong87 

tempayan atau lainnya seperti makanan seperti beras dan ikan dan lainnya s[a]{e}88bab kita 

memang minum sahari-hari89 makan sehari dikapal ti[y]90ada lagi di dalam kapal sakalian 

orang khaji-khaji91 yang dipikir si[y]92ang dan mal[u]{a}93m hanya makan dan minum 

sa[h]94ja. Adapun yang hamba buat b[a]{e}95lanja itu pasmah bekal dari rumah juga 

jika[lau]96 barang-barang97 arganya satu pasmah jika[lau]98 h[a]{e}99ndak beli sadikit-

sedikit100atau harganya kurang dari satu pasmah mint[i]{a}101 tukar sama-sama102 du[w]103it 

{nagri}{negeri}104 {sinkapura}{ke singapura}105 rupanya tebal sedikit dari du[w]106it kita 

tembaga juga janisnya. Adapun duwit Singapura itu barlaku atas 3 nagri sinkapura 

m[u]{a}107laka Pulau Pinang. Adapun kapal yang hamba sewa dengan sekalian jamaah-

jamaah108itu badrab namanya nahkoda Muhammad sholih panjangnya itu kapal 30 dupa 

lebarnya 7 dupa orang khaji-khaji109yang menumpang lain dari orang kapal 250 banyaknya. 

Adapun sewanya itu kapal didalam satu-satu110orang sama barang ti[y]111ada boleh ditamtu 

sebagaimana orangnya sa<h>112ja s[u]{e}113bab tiga macam satu kamil kedua mutawasit 

ketiga miskin /3/ adapun artinya kamil itu sed[y]114ia tempat uang  pakaian seperti peti dan 

tumpat makanan seperti sakharah dan tempat air seperti legar itu kamil namanya.   

Adapun yang mutawasit artinya pertengahan ada tempat uang  pakaian dan tempat air 

seperti tong ti[y]115ada tempat makanan melainkan ditaruhnya di dalam tempat apa-apa116 

yang patut sa<h>117ja itu mutawasit namanya. Adapun yang miskin [itu] 118 yaitu orang punya 

uang sidikit ti[y] 119ada ada tempat seperti yang tersebut dahulu itu terkadang di taruhnya uang 

itu diikat dipinggang ada tempat air kecil seperti tempayan yang kuat diangkat sendiri dan 
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terkadang lebih[nya]120 lebihnya dari itu tiada ada apa-apa 121 malainkan dikasih nakhoda atau 

orang-orang122 sa<h>123ja itu miskin namanya. Sewanya orang yang kamil itu 5 pasmah 

jIka[lau]124 laki-laki125 jikalau perempuan 18 pasmah dan jikalau tidak masuk dikuli jikalau 

menyewa kuli terkadang banyaknya 120 sekurang-kurang12690 atau 80 pasmah sewanya. 

Adapun yang mutawasit 2 pasmah yang miskin 8 pasmah terkadang lupa ti[y]127ada pakai 

tambangan adanya.  

Kemudian jikalau telah selesai semuanya yang tersebut di[y]128atas itu hamba naik 

kapal dengan [sekalian]129 jamaah-jamaah130 pada hari Senin pada tanggal bulan shopar atau 

bulan Februari tahun 1269 sampai 4 hari ber<h>enti di pelabuhan Singapura berlayarnya pada 

hari Kamis19 tanggal bulan itu juga jam pukul 6 perjalanan 3 hari sampai {kanagri}{ke 

negeri}131 Malaka jam pukul 7 hari Minggu ti[y]132ada satu apa lantas naik {kanagri}{ke 

negeri}133 Malaka ber<h>134enti sampai [dapat]135 13 hari itu hamba tiap-tiap136singgah 

dimana-mana137 Negeri yang akan datang sebutnya tiada lain melainkan beli makanan-

makanan138atau beras atau kayu api atau air buat bekal ditengah laut.  Be<r>139layar pula dari 

Malaka 5 tanggal bulan bulan Mei malam Minggu jam pukul 7 perjalanan 8 hari sampai 

{kanagri}{ke negeri}140 Pulau Pinang 13 tanggal bulan itu juga hari Minggu ber<h>141enti 

jam pukul 4 ber<h>enti di Pulau Pinang 5 hari lamanya. Be<r>142layar lagi dari Pulau Pinang 

18 tanggal bulan itu juga pada malam Sabtu pukul 6.26 hari perjalanan sampai {kanagri}{ke 

negeri}143 ajah 24 tanggal bulan itu juga hari arba jam pukul 8 dapat 7 hari ber<h>144enti 

dip[a]{e}145labuhan ajah ketika itu hamba ti[y] 146ada sempat naik ke darat dari s[a]{e}147bab 

kapalnya tiyada baik dengan ombak terlalu besar mamang banyak orang celaka hamba jadi 

takut malainkan hamba suruhan [hamba] 148 /4/ punya budak.  

Adapun yang hamba buat b[u]{e}149lanja {dinagri}{di negeri}150 Aceh itu pasmah 

juga tapi jika[lau] h[a]{e}ndak beli makanan atau apa-apa151 harganya kurang dari satu 

pasmah tukar sama-sama 152du[w] 153it negeri Aceh rupanya timbah suranya sama juga du[w] 

154it kita capnya aksara di dalam satu pasmah dapat 1400 dan terkadang dapat 1500 biji khas 

namanya be<r>155layar lagi dari dari ajah 27 hari sabtu [jam]156 pukul 6 bulan itu juga lautan 

salang be<r>layar perjalanan 14 hari sampai {kanagri} ke negeri} alpiah 11 tanggal bulan 

bulan Juni malam sabtu [jam] pukul 5 ber<h>157enti di Alpiah [dapat] 158 7 hari lamanya 

Adapun yang hamba buat belanja {dinagri}{di negeri}159 Alpiah itu pasmah [k]160halnya 

sebagaimana yang telah tersebut itu duitnya di negeri alpiah 2 ma[j]{c}{a}[u]161m yang saru 
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perak lagi tembaga jakrum namanya besarnya seperti biji jagung di dalam satu pasmah 60 biji 

macam jakrum perak di dalam 1 jakrum perak harganya 15 jakrum tambaga. Jadi du[w]it di 

dalam satu jakrum perak harganya. belayar lagi dari nagri alpiah tanggal bulan robiulakhir 

malam akhad jam pukul 12 perjalanan 2 hari sampai {kangri}{ke negeri}162 kalikuk 21 bualan 

itu juga hari s[a]{e}163lasa jam pukul 5 ti[y]ada sempat singgah ber<h>enti cuma dapat 5 jam.  

Belayar lagi dari kalikuk 22 tanggal bulan itu juga malam Rabu jam pukul 11 

perjalanan satu hari sampai kanagri kalihura 23 tanggal bulan itu juga hari Kamis pukul 7 

ber<h>enti di kalihura dapat 4 hari. adapun du[w]itnya itu perak macam-macam 164harganya 

ada yang 50 du[w] 165it ada yang satu rupia[h] 166 besarnya ada yang seperti du[w]it kita ada 

yang 2 du[w]it kita. Be<r>layar lagi dari {nagri}{negeri} Kalihira 26 tanggal bulan itu juga 

hari Minggu jam pukul 4 perjalanan 21 hari sampai {kanagri}{ke negeri} Hudaidah 17 

tanggal bulan Mei hari sabtu [jam] pukul 3. Ber<h>enti di Hudaidah 3 hari itulah [k]167hal 

hamba di hudaidah sebagaimana yang telah dahulu semuanya. Adapun du[w]168itnya berapa 

macam turus kemana buat istombul yang paling kecil itu dewani namanya sarasa seperti 

tutup168 mulut kurang kedua kamsah namanya besarnya seperti du[w]it kita harganya 5 

dewani 3 asar namanya seperti harganya 10 dewani /5/ 4 isrin namanya harganya 20 dewani 5 

purus harganya 40.  

Adapun yang harganya satu rupia<h>169 dan <h>170arganya dan rupa perak dan rupa 

emas seperti khaziah dan seperti rupiah, apalagi {dinagri}{di negeri}171 makkah tempat 

berhimpun orang mana-mana 172 adanya. Be<r>173layar dari Hudaidah 20 tanggal jumadilawal 

hari s[a]{e}174lasa jam pukul 9 perjalanan 20 hari dan sabab ti[y]ada dapat angin baik. Sampai 

{nagri}{negeri}175 jidah tanggal 10 bulan jumadilakhir hari Senin pukul 10 ber<h>enti di 

nagri jidah dapat 5 hari. Adapun [k] 176hal hamba {dinagri}{di negeri} jidah menunaikan 

zi[y]arah kepada kuburan siti hawa itu binihnya nabiullah adam dan kapada kubur lainnya 

seperti(auliya2)177itulah. Jadi permulaan k[a]{e}1178lakuan hamba makkah 

{setulah}{setelah}179 itu hamba barangkat dari {nagri}{negeri} jidah pada 16 tanggal bulan 

Juni malam Minggu jam pukul 6 dengan naik onta orang badwi namanya punya piyaraan. Di 

dalam satu onta muwatan 2 orang terkadang 3 dan satu orang jikalau manumpang diatas 

barang adanya.  

Adapun pakaiannya itu onta sakduf namanya dan zubairah namanya nyewanya kurang 

dari semua. Adapun nyewanya di dalam satu orang sama barang-barang180itu 3 pasmah 2 
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terkadang lebih sebagian banyaknya barang sa[h]181ja sampai 10 pasmah jikalau orang  

sa[h]ja pasmah sampai ka khada’ 16 tanggal itu bulan itu juga hari malam senin jam pukul ½ 

5 berenti di khada’ 8 jam lamanya dengan tiyada ada satu apa-apa182malainkan hamba makan 

minum ramai-ramai 183sahja. Berangkat lagi dari Khada’ hari itu dan tanggal itu jam pukul 4 

perjalanan satu malam sampai {nagri}{negeri}184 Makkah 18 tanggal bulan itu juga malam 

salasa [jam] pukul 4 perjalanan satu malam lantas bongkar barang-barang lalu dimasukannya 

ke rumah Syaih hamba yaitu Syaih Ismail namanya. Itulah tempat hamba bermukim di nagri 

makkah selamanya. Adapun kalakuan hamba {sabulan}{sebulan} pargi kamadinah tiada lain 

melainkan turut sebagaimana kelakuan orang-orang negeri Makkah seperti ziyarah kapada 

tempat dipurankan Nabi Muhammad dan sokhabatnya dan zi[y]arah kepada kubur ibunya dan 

kepada kubur istrinya dan seperti kubur Auliya’-auliya’dan Ulama-ulama  dan banyak kubur 

Nabi-Nabi dan ulama lainya sampai ber<h>enti {dinagri} Makkah 23 hari lamanya.  

Kemudian hamba dengan sekalian jamaah-jamaah yang handak pergi zi[y]arah ke 

madinah yaitu tempat kubur kanjeng nabi muhammad dan anaknya dan 

{sokhabatnya}{sahabatnya}/6/ dan lainnya hamba bersedia beras makanan-makanan roti 

dikadar cukup makan perjalanan 15 hari dan sedia tempat air seperti koriba namanya kata 

orang maka itu mint[i]{a}di dalam satu orang satu koriba dan sedia tempat tambang buat 

mengambil dari tempat ber<h>enti itu tiap tempat ber<h>enti tamtu ada talaga. Adapun 

dalamnya ada yang 23 dupa ada yang kurang. maka di taruhnya itu pariba dikali sakduf kanan 

kari dan mambawa uang pasmah sebagaimana h[a]{e}ndak sendiri-sendiri  ti[y] ada boleh 

bu[w]a t jukul dijala dan disana[nya]  itulah syaih punya pengajaran dan aturan.  

Syahdan lagi syaih hamba mengaturi dari pekarangannya seperti onta badwi punya 

piyaraan dengan suruhan Raja makkah menyampaikan jamaah-jamaah dari 

{nagri}{negeri}makkah {kanagri}{ke negeri} madinah adanya. Adapun aturannya itu 

jamaah-jamaah m[i]{e}sti kalau di dalam satu orang 11 pasmah buat menyewa onta sama 

ju<g>a laki-laki perempuan dan lagi m[i]{e}sti di dalam satu orang kasih beras, roti tapi beras 

itu boleh kasih sama sekali pada badwi di makkah sa[h]ja. Adapun roti setiap satu orang 2 

biji-biji kasih kepada badwi waktunya pukul 6 sore pukul 6 pagi itulah memang dari makkah 

sampai kemudian dari madinahpun sebagian juga sampai ke makkah lagi maka jikalau telah 

selesai aturan yang tersebut itu Kemudian hamba berangkat dengan sekalian-sekalian jamaah-

jamaah dari dari Makkah 11 tanggal bulan bulan Juli hari Rabu jam pukul 5 sampai ke bukit 



                                                    33  
 

Sahada’ 12 tanggal bulan itu juga lalu bermalam disitu sampai pukul 6 sore berangkat lagi 

dari bukit Sahada’ 13 tanggal bulan iu juga hari khomis jalanan satu malam sampai ke khaji 

fatimah namanya jam pukul 4 malam hari jumuah 14 tanggal bulan itu juga sampai jam pukul 

3 itu hari juga berangkat dari wadi fatimah perjalanan satu malam sampai kaasfan jam pukul 

½ 5 15 tanggal bulan itu juga hari sabtu ber<h>enti 10 jam lamanya.  

Berangkat lagi dari asfan[jam] pukul 3 hari itu juga p[u]{e}<r>jalanan satu malam 

sampai pulas jam pukul 5 hari akhad 16 tanggal itu juga ber<h>enti 8 jam lamanya. Barangkat 

lagi dari pulas jam pukul 1 hari itu dan tanggal itu juga perjalanan satu malam sampai 

kadimah jam pukul 5  /7/ hari Isnain tanggal 17 bulan itu juga ber<h>enti di situ 5 jam 

lamanya berangkat lagi dari  kodimah jam pukul 3 itu hari perjalanan satu malam sampai 

karabik jam pukul 5 hari selasa 18 tanggal bulan itu juga berhenti disitu dapat 8 jam lamanya 

berangkat lagi dari rabik jam pukul 3 hari itu perjalanan 1 malam sampai ke masturah jam 

pukul ½ 5 hari rabu 19 tanggal bulan itu juga berenti disitu dapat 6 jam lamanya. Berangkat 

lagi dari masturah jam pukul ½ 11 itu hari perjalanan satu malam sampai kabir kasan jam 

pukul 5 hari kamis 20 tanggal bulan itu juga berenti dapat 7 jam lamanya. Berangkat lagi dari 

Birukasan jam pukul 2 itu hari perjalanan satu malam sampai Asafah jam pukul 5 hari jumuah 

21 tanggal bulan itu juga ber<h>enti sampai 3 hari lamanya.  

Berangkat lagi dari Asafah pada hari Minggu 23 tanggal jam pukul 11 bulan itu juga 

perjalanan satu malam sampai Kabiir abas jam pukul 5 hari isnain 24 tanggal bulan itu juga 

berenti di situ dapat 7 jam lamanya. Berangkat lagi biir abas jam pukul 2 hari itu perjalanan 

satu malam sampai ke Puryas [jam] pukul 5 hari salasa 25 tanggal bulan itu juga berhenti 

disitu dapat 8 jam lamanya. Berangkat lagi dari Puryas jam pukul 3 hari itu perjalanan satu 

malam sampai kanagri madinah [jam] pukul ½ 4 hari arba tanggal 26 tanggal bulan itu juga 

ber<h>enti di madinah dapat 6 hari. Lantas berangkat barang-barang lalu dimasukannya 

karumah Sayid Hasyim itulah tempat hamba ber<h>enti dinagri madinah maka setelah itu 

lantas hamba pergi sama Sayid Hasyim ke masjidilkarom di Madinah yaitu[lah]237 tempat 

kubur Nabi Muhammad dan anaknya dan {sokhabatnya}{sahabatnya} lantas hamba dan sayid 

hasim dan sakalian jamaah-jamaah ke masjidilkarom lalu ketempat itu kemudian hamba balik 

dari masjidilkarom ke rumah lagi lain-lain hari banyak-banyak tempat kubur yang hamba 

ziyarah kubur Sayidina Khamzah di bukit Ukhud yaitu mamaknya Rosulullah itu beberapa 

tempat disitu dan lainnya barangkali ada 30 tempat tapi banyak lupa namanya  
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Adapun selama hamba sekalian jamaah di nagri madinah pagi-pagi melainkan ziyarah 

kepada kubur rosulullah s.a.w. /8/ dan anaknya yaitu siti fatimah dan sokhabatnya yaitu 

sayidina abu bakar sayidina umar dan lainya itulah kalakuan hamba dan jamaah-jamaah 

selama 6 hari dengan tiyada satu apa-apa maka setelah itu hamba dengan sekalian jamaah 

hendak kembali kenegeri Makkah serta bersedia makanan-makanan roti-roti buat makan 

sendiri dan buat kali kapada badwi adapun naiknya onta dahulu dari makkah juga dan badwi 

dari itu juga. Kemudian jikalau salesai yang tersebut itu berangkat dari negeri Madinah jam 

pukul 3 hari selasa 1 tanggal bulan sakban atau bulan Agustus perjalanan satu malam dengan 

pergi sama-sama saudara turki kasan kari 15 memang dari Makkah sampai ke Madinah dari 

Madinah sampai kanagri Makkah. Di dalam perjalanan satu malam ganti-ganti raja punya 

perintah menjaga orang khaji-khaji sampai ke Purya jam pukul 5 hari arba 2 tanggal bulan itu 

juga ber<h>enti 8 jam lamanya.  

Berangkat lagi dari purya jam pukul 3 itu hari perjalanan satu malam sampai kabiir 

abas jam pukul 6 hari khomis 3 tanggal bulan itu juga ber<h>enti dapat 8 jam lamanya 

Berangkat lagi dari kabiir abas jam pukul 3 itu hari perjalanan satu malam sampai kasafah jam 

pukul 5 hari jumuah 4 tanggal bulan itu juga ber<h>enti dapat 8 jam lamanya. Berangkat dari 

safah jam pukul 3 hari iu perjalanan satu malam sampai kabirkasan jam pukul 6 hari sabtu 5 

tanggal bulan itu juga berenti dapat 9 jam lamanya. Berangkat lagi dari kabirkasan jam pukul 

4 hari itu perjalanan satu malam sampai masturah jam pukul 5 hari akhad 6 tanggal bulan itu 

juga ber<h>enti dapat 8 jam lamanya. Berangkat lagi dari masturah jampukul 3 hari itu 

perjalanan satu malam sampai karabik jam pukul ½ 5 hari isnain 7 tanggal bulan itu juga 

ber<h>enti dapat 9 jam lamanya. Berangkat lagi dari rabik jam pukul 3 hari itu perjalanan 

satu malam sampai ke kodimah jam pukul 5 hari salasa 8 tanggal bulan itu juga ber<h>enti 

dapat 8 jam lamanya.  

Beranagat lagi dari kodimah jam pukul 3 hari itu perjalanan satu malam sampai 

kapulas jam pukl 5 hari arba 9 tanggal bulan itu juga berenti dapat 7 jam lamanya. Berangkat 

lagi dari pulas jam pukul 2 itu hari perjalanan satu malam sampai ke asafah [jam] pukul 5 /9/ 

hari khomis tanggal 10 bulan itu juga berenti dapet 8 jam lamanya. Berangkat lagi dari asafah 

jam pukul 3 itu hari purjalanan satu malam sampai ke wadi fatimah jam pukul 4 hari Jum’at 

11 tanggal bulan itu juga berenti dapat 4 jam lamanya Berangkat lagi dari wadi Fatimah jam 

pukul 8 hari itu juga perjalanan satu hari sampai  kanagri makkah [jam] pukul ½ 5 itu juga 
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berhenti di nagri Makkah lagi 3 bulan 28 hari lamanya. Berangkat lagi dari Makkah jam pukul 

4 hari Senin 8 tanggal bulan Desember perjalanan 8 jam malam selasa sampai ke Padang 

Arafah jam pukul 1 berenti di arafah dapet 17 jam lamanya. Berangkat pulang dari padang 

arafah jam pukul 6 malam Rabu 10 tanggal bulan Desember perjalanan 5 jam sampai malam 

itu juga dan tanggal itu juga jam pukul 10 berenti di Mina dapat 3 hari 3 malam lamanya. 

Berangkat pulang dari Mina ke Makkah 13 tanggal bulan itu juga pada hari Sabtu jam pukul 4 

perjalanan 2 jam sampai kanagri Makkah jam pukul 6 itu hari berhenti lagi di Makkah dapat 8 

bulan 17 hari lamanya. Berangkat lagi dari Makkah hendak pulang ke Jawa dengan naik onta 

adapun halnya sebagaimana yang disebutkan dahulu [k]hal pasal onta pada 8 tanggal bulan 

sakban malam sabtu jam pukul 7 perjalanan satu malam sampai ke Hada’ jam pukul 5 itu hari 

berenti di Hada’ dapat 8 jam lamanya. Berangkat lagi dari Hada’ jam pukul 3 itu hari 

perjalanan satu malam sampai Kajidah jam pukul ½ 6 hari ahad 9 tanggal bulan itu juga pada 

tahun 1270 berhenti di Jidah dapat 23 hari lamanya.  

Inilah pasal katiga hamba dengan sekalian jamaah-jamaah bersediya apa-apa buat 

bekal seperti beras makanan dan seperti air dan lainnya seperti yang telah di sebutkan di 

permulaan pasal dahulu itu. Adapun kapalnya yang hamba bawa dari Jidah menyampaikan ke 

Singapura ngurap sholih namanya seperti tiga tiyang nahkodanya Muhammad Malik 

panjangnya itu kapal 28 dupa lainnya 6 dupa ½  banyaknya orang-orang di dalam itu kapal 45 

lain dari orang kapal adapun semu[w]anya di dalam satu orang laki-laki 10 pasmah satu 

perempuan 12 pasmah jikalau besar 60 pasmah dan maka setelah yang tersebut itu naik ke 

kapal pada 27 /10/ tanggal bulan sakban hari khomis jam pukul 11 ti[y]ada lalu berlayar lagi 

sabab habisnya naik orang yang manumpang dan sakalian barang-barang semuwanya sama 

satu tanggal bulan ramadan habislah semuwanya yang disebut itu kemudian be<r>layar dari 

jidah pada 2 tanggal bulan ramadhan atau bulan September hari Senin jam pukul 7 perjalanan 

6 hari sampai kanagri Khudaidah 8 tanggal bulan itu juga hari Minggu jam pukul 7 berhenti 

dapat satu hari lamanya. Betlayar lagi dari Khudaidah pada 9 tanggal bulan itu hari Selasa jam 

pukul 4 perjalanan sampai kanagri Mukafadah tanggal bulan itu juga hari Rabu jam pukul 8 

berhenti Maufah 9 hari lamanya.  

Berlayar lagi dari Maufah pada 19 tanggal bulan itu lalu juga hari Kamis jam pukul 5 

perjalanan 21 hari sampai kanagri Alfiah pada 8 tanggal bulan Oktober hari Rabu jam pukul 8 

berhenti di Alfiyah 3 hari lamanya berlayar  lagi dari Alfiyah pada 11 tanggal bulan Oktober 
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hari Rabu jam pukul 8 berenti di alfiyah 3 hari lamanya. Berlayar lagi alfiyah pada 11 tanggal 

bulan syawal hari isnain jam pukul 4 perjalanan 21 hari lautan sayang sampai kanagri pulau 

pinang pada 2 tanggal bulan dzilkoidah hari khomis jam pukul 7 berenti di pulau pinang dapat 

20 hari lamanya. Belayar lagi dari pulau pinang pada 20 tanggal bulan dzilkoidah hari isnain 

jam pukul 4 perjalanan 17 hari sampai kanagri singapura pada 7 tanggal bulan dzilkhijah hari 

arba jam pukul 6 berenti di singapura dapet 40 hari lamanya dengan tiyada ada satu apa2 

melainkan selamat semuwanya dan sajahtera. 

 Inilah fasal kaampat hamba dengan sekalian (jamaah2)yang lagi kapal dari nagri 

singapura menyampaikan kanagri sarban sayidina masykur namanya kapala nahkoda khaji 

muhammad yusuf orang dari nagri banjar. Adapun sewanya di dalam satu orang sama barang2 

itu 3 pasmah jikalau banyaknya 8 pasmah. adapun banyaknya orang yang manumpang di 

dalam itu kapal 250 lain dari orang kepal adanya. maka satulah itu be<r>layar dari Singapura 

pada 23 tanggal bulan muharam tahun 1271 hari akhad jam pukul 8 perjalanan 4 hari waktu 

itu sampai kanagri riau pada 27 bulan itu hari arba jam pukul 5 berenti dapet 5 hari lamanya 

./11/ belayar lagi dari riau pada 2 tanggal bulan shopar hari arba [jam] pukul 10 

perjalanan 13 hari sampai kanagri sarban pada 21 bulan shopar hari sabtu [jam]pukul 5 

berenti di sarban dapet 8 hari lamanya. Berangkat lagi dari nagri sarban pada 29 bulan 

shoapar hari isnain jam pukul 8 perjalanan 4 hari sampai kanagri sumudang pada 3 tanggal 

bulan robiulawal tahun 1271 hari khomis jam pukul 11 dengan salamat semu[w]anya dan 

sajahtera. Adapun jumlahnya perjalanan di darat dan di laut itu 6 bulan 26 hari adapun 

jumlahnya berenti di negeri-negeri dan makkah madinah itu 22 bulan 10 hari. Adapun jumlah 

sem[w]uanya berjalan sama berenti-berenti itu 29 bulan 6 hari     

                       

 

 4.4 Aparat Krtik 

Aparat kritik dalam teks Pelayaran ke Makkah adalah sebagai berikut. 

 
1  laki2 

Penulisan kata laki2 dalam Ejaan Yang Disempurnakan tidak dibenarkan untuk mengikuti 

pedoman EYD maka kata “laki2” menjadi “laki-laki” . 
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2  {nagri}{negeri} 

Kata nagri dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman EYD maka kata 

“nagri” menjadi”negeri” 

 
3   Semu[w]anya     

Huruf  “w” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “semuwanya” menjadi “semuanya”  
4  sama2 

Penulisan kata sama2 dalam Ejaan Yang Disempurnakan tidak dibenarkan untuk mengikuti 

pedoman EYD maka kata “sama2” menjadi “sama-sama”. 

 
5   h[a]{e}ndak 

Penulisan kata handak dalam Ejaan Yang Disempurnakan tidak dibenarkan untuk 

mengikuti pedoman EYD maka kata “handak” menjadi “hendak” . 

 
6  Zi[y]arah 

Huruf “y” pada kata “ziyarah” dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan untuk 

mengikuti pedoman EYD maka menjadi kata”ziarah” 

 
7 {kanagri}{ke negeri} 

Kata nagri dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman EYD maka kata 

“nagri” menjadi”negeri” 

 
8  {kanagri}{ke negeri} 

Kata nagri dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman EYD maka kata 

“nagri” menjadi”negeri” 

 
9   Sedi[y]a 

Huruf “y” pada kata “sediya” dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan untuk 

mengikuti pedoman EYD maka menjadi kata”sedia” 
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10  samu[w]anya 

Huruf  “w” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “semuwanya” menjadi “semuanya”  

 

 

 
11  Ku[w]at 

Huruf  “w” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “kuwat” menjadi “kuat”  

 
12  {kanagri}{ke negeri} 

 Kata kanagri dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman EYD maka kata 

“kanagri” menjadi”ke negeri” 

 
13  Manisan2 

Penulisan kata manisan2 dalam Ejaan Yang Disempurnakan tidak dibenarkan untuk 

mengikuti pedoman EYD maka kata “manisan2” menjadi “manisan-manisan”. 

 
14  obat2 

Penulisan kata obat2 dalam Ejaan Yang Disempurnakan tidak dibenarkan untuk mengikuti 

pedoman EYD maka kata “obat2” menjadi “obat-obat”. 

 
15  Sedi[y]a 

Huruf  “y” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “sediya” menjadi “sedia”  

 
16  {nagri}{negeri} 

Kata nagri dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman EYD maka kata 

“nagri” menjadi”negeri” 

 
17  [sakalian] 
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Kata sakalian dihilangkan karena tidak mempunyai fungsi pada kalimat. 

 
18 Ti[y]ada 

Huruf  “y” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “tiyada” menjadi “tiada”. 

 
19  Berangkat[lah] 

Kata “lah” dihilangkan karena kata tersebut tidak mempunyai fungsi kalimat. 

 
20  {kanagri}{ke negeri}  

Kata kanagri dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman EYD maka kata 

“kanagri” menjadi”ke negeri”. 

 
21  Sa[h]ja 

Huruf “h” dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoma EYD 

maka kata “sahja” menjadi “saja” 

 
22  s[a]{e}bab 

Huruf “a” dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoma EYD 

maka kata “sabab” menjadi “sebab”. 

 
23  Semu[w]anya 

Huruf  “w” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “semuwanya” menjadi “semuanya”  

 
24  s[a]{e}bab 

Huruf “a” dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoma EYD 

maka kata “sabab” menjadi “sebab”. 

 
25 Masing2 
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Penulisan kata masing2 dalam Ejaan Yang Disempurnakan tidak dibenarkan untuk 

mengikuti pedoman EYD maka kata “masing2” menjadi “masing-masing”. 

 
26 Ber<h>enti 

Huruf “h” ditambahkan karena dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoma 

EYD maka kata “berenti” menjadi “berhenti”. 

 
27  {nagri}{negeri}  

Kata nagri dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman EYD maka kata 

“nagri” menjadi “negeri”. 

 
28  [sakalian] 

Kata sakalian dihilangkan karena tidak mempunyai fungsi pada kalimat. 

 
29  [dahulu] 

Kata “dahulu” dihilangkan karena tidak mempunyai fungsi pada kalimat. 

 
30  s[a]{e}bab 

Huruf “a” dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoma EYD 

maka kata “sabab” menjadi “sebab”. 

 
31  Tunggu2 

Penulisan kata tunggu2 dalam Ejaan Yang Disempurnakan tidak dibenarkan untuk 

mengikuti pedoman EYD maka kata “tunggu2” menjadi “tunggu-tunggu”. 

 
32  {kasinkapura}{ke singapura} 

Kata “kasinkapura” diganti dengan kata ke singapura tujuannya adalah agar mudah untuk 

dibaca dan difahami jika tidak diganti maka akan membingungkan dalam membacanya. 

 
33  Bu[w]ah 
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Huruf “w” dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoma 

EYD maka kata “buwah” menjadi “buah” 

 
34  {nagri}{negeri} 

Kata nagri dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman EYD maka kata 

“nagri” menjadi “negeri”. 

 

 
35  Itu[lah] 

Kata “lah” dihilangkan karena kata tersebut tidak mempunyai fungsi pada kalimat. 

 
36  {kasinkapura}{ke singapura} 

Kata “kasinkapura” diganti dengan kata ke singapura tujuannya adalah agar mudah untuk 

dibaca dan difahami jika tidak diganti maka akan membingungkan dalam membacanya. 

 
37  Barang2 

Penulisan kata barang2 dalam Ejaan Yang Disempurnakan tidak dibenarkan untuk 

mengikuti pedoman EYD maka kata “barang2” menjadi “barang-barang”. 

 
38  [sakalian] 

Kata sakalian dihilangkan karena tidak mempunyai fungsi pada kalimat. 

 
39  Selesai[lah] 

Kata “lah” dihilangkan karena kata tersebut tidak mempunyai fungsi pada kalimat. 

 
40  Semu[w]anya 

Huruf  “w” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “semuwanya” menjadi “semuanya”  

 
41  {kapalabuhan}{ke pelabuhan} 
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Kata “kapalabuhan” diganti dengan kata ke pelabuhan tujuannya adalah agar mudah untuk 

dibaca dan difahami jika tidak diganti maka akan membingungkan dalam membacanya. 

 
42 {daput}{dapat} 

Huruf  “u” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “daput” menjadi “dapat”  

 

 

 
43  Ti[y]ada 

Huruf  “y” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “tiyada” menjadi “tiada”  

 
44  Ti[y]ada 

Huruf  “y” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “tiyada” menjadi “tiada”  

 
45 Be<r>layar 

Huruf  “r” pada kata di atas ditambahkan karena untuk mempermudah dalam membacanya 

dan mengikuti pedoman EYD maka kata “belayar” menjadi “berlayar” . 

 
46  {kanagri}{ke negeri} 

Kata kanagri dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman EYD maka kata 

“kanagri” menjadi “ke negeri”. 

 
47  Ber<h>enti 

Huruf “h” ditambahkan karena dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoma 

EYD maka kata “berenti” menjadi “berhenti”. 

 
48  Barang2 
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Penulisan kata barang2 dalam Ejaan Yang Disempurnakan tidak dibenarkan untuk 

mengikuti pedoman EYD maka kata “barang2” menjadi “barang-barang”. 

 
49  Ti[y]ada 

Huruf  “y” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “tiyada” menjadi “tiada”  

 
50  Lalu[lah]  

Kata “lah”dihilangkan karena kata tersebut  tidak mempunyai fungsi pada kalimat  

 
51  Be<r>layar 

Huruf “r” ditambahkan karena dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoma 

EYD maka kata “belayar” menjadi “berlayar”. 

 
52  <ber> 

Penambahan kata “ber” karena untuk memperjelas dan memberikan keterangan pada kata 

sebelumnya. 

 
53  {kasinkapura}{ke singapura} 

Kata “kasinkapura” diganti dengan kata ke singapura tujuannya adalah agar mudah untuk 

dibaca dan difahami jika tidak diganti maka akan membingungkan dalam membacanya. 

 
54  Kira<kira> 

Penambahan kata “kira” karena untuk memperjelas dan memberikan keterangan pada kata 

sebelumnya. 

 
65  Si[y]ang 

Huruf  “y” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “siyang” menjadi “siang”. 

 
66  S[a]{e}lasa 
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Huruf  “a” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “salasa” menjadi “selasa”. 

 
67  Dimu[w]at 

Huruf  “w” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “dimuwat” menjadi “dimuat”. 

 
68  K[a]{e}sampan 

Huruf  “a” pada kata di atas dihilangkan karena untuk mempermudah dalam membaca dan 

memahami kata tersebut maka kata kasampan diganti menjadi ke sampan. 
69  Orang2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang orang2 ditulis menjadi orang-orang. 

 
60  K[a]{e}darat 

Huruf  “a” pada kata di atas dihilangkan karena untuk mempermudah dalam membaca dan 

memahami kata tersebut maka kata kasampan diganti menjadi ke darat. 

 
61  K[a]kampung gulam 

Huruf  “a” pada kata di atas dihilangkan karena untuk mempermudah dalam membaca dan 

memahami kata tersebut maka kata kasampan diganti menjadi ke kampung gulam. 

 
62  Yaitu[lah] 

Penghilangan kata “lah” karena tidak berpengaruh makna kata yang ada didepannya. 

 
63  Ber<h>enti 

Penambahan huruf “h” karena dalam EYD tidak dibenarkan, maka huruf “h” ditambahkan 

untuk membenarkan kata menjadi kata “berhenti”. 

 
64  Semu[w]anya 
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Huruf  “w” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “semuwanya” menjadi “semuanya”. 

 
65  Ber<h>enti 

Penambahan huruf “h” karena dalam EYD tidak dibenarkan, maka huruf “h” ditambahkan 

untuk membenarkan kata menjadi kata “berhenti”. 

 
66  {nagri}{negeri} 

Kata nagri dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman EYD maka kata 

“nagri” menjadi “ negeri”. 

 

 
67  {sinkapura}{singapura} 

Kata “sinkapura” diganti dengan kata “singapura” tujuannya adalah agar mudah untuk 

dibaca dan difahami jika tidak diganti maka akan membingungkan dalam membacanya. 

 
68  {s[a]{e}bab 

Huruf  “a” pada kata di atas dihilangkan karena untuk mempermudah dalam membaca dan 

memahami kata tersebut maka kata sabab diganti menjadi sebab. 

 
69  Nunggu2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang nunggu2 ditulis menjadinunggu-nunggu. 

 
70  Kapal2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang kapal2 ditulis menjadi kapal-kapal 

 
71 Kuat2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang kuat2 ditulis menjadi 
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kuat-kuat. 

 
72  Khaji2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang khaji2 ditulis menjadi khaji-khaji. 

 
73  [k]haji2 

Huruf  “k” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “khaji” menjadi “haji”. 

 

 

 

 
74  {sinkapura}{singapura} 

Kata “sinkapura” diganti dengan kata “singapura” tujuannya adalah agar mudah untuk 

dibaca dan difahami jika tidak diganti maka akan membingungkan dalam membacanya. 

 
75  {kanagri}{ke negeri} 

Kata kanagri dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman EYD maka kata 

“kanagri” menjadi “ ke negeri”. 

 
76  Hamba[nya] 

Kata “nya” dihilangkan karena kata “nya” tersebut tidak mempunyai fungsi pada kalimat. 

 
77  {talah}{telah} 

Huruf  “a” pada kata di atas dihilangkan karena untuk mempermudah dalam membaca dan 

memahami kata tersebut maka kata talah diganti menjadi telah. 

 
78  Semu[w]anya 

Huruf  “w” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “semuwanya” menjadi “semuanya”. 
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79  Ti[y]ada 

Huruf  “y” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “tiyada” menjadi “tiada”. 

 
80  apa2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang apa2 ditulis menjadi apa-apa. 

 
81  Semu[w]anya 

Huruf  “w” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “semuwanya” menjadi “semuanya”. 

 
82  Sejahtera[nya] 

Penghilangan kata “nya” karena tidak berpengaruh makna kata yang ada didepannya. 

 

 
83  [sekalian] 

Kata “sekalian”dihilangkan karena kata “sekalian” tersebut tidak mempunyai fungsi pada 

kalimat. 

 
84  jamaah2  

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang  jamaah2 ditulis menjadi jamaah-jamaah. 

 
85  apa2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang apa2 ditulis menjadi apa-apa. 

 
86 Tempat2 
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Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang tempat2 ditulis menjadi tempat-tempat. 

 
87  Tong2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang tong2 ditulis menjadi tong-tong. 

 
88  s[a]{e}bab 

Huruf  “a” pada kata di atas dihilangkan karena untuk mempermudah dalam membaca dan 

memahami kata tersebut maka kata sabab diganti menjadi sebab. 

 
89 Sehari2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang sehari2 ditulis menjadi sehari-hari. 

 
90  Ti[y]ada 

Huruf  “y” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “tiyada” menjadi “tiada”. 

 
91  khaji2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang khaji2 ditulis menjadi khaji-khaji. 

 
92  Si[y]ang 

Huruf  “y” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “siyang” menjadi “siang”. 

 
93  {mal[u]m}{mal{a}m} 

Huruf  “u” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “malum” menjadi “malam”. 

 



                                                    49  
 

94 Sa[h]ja 

Huruf  “h” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “sahja” menjadi “saja”.  

 
95 b[a]{e}lanja 

Huruf “a” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “balanja” menjadi “belanja”. 

 
96 Jika[lau] 

Penghilanagna kata “lau” karena kata tersebut tidak berpengaruh pada kata yang 

didepannya. 

 
97 barang2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang barang2 ditulis menjadibarang-barang. 

 
98 Jika[lau] 

Penghilanagna kata “lau” karena kata tersebut tidak berpengaruh pada kata yang 

didepannya. 
99 {H[a]ndak}{h{e}ndak} 

Huruf  “a” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “handak” menjadi “hendak”. 

 
100 Sedikit2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang sedikit2 ditulis menjadi sedikit-sedikit. 

 
101 Mint[i]{a} 

Huruf  “i” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “minti” menjadi “minta”. 
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102 Sama2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang sama2 ditulis menjadi sama-sama. 

 
103 Du[w]it 

Huruf  “w” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “duwit” menjadi “duit”.  

 
104 {nagri}{negeri} 

Kata nagri dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman EYD maka kata 

“nagri” menjadi “ negeri”. 

 
105 {kasinkapura}{ke singapura} 

Kata “sinkapura” diganti dengan kata “singapura” tujuannya adalah agar mudah untuk 

dibaca dan difahami jika tidak diganti maka akan membingungkan dalam membacanya. 

 
106 Du[w]it 

Huruf  “w” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “duwit” menjadi “duit”. 
107 M[u]{a}alaka 

Huruf  “u” pada kata di atas dihilangkan karena untuk mempermudah dalam membaca dan 

memahami kata tersebut maka kata “mulaka”diganti menjadi “malaka”. 

 
108 jamaah2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang jamaah2 ditulis menjadi jamaah-jamaah. 

 
109 khaji2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang khaji2 ditulis menjadi khaji-khaji. 
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110 satu2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang satu2 ditulis menjadi satu-satu. 

 
111 Ti[y]ada 

Huruf  “y” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “tiyada” menjadi “tiada”. 

 
112 Sa[h]ja 

Huruf  “h” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “sahja” menjadi “saja”.  

 
113 S[u]{E}bab 

Huruf  “u” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “subab” menjadi “sebab”. 

 
114 Sedi[y]a 

Huruf  “y” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “sediya” menjadi “sedia”. 
115 P[u]{e}ti 

Huruf  “u” pada kata di atas dihilangkan karena untuk mempermudah dalam membaca dan 

memahami kata tersebut maka kata “puti”diganti menjadi “peti”. 

 
116 apa2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang apa2 ditulis menjadi apa-apa. 

 
117 Sa[h]ja 

Huruf  “h” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “sahja” menjadi “saja”.  
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118 [itu] 

Penghilangan kata “itu” karena kata tersebut tidak berpengaruh pada kata sebelum atau 

sesudahnya. 

 
119Ti[y]ada 

Huruf  “y” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “tiyada” menjadi “tiada”. 

 
120 Lebih[nya] 

Penghilanagna kata “nya” karena kata tersebut tidak berpengaruh pada kata yang 

didepannya. 

 
121 apa2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang apa2 ditulis menjadi apa-apa. 

 
122 Orang2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang orang2 ditulis menjadi orang-orang. 
123 Sa[h]ja 

Huruf  “h” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “sahja” menjadi “saja”. 

 
124 Jika[lau] 

Penghilangan kata “lau” karena kata tersebut tidak berpengaruh pada kata sebelumnya. 

 
125 laki2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang laki2 ditulis menjadi laki-laki. 

 
126 Sekurang2 
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Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang sekurang2 ditulis menjadi sekurang-kurang 

 
127 Ti[y]ada 

Huruf  “y” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “tiyada” menjadi “tiada”. 

 
128 Di[y]atas 

Huruf  “y” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “diyatas” menjadi “di atas”. 

 
129 [sekalian] 

Kata “sekalian”dihilangkan karena kata “sekalian” tersebut tidak mempunyai fungsi pada 

kalimat. 

 
130 Jamaah2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang jamaah2 ditulis menjadi jamaah-jamaah. 

 
131{kanagri}{ke negeri} 

Kata kanagri dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman EYD maka kata 

“kanagri” menjadi “ ke negeri”. 

 
132 Ti[y]ada 

Huruf  “y” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “tiyada” menjadi “tiada”. 

 
133 {kanagri}{ke negeri} 

Kata kanagri dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman EYD maka kata 

“kanagri” menjadi “ ke negeri”. 
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134 Ber<h>enti 

Huruf  “h” pada kata di atas “ditambahkan” kata “berenti” karena dalam EYD tidak 

dibenarkan, untuk membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “berenti” menjadi 

“berhenti”. 

 
135 [dapat] 

Kata “dapat” dihilangkan karena kata tersebut tidak mempunyai fungsi dalam kalimat. 

 
136 Tiap2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang tiap2 ditulis menjadi tiap-tiap. 

 
137 Dimana2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang dimana2 ditulis menjadi dimana-mana. 

 
138 Makanan2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang makanan2 ditulis menjadi makanan-makanan. 
139 Be<r>layar 

Huruf  “r” pada kata di atas ditambahkan karena kata “belayar”dalam EYD tidak 

dibenarkan, untuk membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “belayar” menjadi 

“berlayar”. 

 
140{kanagri}{ke negeri} 

Kata kanagri dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman EYD maka kata 

“kanagri” menjadi “ ke negeri”. 

 
141 Be<r>henti 
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Huruf  “h” pada kata di atas ditambahkan karena kata “berenti” dalam EYD tidak 

dibenarkan, untuk membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “berenti” menjadi 

“berhenti”. 

 
142 Be<r>layar 

Huruf “r” pada kata di atas ditambahkan karena kata “belayar” dalam EYD tidak 

dibenarkan, untuk membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “belayar” menjadi 

“berlayar”. 

 
143 {Kanagri}{ke negeri} 

Kata kanagri dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman EYD maka kata 

“kanagri” menjadi “ ke negeri”. 

 
144 Ber<h>enti 

Huruf “h” pada kata di atas ditambahkan karena kata “berenti” dalam EYD tidak 

dibenarkan, untuk membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “berenti” menjadi 

“berhenti”. 
145 dip[a]{e}labuhan 

Huruf  “e” pada kata di atas dihilangkan karena untuk mempermudah dalam membaca dan 

memahami kata tersebut maka kata “palabuhan”diganti menjadi “palabuhan”. 

 
146 Ti[y]ada 

Huruf  “y” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “tiyada” menjadi “tiada”. 

 
147 S[a]{e}bab 

Huruf  “e” pada kata di atas dihilangkan karena untuk mempermudah dalam membaca dan 

memahami kata tersebut maka kata “sabab” diganti menjadi “sebab”. 

 
148 [hamba] 
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Kata “hamba”dihilangkan karena kata tersebut tidak berpengaruh pada kata sebelum atau 

sesudahnya. 

 
149 b[u]{e}lanja 

Huruf  “u” pada kata di atas dihilangkan karena untuk mempermudah dalam membaca dan 

memahami kata tersebut maka kata “bulanja” diganti menjadi “belanja”. 

 
150 {dinagri}{di negeri} 

Kata kanagri dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman EYD maka kata 

“dinagri” menjadi “ di negeri”. 

 
151 Apa2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang apa2 ditulis menjadi apa-apa. 

 
152 Sama2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang sama2 ditulis menjadi sama-sama. 

 
153 Du[w]it 

Huruf  “w” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “duwit” menjadi “duit”. 
154 Du[w]it 

Huruf  “w” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “duwit” menjadi “duit”. 

 
155 Be<r>layar 

Huruf  “r” pada kata di atas ditambahkan karena kata “belayar” dalam EYD tidak 

dibenarkan, untuk membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “belayar” menjadi 

“berlayar”. 
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156 Ber<h>enti 

Huruf  “h” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “berenti” menjadi “berhenti”. 

 
157 [dapat] 

Kata “dapat” dihilangkan karena kata tersebut tidak berpengaruh pada kata sebelum atau 

sesudahnya. 

 
158 {nagri}[negeri} 

Kata nagri dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman EYD maka kata 

“nagri” menjadi “negeri”. 

 
159 [k]halnya 

Huruf  “k” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “khalnya” menjadi “halnya”. 

 
160 Ma[j]{c}am 

Huruf  “j” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “majam” menjadi “macam”. 

 

 

 
161 {kanagri}[ke negeri} 

Kata kanagri dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman EYD maka kata 

“kanagri” menjadi “ke negeri”. 

 
162 S[a]{e}lasa 

Huruf  “a” pada kata di atas dihilangkan karena untuk mempermudah dalam membaca 

dan memahami kata tersebut maka kata “salasa” diganti menjadi “selasa”. 

 
163 Macam2 
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Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang macam2 ditulis menjadi macam-macam. 

 
164Du[w]it 

Huruf  “w” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “duwit” menjadi “duit”. 

 
165Rupia<h> 

Penambahan huruf “h” karena agar lebih mudah dibaca dan difahami oleh pembaca. 

 
166 [k]hal 

Huruf  “k” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “khal” menjadi “hal”. 

 
167 Du[w]itnya 

Huruf  “w” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “duwitnya” menjadi “duitnya”. 

 
168(tu2p) 

Penulisan kata tu2p tersebut di dalam EYD tidak dibenarkan, untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata tu2p menjadi tutup. 

 
169Rupia<h> 

Penambahan huruf “h” karena agar mudah difahami dalam membaca kata tersebut, jika 

tidak ditambahi maka akan membingungkan dalam memahami kata tersebut.  

 
170<h>arganya 

Penambahan huruf “h” karena untuk melengkapi kata “arganaya”agar menjadi lebih mudah 

difahami. 

 
171 {Dinagri} {di negeri} 
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Kata dinagri dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman EYD maka kata 

“dinagri” menjadi “di negeri”. 

 
172 mana2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang mana2 ditulis menjadi mana-mana. 

 
173 Be<r>layar 

Huruf  “r” pada kata di atas ditambahkan karena kata “belayar” dalam EYD tidak 

dibenarkan, untuk membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “belayar” menjadi 

“berlayar”. 

 
174 S[a]{e}lasa 

Huruf  “a” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “salasa” menjadi “selasa”. 

 
175{nagri} {negeri} 

Kata dinagri dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman EYD maka kata 

“nagri” menjadi “negeri 

 

 
176 [k]hal 

Huruf  “k” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “khal” menjadi “hal” 

 
177 auliya’2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang auliya’2 ditulis menjadi auliya’-auliya. 

 
178 K[a]{e}lakuan 
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Penghilangan huruf “h” karena agar mudah untuk difahami dalam membaca kata tersebut, 

jika tidak diganti maka akan membingungkan dalam membacanya. 

 
179 S[a]{e}t[u]{e}lah 

Penghilangan huruf “a” dan “u” karena agar mudah untuk difahami dalam membaca kata 

tersebut, jika tidak diganti maka akan membingungkan dalam membacanya. 

 
180  barang2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang barang2 ditulis menjadibarang-barang. 

 
181 Sa[h]ja 

Huruf  “h” pada kata di atas dihilangkan karena dalam EYD tidak dibenarkan, untuk 

membenarkan dan mengikuti EYD maka kata “sahja” menjadi “saja”. 

 
182 Apa2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang apa2 ditulis menjadi apa-apa. 

 
183 Ramai2 

Penulisan kata ulang tersebut dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman 

EYD maka kata ulang ramai2 ditulis menjadi ramai-ramai. 
184{nagri} {negeri} 

Kata dinagri dalam EYD tidak dibenarkan untuk mengikuti pedoman EYD maka kata 

“nagri” menjadi “negeri. 

 

 

 

4.4.2 Kata Serapan Dari Bahasa Arab 
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Kata serapan dari bahasa Arab yang ditemukan dalam teks “Pelayaran ke Makkah”. 

Yaitu: 

No    Kata Serapan    Kata dalam  

Bahasa  Arab 

               Arti Kata  

1 Akhad   Hari minggu 

2 Arba   Hari Rabu  

3 Auliya’  Para Wali 

4 Dzulkijah   Bulan ke 12      Dzulkhijah 

5 Dzulqo’idah  Bulan ke 11 Dzulqo’idah 

6 Haji   Rukun iman yang kelima 

7 Isnain   Hari senin 

8 Jumuah   Hari jum’at 

9 Khomis   Hari kamis  

10 Muharram   Bulan ke 1 dalam tanggalan 

islam  

11 Nabiullah   Penyampai Risalah Allah 

12 Rajab   Bulan  ke 7 dalam tanggalan 

islam 

13 Ramadhan   Bulan ke 9 dalam tanggalan 

islam 

14 Robiul Awal  Bulan ke 5 dalam tanggalan 

islam 

15 Robiul Akhir  Bulan ke 6 dalam tanggalan 
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islam 

16 Sakban   Bulan ke 8 dalam tanggalan 

islam 

17 Sayidina  Sayidina 

18 Sholih  Sholih 

19  Shopar  Bulan ke 2 dalam tanggalan 

islam  

20 Syawal   Bulan ke 10 dalam tanggalan 

islam 

 

 
 
2.2.2 Kata atau Huruf  Yang Tidak Konsisten Dalam Penulisan 

 

 Dalam suntingan teks di atas keterangan mengenai kata atau huruf yang tidak 

konsisten dalam penulisan menggunakan tanda garis bawah. Kata atau huruf yang tidak 

konsisten dalam penulisan yaitu: 

1. pemakaian kata  

 “arganya” (hlm 2) dengan kata “harganya” (hlm2) 

2. penggunaan huruf  “NY” 

 a. ny =                               (hlm3) 

 b. ny =                               (hlm3) 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan naskah Pelayaran ke Makkah dengan kajian filologi 

modern, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Teks Pelayaran ke Makkah hanya ada dalam satu naskah yaitu terdapat di 

Perpustakaan Nasioanal Indonesia. Naskah Pelayaran ke Makkah merupakan naskah tunggal. 

Hal ini dapat dilihat dari berbagai katalog-katalog naskah yang ada di antaranya Katalog 

Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid 2, Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid 3-A, 

Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid 3-B, Katalog Pameran Naskah di Museum 

Sonobudoyo, dan Katalogus Manuskrip Kraton Jogja. Naskah ini kira-kira ditulis pada tahun 

1800an  hal ini dapat diperkirakan melalui cap kertas yang digunakan, karena tidak terdapat 

kolofon yang menyebutkan titimangsa naskah. Keadaan naskah masih cukup baik, kertas 

infon tebal, namun kertasnya sudah terlepas-lepas, tulisan masih jelas terbaca, ditulis dengan 

tinta hitam, jilidan baik, bersampul kertas marmer berwarna coklat. Naskah Pelayaran ke 

Makkah menceritakan tentang kisah perjalanan naik haji Raden Demang Panji Nagara beserta 
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para jamaah dari sumedang ke Makkah pergi-pulang, perjalanan dimulai 27 syawal 1269, 

kemudian tiba di Makkah pada tanggal 18 Dzilkoidah, dan pada tanggal 29 shopar kembali ke 

Sumedang. Adapun perjalanan itu lamanya 29 bulan 6 hari. 

 

5.2. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian naskah Pelayaran ke Makkah ini, peneliti mengajukan saran 

demi tercapainya sebuah pembaharuan. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut. 

Penelitian ini hendaknya dapat memberikan dorongan bagi filolog untuk semakin giat 

melakukan penelitian mengenai naskah, dengan demikian studi filologi terhadap sastra 

lama sangat besar bantuannya bagi pengembangan kebudayaan Indonesia.   
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