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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perbaikan mutu pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

terusmenerus dilakukan oleh berbagai kalangan, baik pemerintah 

melalui revisi silabus dan kurikulum, akademisi melalui penelitian 

dan seminar, maupun pelaku pendidikan, dalam hal ini guru, 

melalui forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), baik 

di daerah maupun di provinsi. Semua perbaikan yang dilakukan 

bertujuan menghasilkan pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia yang bermutu untuk menciptakan lulusan yang 

kompeten dan berkarakter.   

Salah satu hasil penelitian yang dijadikan buku 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah hasil penelitian 

yang berjudul “Revitalisasi Naskah Lama Sebagai Sumber 

Pembelajaran Bahasa dan Sastra” tahun 2016. Nilai-nilai edukasi  

yang terdapat dalam naskah-naskah lama dijadikan  sebagai bahan 

pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesiadalam upaya 

memperkokoh ketahanan moral bangsa.Pembentukan karakter 

bangsa melalui pendidikan dapat dilakukan dengan memilih 

materi pembelajaran yang sesuai untuk pembentukan karakter 

bangsa.Materi yang sesuai harus relevan dengan kearifan lokal 

sebagai nilai-nilai luhur yang banyak termuat dalam nilai-nilai 

edukasi naskah-naskah lamanya. 

Banyak peninggalan masa lampau yang merupakan 

kearifan lokal untuk dimanfaatkan masa kini. Salah satunya 

adalah naskah lama.Hasil penelitian dari tiga naskah lama yang 

telah dikajiadalah sebagai berikiut:  

 

 



Buku  Sastra Indonesia yang Bersumber Dari Naskah Lama 

1. Naskah Mawa’iz al Badi 

Pada naskah Mawa‟iz al Badiditemukan pengajaran agama 

sebagai berikut: 

 

NO. URAIAN JUMLAH 

1. Pengakuan Keesahan Allah Subahana 

Wata‟ala 

2 

2. Muhammad adalah Rasul-Nya 1 

3. Adanya Balasan yang setimpal dari 

Allah 

10 

4. Berhemat dan mencari harta dengan cara 

yang baik  

2 

5. Pendekatan diri kepada Khaliknya 2 

6. Larangan 10 

7. Perintah 10 

8. Obat hati 2 

9. Pandai menyukuri Nikmat 2 

10. Bertaubat 1 

11 Hidup menjalani Takdir 1 

2. Syair Kiamat 

Dalam syair kiamat ditemukan pembelajaran sebagai 

berikut:  

a. Setiap memulai pekerjaan, terlebih dahulu kita bersyukur 

dan berdoa  serta mohon ampun kepada Allah SWT. 

b. Setiap pekejaan yang dilakukan, tidak terkecuali 

berdagang, dipertimbangkan dulu apakah pekerjaan 

tersebut bermanfaat atau sebaliknya membawa bencana 

bagi orang lain dan membuat kita terhina.  

c. Kalau pekerjaan yang kita lakukan membuat bencana bagi 

orang lain atau membuat kita terhina, kita akan berdosa,  

d. Orang yang berdosa akan mendapat siksaan di kubur dan 

siksaan di akhirat. 
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e. Siksaan  kubur dan siksaan di akhirat, mulai dari Padang 

Mahsar sampai dimasukkan ke Neraka tidak tanggung 

dahsyatnya dan sangat menyakitkan. 

f. Bagi orang yang melaksanakan amal ibadah selama 

hidupnya tidak akan nmendapat siksa kubur dan di hari 

akhirat akan mendapat nikmat dan rahmat yang tak 

terhingga enaknya. 

3. Syair Nasehat  

Secara singkat, syair Nasehat mengandung ajaran  agama 

Islam tentang  syukur kepada Allah SWT. dan Shalawat kepada 

Nabi Muhammad, dan menghormati dan memuliakan kedua 

orangtua, serta hal tentang persahabatan.  

Berdasarkan hasil kajian di atas, dilakukan pengembangan 

model  pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia berupa materi 

ajar, silabus, dan panduanuntuk guru dan siswa dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra yang sesuai dengan karakteristik 

siswa SMA dengan materi nilai-nilai edukasi yang terkandung 

dalam naskah-naskah lama Sumatera Utara. Hasil pengembangan 

dilakukan uji coba model materi pembelajaran dalam 

pembelajaran  bahasa dan sastra pada SMA.Dengan rancangan ini 

diharapkan tujuan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesiaakan 

lebih bermanfaat, menarik, dan dapat membentuk karakter bangsa 

yang kita inginkan. 

1.2Urgensi Penulisan Materi Ajar 

Materi pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia perlu 

dikaji ulang. Kalau sumber pengambilan materi pembelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesiaselama ini tidak pernah melirik 

naskah-naskah lama, sudah saatnya sekarang naskah-naskah lama 

perlu dijadikan sebagai sumber pengambilan materi pembelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesiakarena dalam naskah lama 

terkandung ajaran moral yang perlu diwarisi oleh para generasi 
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penerus kita. Ajaran moral yang bernilai edukasi ini apabila 

disampaikan berulang-ulang dalam kemasan materi pembelajaran 

bahasa dan sastra, tentu saja akan tertanam lama, bahkan abadi 

dalam ingatan siswa. Kemana dan kapan pun dia pergi, ajaran-

ajaran baik yang diterimanya dari pembelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesiaakan terngiang-ngiang di telinganya, bahkan 

mengilhaminya untuk bertindak baik. Dengan terngiang-

ngiangnya ajaran-ajaran yang baik ini di telinganya, akan 

menghindarkannya dari perbuatan tidak baik dan mendorongnya 

untuk berbuat baik.   

Sejalan dengan pembenahan materi pembelajarannya, 

tentu saja harus disertai juga pembenahan model 

pembelajarannya.  Materi pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia pada SMAyang dikembangkan berupa bahan ajar 

disertai panduan untuk guru dan siswa. Dengan menerapkan 

materi dan model pembelajaran yang bersumber dari naskah-

naskah lama ini diharapkan pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesiaakan lebih menarik dan berkualitas sehingga para siswa 

SMA akan lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia. Tujuan akhir yang sangat diharapkan adalah 

hasil pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesiaakan dapat 

membentuk karakter bangsa dan membentengi para generasi 

muda kitadari perbuatan tidak terpuji sehingga pada masa 

kepemimpinannya perbuatan tidak terpuji akan semakin jarang 

terdengar. Untuk mencapai tujuan itu, merevitalisasi naskah-

naskah lama sebagai bahan materi pembelajaranBahasa dan 

Sastra Indonesiamendesak untuk dilakukan di Sumatera Utara 

sebagai sumber edukasi dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia untuk memperkokoh ketahanan moral bangsa. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa banyak 

ajaran agama Islam berupa nilai edukasi dan nasehat untuk  

dipedomani dalam menjalani kehidupan. Hal ini sesuai dengan 

ajaran agama kita bahwa pengakuan Keesahan Tuhan Yang Maha 
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Kuasa merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan. Menurut 

dugaan penulis, latar belakang isi naskah ini menekankan 

keyakinan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa adalah 

karena naskah-naskah ini ditulis pada permualaan penyebaran 

agama Islam di Pulau Sumatera. Naskah-naskah ini menjadi 

sumber pemerkaya sumber utama hukum Islam, yaitu Al Qur‟an, 

Hadist, Ijma, Qias, dan  Maslaha. Dengan membaca naskah lama 

ini diharapakan keyakinan umat Islam terhadap agamanya 

semakin baik. 

Hasil penelitian ini memperkaya karya sastra yang 

bernuansa islami. Karya sastra islami sudah berkembang saat ini 

di Indonesia. Perkembangan karya sastra islami yang begitu pesat 

disebabkan relevan dan sesuai dengan teori sastra Islam yang 

banyak dipengaruhi sastra Melayu.  Karakter sastra Indonesia 

yang bernuansa Islami adalah sesuai teori Sastra Islam Melayu 

Malaysia (Supriadi, 2014:165). Dengan demikian, khasanah 

pengkajian sastra islami menjadi semakin meluas dan mempunyai 

acuan. Salah satu tokoh sastra Islam adalah Shafie Abu Bakar 

yang ciptaannya disebut takmilah (Sikana, 2006:317). Sikana 

(2006) menyebutkan bahwa sebenarnya teori sastra Islam yang 

banyak mendapat perhatian ialah Teori Takmilah ciptaaan Shafie 

Abu Bakar. Menurut Sikana Teori ini lebih menjurus kepada sifat 

sufistik.Dalam teori takmilah ditemukan tujuh aspek yang 

bermuara kepada kesempurnaan hidup, yaitu aspek ketuhanan 

(kamal), aspek kerasulan, aspek keislaman, aspek keilmuan, aspek 

estetika, aspek pengarang, dan aspek pembaca (Supriadi: 2015: 

165).  

 

1.3 Materi Pembelajaran 

Karakteristik pembelajaran  sangat erat kaitannya dengan 

Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Standar Kompetensi 

Lulusan merupakan sasaran pembelajaran. Dalam Kurikulum 
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2013  sasaran pembelajaran terkait dengan kompetensi yang ingin 

capai peserta didik setelah mereka melalui suatu proses 

pembelajaran. Kompetensi adalah seperangkat sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki yang harus 

dimilki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasi oleh peserta didik dan 

pembelajaran (Depdiknas, 2008).  Secara rinci ketiga kompetensi 

tersebut diuraikan di bawah ini.  

Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang 

atau peristiwa
. 

 Hal ini mencerminkan perasaan seseorang 

terhadap sesuatu (Wikepedia Indonesia Bebas, 2016). Menurut 

Merriam-Webster's Learner's Dictionary  “attitude adalah cara 

berfikir dan dirasakan tentang seseorang atau sesuatu , perasaan 

atau cara berfikir dan berperilaku yang mungkin dianggap 

kurang sopan, kasar,  dan lain lain”. Selajutnya, menurut Oxford 

Living Dictionary  “attitude is a way of thinking or feeling about 

something”. Dengan demikian, sikap adalah perasaan seseorang 

yang mempengaruhi prilakunya terhadap sesuatu yang 

dihadapinya. Kompetensi sikap diperoleh melalui aktivitas 

menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan 

mengamalkan (Sunardi dan Sujadi, 2016). Kompetensi sikap 

mencakup kompetensi sikap spritual dan sikap sosial 

(Kemendiknas (2013).  Kurikulum 2013 mengamanatkan dalam  

kompetensi sikap spritual agar peserta didik menghargai dan 

menghayati agama yang dianutnya. Dalam kompetensi sikap 

sosial, peserta didik dapat menghargai dan menghayati perilaku 

jujur, disiplin, tangggung jawab,  peduli, toleransi, santun, dan 

percaya diri. 

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang 

diketahui atau disadari oleh seseorang (Wikepedia Indonesia 

Bebas). Kompetensi pengetahuan adalah penguasaan fakta, 

konsep, dan prinsip dan oleh peserta didik yang akan 

digunakannya dalam menghadapi kehidupan nyata di masyarakat. 

Menurut Sunardi dan Sujadi (2016) kompetensi pengetahuan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
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diperoleh melalui aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, 

menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. 

Keterampilan adalah kemampuan untuk mengerjakan atau 

menggerakkan sesuatu tugas dengan baik. A skill adalah 

kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dapat menghasilkan 

sesuatu berdasarkan waktu , tenaga atau keduanya. (Merriam-

Webster's Learner's Dictionary).   Dengan demikian, keterampilan 

adalah kemampuan melaksanakan tugas dalam kurun waktu 

tertentu. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, 

menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta.  

Untuk mencapai ketiga kompetensi di atas, materi 

pembelajaran perlu disusun dan dipilih untuk memenuhi 

kebutuhan dan pencapaian kompetensi siswa yang telah diuraikan 

di atas. Materi pembelajaran adalah alat yang digunakan dalam 

pembelajaran. Bahan ajar digunakan didalam pendidikan termasuk 

pembelajaran aktif dan assesmen. BSNP (2016) dalam (Ulya 

http://bacabuku82.blockspot.co.id/2015)menyebutkan bahwa ba-

han ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan 

guru/instruktur untuk perencanaan dan penelaahaan implementasi 

pembelajaran. Materi pembelajaran (instructional materials) 

adalah bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa dalam rangka 

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan (Dantes, 2008). 

Lebih jauh Dantes (2008) menybutkan bahwa materi pembelajar-

an menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan 

kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan 

pembelajaran dapat mencapai sasaran. Dengan demikian, materi 

pembelajaran ini mempunyai peranan penting dalam gugus 

kurikulum yang dijalankan, karena dalam materi pembelajaran 

tercakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yaitu 

komptensi-kompetensi yang terkandung dalam materi pembelajar-

an untuk dikuasai dan diterapkan dengan penuh kejujuran. 

http://bacabuku82.blockspot.co.id/2015
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1.4 Pengembangan Materi Pembelajaran  

Pengembangan materi ajar bahasa Indonesia dalam tulisan 

ini adalah suatu upaya untuk membantu guru dalam 

menyampaikan pembelajaran di sekolah. Tujuannya adalah untuk 

memberhasilkan pembelajaran secara keseluruhan. Dalam 

pengembangan matreri ajar ini diperhatikan rambu-rambu 

pengembangan materi ajar. Dantes (2008) menyebutkan dalam 

pengembangan materi ajar perlu diperhatikan prinsip relevansi, 

konsistensi, dan kecukupan. Relevansi berarti pengembangan 

materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian 

standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jika kemampaun yang 

diharapkan dikuasai siswa berupa menghafal fakta, maka materi 

pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta.Konsistensi 

menunjuk pada kekonsistenan pencapaian kompetensi dasar. 

Kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup 

memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar 

yang diajarkan.  

Mustakim (2013) juga menyebutkan prinsip pengem-

bangan materi pembelajaran adalah relevansi, konsisten, dan 

adequacy.  Relevansi berarti adanya suatu kesesuaian antara 

standar kompetensi dengan kompetensi dasar. Jika yang akan 

dicapai adalah hapalan maka materi pembelajarannya harus 

merupakan fakta. Konsistensi adalah suatu ketepatan materi yang 

sesuai dengan  kompetensi dasar. Kompetensi yang ada pada 

materi harus sejajar dengan hompetensi dasar. Adequacy adalah 

kecukupan materi untuk mengkover kompetensi-kompetensi yang 

akan dicapai. Berdasarkan kedua pendapat di atas, pengembangan 

materi ajar Bahasa dan Sastra Indonesia didasarkan pada ketiga 

prinsip pengembangan materi ajar.  

Kompetensi Inti3 (KI3) dari materi pembelajaran yang 

dikembangkan adalah memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa 

ingin tahu Bahasa dan Sastra Indonesia serta menerapkan 
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pengetahuan prosedural pada bidang kajian bahasa dan sastra 

yang sepesifik dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

maslah ilmu pengetahuan, teknokogi, dan seni (IPTEKS). 

Kompetensi dasar adalah membandingkan karakteristik puisi lama 

dan baru. Materi yang dikembangkan telah cukup mengkover 

kompetensi yang diharapkan, yaitu Hikayat dan Syair dalam 

Islam.  

Materi pembelajaran yang dikembangkan berisi fakta, 

konsep, prinsip, dan prosedur, yaitu pengetahuan yang berupa 

pengertian-pengertian, hakikat, dan sikap dan nilai. Materi ajar 

yang dikembangkan ini adalah fakta-fakta berupa ajaran atau nilai 

edukaksi yang dapat dipedomani dalam menjalani kehidupan di 

dunia. Menurut Dantes (2008) jenis materi  pembelajaran adalah: 

Fakta, yaitu segala hal yang bewujud kenyataan dan kebenaran. 

Konsep adalah  segala yang berwujud pengertian-pengertian baru 

yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran. Prinsip berupa hal-hal 

utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting.Prosedur meliputi 

langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam 

mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. 

Sunardi dan Sujadi (2016) mengatakan bahwa materi 

pembelajaran yang akan diajadikan pengetahuan berisi fakta,  

konsep, prosedur, dan metakognitif. Secara rinci, penjabaran 

pengetahuan dapat dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2.1 

Jabaran Pengetahuan  

Penjelasan SMA/MA 

Fakta Pengetahuan teknis dan specifik, detail dan 

kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, dan budaya terkait dengan 

masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 

bangsa, negara, kawasan regional dan 

internasional. 

Konsep Pengetahuan umum tentang terminologi, 

kategori, prinsip, generalisasi, teori, model, 

dan struktur yang digunakan terkait dengan 

pengetahuan teknis dan spesifik, details, dan 

kompleks berkaitan dengan ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, dan budaya terkait dengan 

masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 

bangsa, negara, kawasan regional dan 

internasional. 

Prosedural Pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu 

atau kegiatan yang terkait dengan pengetahuan 

teknis, spesifik, kebahasaan, metode berkaitan 

dengan ilmu pengetahuan, teknonologi, seni, 

dan budaya terkait dengan masyarakat dan 

lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, 

kawasan regional dan internasional.  

Metakognitif Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan 

diri sendiri dan menggunakannya dalam 

mempelajari pengetahuan teknis, detail, spesifi, 

kompleks, kontekstual dan kondisional 

berkenaan dengan ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, dan budaya terkait dengan 

masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 

bangsa, negara, kawasan regional dan 

internasional. 

  Sumber: Sunardi dan Sujadi (2016) 
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BAB II 

Karya Sastra 

2.1 Pengertian Karya Sastra 

Secara etimologis, kata sastra berasal dari bahasa 

Sansekerta yaitu susastra,su berarti „bagus‟ ataupun indah, dan 

sastra berarti „buku‟ ataupun huruf(Kosasih, 2011).Dalam 

KBBI(2008) karya sastra adalah  karangan yang mengacu 

pada nilai-nilai kebaikan yang ditulis dengan bahasa yang indah. 

Dalam Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas karya 

sastra adalah ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif 

tentang maksud penulis untuk tujuan estetika (keindahan). Istiana 

(2015) menyebutkan  su pada susastra artinya „indah‟ atau „lebih‟ 

sehingga susastra bermakna „sastra indah yang mengandung 

nilai‟.Dengan demikian, susastra adalah tulisan yang indah yang 

mengandung nilai-nilai kebaikan dan ditulis dalam bahasa yang 

indah. Keindahan dalam kesusastraan selalu ditonjolkan melalui 

karangan dengan bahasa yang indah  untuk membuatpembacanya 

tertarik dan teripirasi terhadap bahasa dan pesan yang 

disampaikannya. 

Adapun imbuhan “ke-an” pada kata kesusastraan 

bermakna segala sesuatu yang berhubungan dengan „(tulisan yang 

indah). Istilah kesusastraan lalu berkembang menjadi tulisan atau 

karangan yang mengandung nilai-nilai kebaikan yang ditulis 

dalam bahasa indah. Wujud nyata keberadaan sastra dalam 

kehidupan dilihat dari karya sastranya. “karya tulis yang 

bila dibandingkan dengan tulisan lain, ciri-ciri keunggulan, seperti 

keaslian, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya”. 

Sastra memberikan wawasan yang umum tentang masalah 

manusiawi, sosial, maupun intelektual, dengan caranya yang khas. 

Pembaca sastra dimungkinkan untuk menginterpretasikan teks 

sastra sesuai dengan wawasannya sendiri (KBBI, 2008). Lebih 
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lanjut dikatakan bahwa sastra adalah pengungkapan masalah 

hidup, filsafat, ilmu jiwa. Sastra adalah kekayaan rohani yang 

dapat memperkaya rohani (Siswanto, 2008:67). 

Tiga aspek yang tertuang dalam karya sastra adalah indah, 

jujur, dan benar, yaitu ungkapan sebagai curahan perasaan yang 

dituangkan dalam kata-kata indah dan mampu menggambarkan 

keadaan yang benar sehingga karya sastra juga sering diartikan 

sebagai cerminan masyarakat pada masanya. 

Selain tiga aspek di atas, ciri-ciri lain yang terdapat dalam 

karya sastra adalah bahasanya yang baik dan terpelihara. Isinya 

menggambarkan kehidupan masyarakat dan cara penyajiannya 

menarik. Keberadaan karya sastra masa kini tidak lagi sulit dalam 

menemukannya sebab sastra bukan hanya dapat dinikmati orang-

orang yang gemar membaca novel ataupun puisi saja. Di sekolah, 

baik tingkat sekolah dasar, menengah, maupun atas, siswa 

mempelajari sastra sebagai upaya peningkatan keterampilan 

dalam berbahasa. Belajar sastra di sekolah menjadi hal yang 

krusial atau penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia.Suatu 

karya sastra disamping keindahannya mengadung bermacam nilai 

yang dapat diambil manfaatnya. Menurut Azkiah School (tt) 

terdapat paling tidak lima nilai dalam suatu karya sastra, yaitu: 

1. Nilai moral, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan budi 

pekerti (akhlak, sikap, perbuatan (baik atau buruk) dan 

kesusilaan). 

2. Nilai agama, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan 

keagamaan. 

3. Nilai soial, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan norma-

norma kehidupan dalam masyarakat, seperti tolong 

menolong sesama, saling memberi dan menerima, dan 

sikap tenggang rasa. 

4. Nilai budaya, yaitu konsep mengenai masalah adat istiadat, 

kesenian, upacara adat, dan kepercayaan-kepercayaan. 
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5. Nilai estetika, yaitu yang berkaitan dengan seni dan 

keindahan, terdapat dalam unsur-unsur intrinsik. 

Aminuddin dalam Siswanto (2008:1) mengatakan bahwa 

karya sastra yang berkualitas ditentukan oleh sejumlah aspek, 

yaitu daya spontanitas, kekuatan emosi, orisinalitas, daya 

kontemplasi, kedalaman nilai kehidupan, dan harmoni. Daya 

spontanitas adalah aspek yang menyebabkan pembaca secara tidak 

sadar ingin membaca karya sastra untuk mengetahui isi karya 

sastra tersebut. Kekuatan emosi adalah kekuatan yang mendorong 

pembaca untuk mengetahui isi karya sastra. Orisinalitas 

merupakan aspek yang dimiliki sastra, yaitu karya sastra tersebut 

adalah sebuah karya sastra yang pertama diciptakan. Daya 

kontemplasi adalah kekuatan karya sastra untuk mempengaruhi 

pembacanya dalam rangka mengisi waktu karena adanya rasa 

senang pembaca terhadap suatu karya sastra. Kedalaman nilai 

kehidupan merupakan kekuatan karya sastra karena sastra 

mengandung karya dengan nilai dalam  menempuh kehidupan di 

dunia ini.   

Lebih lanjut dikatakan bahwa sastra adalah pengungkapan 

masalah hidup, filsafat, dan ilmu jiwa. Sastra adalah kekayaan 

rohani yang dapat memperkaya rohani (Siswanto, 2008:67). Lebih 

luas lagi,  Siswanto (2008:73-75) menyebutkan terdapat sembilan 

ciri umum pengertian karya sastra, yaitu: 

1. Karya sastra adalah expressi pengarangnya, dengan demikian 

karya sastra akan tercipta tergantung kepada pengalaman 

pribadi, perhatian, dan emosi, dll dari pengarang.  

2. Karya sastra adalah hasil proses kreatif pengarang. Dalam hal 

ini terciptanya karya sastra memerlukan keterampilan khusus 

dari pengarangnya, seperti kemampuan perenungan, 

pengedepankan ide, pematangan, dan tentu berbeda di antara 

pengarangnya.  

3. Karya sastra diciptakan bukan tujuan praktis dan pragmatas. 



Buku  Sastra Indonesia yang Bersumber Dari Naskah Lama 

4.  Bentuk karya dan gaya karya sastra adalah khas yang berbeda 

dengan bentuk dan gaya nonsastra. 

5. Bahasa yang digunakan dalam karya sastra adalah bahasa 

yang khas. 

6. Karya sastra mempunyai logika tersendiri. 

7. Karya sastra merupakan dunia rekaan.  

8. Karya sastra mempunyai nilai keindahan tersendiri, dan  

9. Karya sastra adalah sebuah nama yang diberikan masyarakat 

kepada hasil tertentu. Artinya, masyarakat adalah penentu 

apakah suatu tulisan dapat dikategorikan sebagai karya sastra 

atau bukan. 

 

2.2 Fungsi Karya Sastra 

Fungsi utama karya sastra  sebagaimana dikemukakan oleh 

Horace adalah dulce et utile (bahasa Latin)yang mempunyai 

makna sweet and useful thing.Horace  dalam  Buku Arts Poetica ; 

menyakakan bahwa karya sastra mengandung ke indahan dan 

bermanfaat, baik sebagai hiburan dan pengajaran 

(http://kometbomb.net). Didipu (2013) menyebutkan fungsi sastra  

adalah dulce yang berarti sangat menyenangkan atau kenikmatan, 

sedangkan utile (useful) berarti bersifat mendidik.Sebuah karya 

sastra yang baik harus mampu menghadirkan dua fungsi utama 

tersebut sebagai nilai pengajaran yang baik bagi pembaca dalam 

karya sastra, artinya karya sastra bernilai sastra tinggi apabila 

karya itu mampu memberikan hiburan kepada pembaca, namun 

mampu pula memberikan pengajaran positif bagi pembacanya. 

Karya sastra yang hanya mampu memberikan hiburan saja tanpa 

memperhatikan nilai pengajaran didalamnya maka akan terasa 

gersang. Demikian pula karya sastra yang hanya mampu 

memberikan pengajaran dan tidak mampu memberikan hiburan 

yang  membuat pembaca nyaman dan tidak bosan untuk 

membacanya. Oleh sebab itu, sastra dapat dikatakan sebagai 
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sarana  hiburan yang mendidik, dan sarana mendidik  yang dapat 

menghibur. 

Disamping fungsi di atas, ada beberapa fungsi sastra yang  

lain menurut Didipu (2013)  yaitu: (1) fungsi estetis, yaitu fungsi 

keindahan dari dalam karya sastra yang ditampilkan melalui 

penggunaan bahasa-bahasa yang indah dan memikat, (2) fungsi 

moralitas, yaitu fungsi ajaran yang diberikan sastra untuk berlaku 

sopan dan bersikap tanpa melanggar norma-norma dalam 

masyarakat melalui nasihat atau amanat yang terkandung di 

dalamnya, (3) fungsi didaktis, yaitu fungsi pendidikan atau 

pengajaran dalam karya sastra yang dapat diperoleh pembaca 

setelah membaca karya sastra, (4) Fungsi reflektif, yaitu  fungsi 

gambaran kehidupan dalam karya sastra yang selalu 

mencerminkan realitas sosial-budaya kapan dan di mana sastra itu 

diciptakan, (5) fungsi religius, yaitu fungsi karya sastra yang 

mengandung ajaran agama membuat pembaca agar terus 

beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 Dengan membaca karya sastra, pembaca dapat 

mengetahui tradisi, kebiasaan, gambaran alam, situasi, sejarah, 

dan bahkan pola pikir masyarakat dalam sebuah karya sastra, dan 

mengetahui serta mengamalkan ajaran agama yang terkandung 

dalam karya sastra. Dengan demikian, dengan membaca karya 

sastra pembaca memperoleh perasaan senang dan terhibur serta 

pengetahuan yang mengandung ajaran agama, nilai-nilai 

kebenaran dan nilai moral  untuk membedakan mana yang baik 

dan buruk untuk dapat digunakan sebagai bekal kehidupan. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa karya sastra 

sangat berguna bagi siapa saja untuk mengapresiasi 

keberhasilannya dalam mengemban tugas mulianya sebagai insan 

sastra. Di beberapa negara, sastrawan diberi gelar kebangsawanan, 

hadiah, atau lain sebagainya.  

 

 



Buku  Sastra Indonesia yang Bersumber Dari Naskah Lama 

2.3 Pembagian Sastra 

Berdasarkan periodisasi, sastra dibagi dalam dua jenis, 

yaitu sastra lama dan sastra baru. Karya sastra bersifat dinamis, 

yaitu terutama dalam penggunaan bahasa sebagai media 

penuangan makna, ungkapan, bahkan pesan dalam sebuah karya 

sastra. Hakekat bahasa yang terus berkembang menuntut sastra itu 

sendiri juga harus bergerak dengan membawa karakteristik yang 

mencirikan setiap karya sastra pada setiap masa masing-masing. 

Sastra pada masa kini berada pada fase sastra baru atau dikenal 

dengan sastra modern. Sastra modern tidak muncul begitu saja 

melainkan bergerak dari titik awal yaitu sastra klasik atau sastra 

lama. 

Perwujudan dari sastra itu sendiri adalah prosa, puisi, dan 

juga drama. Sastra lama ataupun sastra baru memiliki tiga 

perwujudan tersebut di atas, hanya saja yang membedakan pada 

bagian prosa lama berbeda dengan prosa baru, puisi lama berbeda 

dengan puisi baru, sedangkan untuk drama sendiri tidak terlalu 

banyak megalami dampak pergeseran bahasa tersebut. 

2.3.1 Sastra Lama 

Sastra lama adalah karya sastra yang berbentuk lisan atau 

ujaran yang sering kali dikatakan sebagai Sastra Melayu yang 

proses terjadinya berasal dari ucapan serta cerita orang-orang 

zaman dulu. Sastra lama Indonesia berasal dari Sastra Melayu 

Lama yang priodesasinya tahun 1870 sampai 1942.  Karya sastra 

periode ini dihasilkan dari tahun 1870 hingga 1942 

(https://literarystudies.wordpress.com/2007/07/31/history-of-indo-

nesian-literature/. Isi karya sastra lama berupa cerita-cerita yang 

banyak mengandung pelajaran, sarat akan makna kehidupan serta 

hikmah yang dapat diambil oeh orang-orang yang mendengarnya. 

Misalnya: Hikayat Raja Jumjumah. 

Ciri-ciri sastra lama adalah: 

http://media-online.id/2014/09/pengertian-sastra-lama-dan-ciri-cirinya.html
https://literarystudies.wordpress.com/2007/07/31/history-of-indo-nesian-literature/
https://literarystudies.wordpress.com/2007/07/31/history-of-indo-nesian-literature/
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1. Tidak memiliki nama pengarang (anonim). Semua sastra 

lama yang terdapat di Indonesia tidak ada nama 

pengarangnya. Siapa yang tahu pengarang ataupun 

pencipta legenda Maling Kundang? Siapa yang tahu 

pengarang legenda Tangkuban Perahu? Siapa yang tahu 

pengarang cerita Si Kadang Kuya dan Si Kadang Monyet? 

Bisa dipastikan tidak ada orang yang tahu siapa 

pengarangnya. Itulah salah satu ciri dari sastra lama. 

2. Pemiliknya adalah masyarakat. Maksudnya, kepemilikan 

karya sastra lama:dongeng, legenda, fabel, serta semua 

jenis sastra lama adalah masyarakat karena tidak ada 

pengarangnya, sehingga, kita sering mendengan istilah 

“legenda masyarakat Sunda”, ataupun “Legenda 

Masyarakat Padang”. Ini menunjukkan  bahwa ada 

indikasi karya-karya sastra lama tersebut milik 

masyarakat. 

3. Istana sentries. Mayoritas sastra lama banyak berkisah 

tentang cerita-cerita di sekitar lingkungan kerajaan. Ini 

tidak mengherankan, karena pada masa lalu, banyak 

kerajaan yang berjaya karena dipimpin oleh raja yang 

bijaksana tetapi ada juga kerajaan yang jelek karena 

dipimpin oleh raja yang kejam. 

4. Adat kepercayaan dan mistis. Sastra lama muncul 

berdasarkan adat kepercayaan masyarakat pada masa lalu. 

Adat kepercayaan setiap suku dan daerah berbeda, oleh 

karena itu banyak timbul dongeng-dongeng maupun 

legenda (keduanya termasuk jenis sastra lama) yang 

berbeda di setiap daerah. 

5. Disebarkan secara lisan. Seperti disebutkan di atas, 

penyebaran sastra lama dilakukan secara lisan berbentuk 

cerita oleh masyarakat secra turun temurun. 

Secara singkat dapat dijelaskan ciri dari sastra lama yaitu : 
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1.  Anonim atau tidak ada nama pengarangnya 

2. Istana sentris (berisi seputar kehidupan istana kerajaan) 

3.  Tema karangan bersifat fantastis, yaitu gagasan sulit diterima 

akal. 

4.  Karangan berbentuk tradisional, yaitu, karangan yang 

mempertahankan pola lama.  

5.  Proses perkembangannya statis, yaitu proses perkembang-

annya lambat dan monoton, 

6. Bahasa klise, yaitu banyak menggunakan bahasa yang bersifat 

kaku.  

(Web Belajar Onlione-www.organisasi.org) 

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pengertian dan 

ciri-ciri sastra lama secara singkat adalah anonim, istana sentris, 

fantastis, tradisional, statis, dan klise.  

Banyak kekhawatiran akan lenyapnya sastra lama seiring 

dengan hilangnya budaya bercerita di masyarakat kita, terutama di 

kalangan anak muda. Hal ini disebabkan banyak hal, mulai dari 

budaya menonton televisi yang sudah akut, hingga budaya 

bergadget yang sudah merasuk hingga kalangan anak kecil. Kalau 

terus seperti ini, bukan tidak mungkin generasi mendatang tidak 

akan mengetahui kisah-kisah serta legenda yang kita tahu 

sekarang. Secara singkat, sastra lama terdiri atas (1) Prosa lama, 

(2) Puisi baru, dan (3) Drama.  

 

2.3.2 Sastra Baru 

Sastra baru merupakan nama untuk jenis karya sastra yang 

muncul setelah periode sastra lama. Dalam sastra baru terdapat 

perubahan yang cukup signifikan. Hal itu dapat terjadi apabila 

dalam sastra baru menggunakan media yang dipakai berupa lisan 

atau ucapan dan disampaikan secara turun temurun dari generasi 

ke generasi disamping media tulisan. Dengan demikian, 

pemaikaian media lisan secara turun temurun dan media tulisan 

merupakan ciri utama sastra baru. Sastra baru adalah karya sastra 

http://www.organisasi.org/


Buku Sastra Indonesia yang Bersumber dari Naskah Lama 

yang telah dipengaruhi oleh karya sastra asing sehingga sudah 

tidak asli lagi. 

Banyak yang berpendapat juga kalau sastra baru sudah 

tidak asli lagi, tapi sudah dapat pengaruh dari luar, terutama 

pengaruh dari barat. Karya sastra yang masuk dalam kategori 

sastra baru berupa karya sastra yang sudah kita bisa lihat dan baca 

pada masa sekarang ini, antara lain: Cerpen, puisi, novel, biografi, 

naskah drama, maupun prosa. 

Ciri-ciri sastra baru adalah sebagai berikut: 

Nama Pengarang Tertulis Jelas. Apabila pada sastra lama tidak 

diketahui pengarangnya, maka pada sastra baru hampir pada 

semua karya tertulis dengan jelas nama pengarangnya, sehingga 

masyarakat pun mengenal pengarang suatu karya sastra. Contoh, 

masyarakat mengenal siapa pengarang novel Laskar Pelangi, yaitu 

Andrea Hirata  yang berceria tentang kehidupan sepuluh orang 

anak dari keluarga miskin yang bersekolah SD dan SMP 

Muhammadiyah di Belitung yang penuh keterbatasan. Hal ini 

berbeda dengan sastra lama yang tidak diketahui seiapa orang 

yang pertama kali mengarangnya. Contoh, legenda si Maling 

Kundang, yang tidak ada tahu siapa pengarang legenda tersebut. 

Bertema Kondisi Sosial Masyarakat. Karya yang termasuk 

dalam sastra baru memiliki ciri khas bertemakan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat, berbeda 

dengan sastra lama yang lebih cenderung istana sentris atau 

membahas hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sekitar 

istana.  

Bahasa Tidak Klise.  Kalau pada sastra lama bahasa yang 

digunakan merupakan bahasa klise yang bersifat sangat kaku dan 

baku, maka dalam sastra baru bahasa yang digunakan lebih luwes 

dan lebih bebas, tidak terlalu terikat dengan kaidah-kaidah baku 

yang berlaku. Pengarang cenderung dibebaskan menggunakan 

tatanan bahasa sesuai dengan sentuhan seni dan imajinasinya. 
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Perkembangannya dinamis. Perkembangan sastra baru sangat 

dinamis dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan 

zaman, berbeda dengan sastra lama yang berkembangannya 

cenderung statis. 

Lebih Fleksibel. Dalam sastra baru karya sastra yang tercipta 

tidak terikat oleh adat istiadat suatu masyarakat ataupun daerah, 

tapi lebih fleksibel membahas tentang segala hal, tergantung dari 

kreatifitas dan imajinasi pengarangnya(http://media-

online.id/2014/09/). 

Secara singkat, ciri-ciri sastra baru adalah:   

1. Pengarangnya dikenal oleh masyarakat luas, yaitu 

namapengarangnya jelas dan telah dikenal oleh masyara-

kat banyak.  

2. Bahasanya tidak klise, yaitu menggunakan bahasa yang 

fleksibel dan luwes. 

3. Proses perkembangannya dinamis, yaitu perkembangannya 

selalu berhubungan dengan masyarakat sesuai perkem-

bangan jaman. 

4. Tema karangannya bersifat rasional, yaitu temanya dapat 

diterima akal. 

5. Bersifat modern/tidak tradisional.  

6. Masyarakat sentris (berkutat pada masalah kemasyaraka-

tan).  

Demikianlah pengertian dan ciri-ciri sastra baru yang kami 

dapat bahas secara singkat. Agar lebih memahami tentang ciri-ciri 

sastra baru tersebut, ada baiknya untuk membaca artikel 

sebelumnya yang telah kami buat tentang pengertian dan ciri-ciri 

sastra lama. 

 

RANGKUMAN 

Secara etimologis kata sastra berawal dari bahasa 

Sansekerta yang dikenal dengan istilah „susastra.‟ su berarti 

http://media-online.id/2014/09/
http://media-online.id/2014/09/
http://media-online.id/2014/09/pengertian-sastra-baru-dan-ciri-cirinya.html
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„bagus‟ ataupun indah, dan sastra berarti „buku‟ ataupun huruf. 

Susastra adalah tulisan yang indah. Fungsi utama karya sastra  

sebagaimana dikemukakan oleh Horatius, yaitu dulce et utile 

(dalam bahasa Latin, sweet and useful). Dulce (sweet) berarti 

sangat menyenangkan atau kenikmatan, sedangkan utile (useful) 

berarti ajaran atau bersifat mendidik.  

Fungsi lain dari karya sastra adalah fungsi estetis, fungsi 

moralitas, fungsi didaktis, fungsi reflektif, dan fungsi religius, 

yaitu keindahan, sikap, pendidikan, refleksi, dan agama. 

Wujud nyata keberadaan sastra dalam kehidupan dilihat dari 

karya sastranya. Karya sastra adalah karya tulis yang jika 

dibandingkan dengan karya tulis yang lain, memiliki berbagai ciri 

keunggulan seperti keorisinilan, keartistikan, serta keindahan 

dalam isi dan ungkapannya. Perwujudan dari sastra itu sendiri 

adalah prosa, puisi dan juga drama. Tiga aspek dalam karya sastra 

indah, jujur, dan benar harus tertuang dalam karya sastra. Jujur 

dalam setiap ungkapan sebagai curahan perasaan yang dituangkan 

dalam kata-kata indah dan mampu menggambarkan keadaan yang 

benar dalam sebuah karya sastra, Ciri-ciri lain yang terdapat 

dalam karya sastra adalah bahasanya yang baik dan terpelihara. 

Isinya menggambarkan kehidupan masyarakat, dan cara penyajian 

yang menarik.  

Sekolah-sekolah,  baik tingkat sekolah dasar, menengah dan 

atas mempelajari sastra sebagai upaya peningkatan keterampilan 

dalam berbahasa. Belajar sastra di sekolah menjadi hal yang 

krusial dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sastra pada masa 

kini berada pada fase sastra baru atau dikenal dengan sastra 

modern. Sastra modern tidak muncul begitu saja melainkan 

bergerak dari titik awal yaitu sastra klasik atau sastra lama.  

Sastra lama adalah karya sastra yang berbentuk lisan atau 

ujaran, sering kali dikatakan sebagai Sastra Melayu yang proses 

terjadinya berasal dari ucapan serta cerita orang orang zaman 

dulu. Cerita-cerita tersebut banyak yang mengandung pelajaran, 

http://media-online.id/2014/09/pengertian-sastra-lama-dan-ciri-cirinya.html
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sarat akan makna kehidupan serta hikmah yang dapat diambil oeh 

orang-orang yang mendengarnya. Ciri-ciri sastra lama yaitu tidak 

memiliki nama pengarang (anonim), milik masyarakat, istana 

sentries, adat kepercayaan dan mistis,  disebarkan secara lisan. 

Sastra baru merupakan nama untuk jenis karya sastra yang 

muncul setelah periode sastra lama. Dalam sastra baru terdapat 

perubahan yang cukup signifikan. Kalau pada sastra lama, media 

yang dipakai berupa lisan atau ucapan dan disampaikan secara 

turun temurun dari generasi ke generasi. Sastra baru sudah 

menggunakan media tulisan. Ciri-ciri sastra baru adalah nama 

pengarang tertulis jelas, bertema kondisi sosial masyarakat, 

bahasa tidak klise, perkembangannya dinamis, dan lebih fleksibel. 

LATIHAN 

1. Apakah yang di maksud dengan kesusastraan secara 

etimologis? 

2. Bagaimanakah keterkaitan sastra dengan karya sastra? 

3. Uraikanlah tiga aspek yang terkandung dalam karya sastra! 

4. Apa sajakah bentuk karya sastra? 

5. Uraikanlah dalam perkembangannya sastra menjadi dua yaitu 

sastra lama dan sastra baru? 

6. Apakah yang dimaksud dengan dulce et utile dalam sastra? 

7. Mengapa sastra dapat dijadikan sebagai sarana perubahan 

moral menjadi seseorang yang lebih baik? 

8. Bagaimanakah bahasa yang digunakan dalam karya sastra? 

9. Tulislah satu contoh karya sastra yang kamu ketahui, 

kemudian simpulkanlah pesan moral apa yang dapat diambil 

bagi pembaca! 

10. Tuliskanlah perbedaan ciri-ciri sastra lama dan baru! 
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BAB III 

                                                                PROSA 
3.1 Pengertian Prosa 

Kata prosa berasal dari bahasa Latin“prosa” yang artinya 

“terus terang”adalah jenis tulisan yang dibedakan dengan puisi 

karena variasi ritme yang dimilikinya lebih besar, serta bahasanya 

yang lebih sesuai dengan arti leksikalnya (Wikipedia bahasa 

Indonesia, ensiklopedia bebas). Prosa adalah suatu karya sastra 

bebentuk karangan bebas (tidak terikat oleh kaidah yang terdapat 

dalam puisi (KBBI, 2008). Prosa adalah karya sastra yang disusun 

dalam bentuk cerita atau narasi (Kosasih, 2011). Yang dimaksud 

dengan bersifat bebas adalah karya sastra ini tidak terikat oleh 

aturan-aturan penulisan karya sastra lainnya seperti rima, irama, 

diksi, dan lain-lain. Kalau dalam puisi terikat, maka 

perkembangan prosa dari dahulu hingga sekarang dibagi menjadi 

prosa lama dan prosa baru tidak terikat. Dengan demikian, prosa 

adalah karya sastra berbentuk karangan bebas yang tidak terikat 

dengan rima, irama, diksi, dan lain-lain. 

 

3.2 Prosa Lama dan Prosa Baru 

Prosa terdiri dari prosa lama dan prosa baru. Berikut ini 

disajikan kedua jenis prosa tersebut. 

3.2.1 Prosa Lama 

Prosa lama merupakan karya sastra yang belum mendapat 

pengaruh dari sastra atau kebudayaan Barat (Wikipedia bahasa 

Indonesia, ensiklopedia bebas). Prosa adalah karangan bebas yang 

tidak terikat oleh aturan-aturan yang terdapat dalam puisi, seperti 

banyaknya baris dalam tiap-tiap bait, banyaknya suku kata dalam 

tiap-tiap baris, bersajak, dan berirama (Suwadi, 2014). Pada 

awalnya prosa lama berbentuk lisan karena belum ditemukannya 

alat tulis menulis. Namun, kini prosa lama juga dapat ditemukan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
https://id.wikipedia.org/wiki/Puisi
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dalam bentuk tulisan. Setelah agama dan kebudayaan Islam masuk 

ke Indonesia, masyarakat menjadi akrab dengan tulisan, bentuk 

tulisan pun mulai banyak dikenal. Sejak itulah sastra tulisan mulai 

dikenal dan sejak itu pulalah babak-babak sastra pertama dalam 

rentetan sastra Indonesia mulai ada (Wikipedia bahasa Indonesia, 

ensiklopedia bebas). Adapun bentuk-bentuk prosa lama, 

diantaranya adalah: 

 

1. Hikayat  

Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa yang 

berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng (Wikepedia bahasa 

Indonesia-Ensiklopedia bebas). Umumnya mengisahkan tentang 

kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan 

keanehan, kesaktian serta mukjizat tokoh utama. Sebuah hikayat 

dibacakan sebagai hiburan, pelipur lara atau untuk 

membangkitkan semangat juang.  Lebih jauh disebutkan bahwa 

Hikayat berasal dari India dan Arab, berisikan cerita kehidupan 

para dewi, peri, pangeran, putri kerajaan, serta raja-raja yang 

memiliki kekuatan gaib (Wikepedia bahasa Indonesia-

Ensiklopedia bebas, https://wikepedia.0rg/wiki/prosa).  

Kesaktian dan kekuatan luar biasa yang dimiliki 

seseorang, yang diceritakan dalam hikayat kadang tidak masuk 

akal. Namun dalam hikayat banyak mengambil tokoh-tokoh 

dalam sejarah. Contoh: Hikayat Hang Tuah, Kabayan, si Pitung, 

Hikayat si Miskin, Hikayat Indra Bangsawan, Hikayat Panji 

Semirang, Hikayat Raja Budiman. 

Hikayat merupakan cerita yang berisi tentang kehidupan 

para dewi, dewa, pangeran, raja, dan kisah-kisah para Nabi dan 

Rasul. Cerita-cerita yang ada di dalam hikayat bersifat fiksi 

namun didalamnya mengandung nilai-nilai pengajaran bagi 

pembacanya. Contohnya adalah Hikayat Hang Jebat, Hikayat 

Nabi Sulaiman, Hikayat Raja Bijak, dan lain-lain. 

https://wikepedia.0rg/wiki/prosa
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Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas mendaftar 

hikayat dalam bahasa Melayu, yaitu: 

 Hikayat Aceh 

 Hikayat Abdullah 

 Hikayat Abu Nawas 

 Hikayat Abu Samah 

 Hikayat Amir Hamzah 

 Hikayat Banjar 

 Hikayat Bakhtiar 

 Hikayat Bayan Budiman 

 Hikayat Hang Tuah 

 Hikayat Iblis 

 Hikayat Indraputra 

 Hikayat Iskandar Zulkarnain 

 Hikayat Isma Yatim 

 Hikayat Jaya Lengkara 

 Hikayat Kalila dan Daminah 

 Hikayat Kerajaan Sikka 

 Hikayat Malim Dewa 

 Hikayat Musang Berjanggut 

 Hikayat Merong Mahawangsa 

 Hikayat Muhammad Hanafiah 

 Hikayat Nakhoda Asik 

 Hikayat Nakhoda Muda 

 Hikayat Negeri Riau 

 Hikayat Negeri Johor 

 Hikayat Pahang 

 Hikayat Panca Tanderan 

 Hikayat Pandawa Jaya 

 Hikayat Panji Kuda Semirang 

 Hikayat Patani 

 Hikayat Pelanduk Jenaka 

 Hikayat Purasara 

 Hikayat Putera Jaya Pati 
 Hikayat Raja Akil 

 Hikayat Raja Budiman 

 Hikayat Raja Jumjumah 

 Hikayat Raja Muda 

 Hikayat Raja-raja Pasai 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hikayat_Aceh
https://id.wikipedia.org/wiki/Hikayat_Abdullah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikayat_Abu_Nawas&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hikayat_Abu_Samah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikayat_Amir_Hamzah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hikayat_Banjar
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikayat_Bakhtiar&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hikayat_Bayan_Budiman
https://id.wikipedia.org/wiki/Hikayat_Hang_Tuah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikayat_Iblis&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikayat_Indraputra&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hikayat_Iskandar_Zulkarnain
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikayat_Isma_Yatim&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikayat_Jaya_Lengkara&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hikayat_Kalila_dan_Daminah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikayat_Kerajaan_Sikka&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikayat_Malim_Dewa&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikayat_Musang_Berjanggut&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikayat_Merong_Mahawangsa&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikayat_Muhammad_Hanafiah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikayat_Nakhoda_Asik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hikayat_Nakhoda_Muda
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikayat_Negeri_Riau&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hikayat_Negeri_Johor
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikayat_Pahang&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hikayat_Panca_Tanderan
https://id.wikipedia.org/wiki/Hikayat_Pandawa_Jaya
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikayat_Panji_Kuda_Semirang&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hikayat_Patani
https://id.wikipedia.org/wiki/Hikayat_Pelanduk_Jenaka
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikayat_Purasara&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikayat_Putera_Jaya_Pati&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikayat_Raja_Akil&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikayat_Raja_Budiman&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hikayat_Raja_Jumjumah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikayat_Raja_Muda&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hikayat_Raja-raja_Pasai
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 Hikayat Samaun 

 Hikayat Sang Boma 

 Hikayat Sang Bima 

 Hikayat Seri Rama 

 Hikayat Si Miskin 

 Hikayat Siak 

 Hikayat Sultan Ibrahim 

 Hikayat Syah Mardan 

 Hikayat Tanah Hitu 

2. Sejarah (Tambo) 

Sejarah adalah salah satu bentuk prosa lama yang bercerita 

tentang peristiwa-peristiwa tertentu. Sejarah sastra lama berbeda 

dengan sejarah yang ditulis pada masa kini. Kebanyakan sastra 

lama sejarah disampaikan dengan menambahkan penyedap atau 

bumbu-bumbu cerita sehingga terdengar lebih menarik. Sejarah 

yang ditulis pada masa kini sama persis dengan kejadian 

sebenarnya dan dapat dibuktikan dengan fakta. Contoh bentuk 

prosa lama sejarah adalah Sejarah Melayu yang ditulis oleh Tun 

Sri Lanang pada tahun 1612. 

 

3. Kisah 

Kisah adalah prosa lama yang berbentuk cerita-cerita 

pendek. Biasanya kisah bercerita tantang sebuah perjalanan, 

pengalaman atau petualangan orang-orang dahulu. Salah satu 

ontoh prosa lama kisah adalah Kisah Raja Abdullah menuju Kota 

Mekkah. 

 

4. Dongeng 

Salah satu bentuk prosa lama yang sangat popular adalah 

dongeng. Bentuk prosa lama ini bercerita tentang khayalan-

khayalan masyarakat pada zaman dahulu. Ragam dan bentuk 

dongeng pun berbeda-beda sesuai dengan isinya. Dongeng adalah 

sebuah cerita yang dibumbui oleh hal-hal yang tidak masuk akal 

atau tidak mungkin terjadi (Kosasih, 2011). Dongeng terjadi pada 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikayat_Samaun&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikayat_Sang_Boma&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hikayat_Sang_Bima
https://id.wikipedia.org/wiki/Hikayat_Seri_Rama
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikayat_Si_Miskin&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hikayat_Siak
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikayat_Sultan_Ibrahim&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikayat_Syah_Mardan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hikayat_Tanah_Hitu&action=edit&redlink=1
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masa lalu dan isi ceritanya masih ada yang relevan dengan masa 

sekarang ini. Menurut Kosasih (2011) daya tarik dongeng terletak 

pada hal-hal berikut:  

1. Tokohnya yang lucu dan menghibur 

2. Jalan ceritanya yang menyenangkan, 

3. Temanya yang baru, ataupun 

4. Tempat dan waktu kejadiannya yang berkesan. 

Bentuk-bentuk dongeng antara lain 

1. Myth (Mitos) Mite atau Myth adalah dongeng yang 

bercerita tentang kepercayan terhadap alam-alam ghaib atau 

benda-benda magis. Contoh: Ratu Pantai Selatan, Dongeng 

tentang Batu Menangis, Dongeng Asal-Usul Kuntilanak, 

dan lain-lain. 

2. Legenda adalah  bentuk yang  bercerita tentang riwayat atau 

asal-usul terjadinya sesuatu. Contohnya adalah Legenda 

Tangkuban Perahu, Legenda Pulau Jawa, dan lain-lain. 

3. Fabel bercerita tentang kisah-kisah yang menokohkan 

binatang. Cerita fable ini biasa digunakan oleh orang-orang 

tua sebagai media untuk mendidik anak-anak mereka. 

Contoh: Si Kancil dan Buaya, Si Kancil yang Cerdik, dan 

lain-lain. 

4. Sage. Bentuk dongeng ini menceritakan tentang kisah-kisah 

kepahlawanan, keberanian, maupun kisah kesaktian 

seseorang. Contohnya adalah Ciung Winara, Patih Gadjah 

Mada, Calon Arang, dan lain-lain. 

5. Jenaka atau Pandir. Dongeng jenaka atau pandir 

menceritakan tentang orang-orang bodoh yang bernasib sial. 

Dongeng ini biasanya bersifat humor dan menghibur 

pendengarnya dengan kelucuan-kelucuan yang ada di dalam 

cerita. Contoh: Dongeng Si Abunawas, Dongeng Si Pandir, 

dan lain-lain. 
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3.2.2 Prosa Baru 

Prosa baru adalah bentuk prosa yang muncul setelah 

mendapat pengaruh dari budaya-budaya asing atau Barat. Bentuk 

prosa ini muncul setelah prosa lama dianggap telah kuno. Bentuk-

bentuk prosa baru antara lain: 

 

1. Roman 

Roman adalah prosa baru yang menceritakan tentang 

kehidupan seseorang, dimulai dari lahir hingga kematiannya. 

Roman adalah bentuk prosa baru yang mengisahkan kehidupan 

pelaku utamanya dengan segala suka dukanya (Wikepedia 

Indonesia Bebas). Prosa ini menyajikan suatu aspek kehidupan 

masyarakat secara utuh dan menyeluruh dan memiliki banyak alur 

yang bercabang-cabang. Salah satu contoh roman adalah Layar 

Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana, Siti Nurbaya, dan 

tenggelamnya kapal van der wick. 

 

2. Novel 

Bentuk prosa baru ini menceritakan sebuah cerita atau 

kisah yang panjang. Novel adalah karangan prosa yang panjang 

mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di 

sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku 

(Wikepedia Indonesia Bebas).Novel menceritakan sebagian 

kehidupan seseorang sebagai tokoh utama yang mengandung 

beberapa konflik. Konfilk-konflik tersebutlah yang merubah 

kehidupan pelaku utamanya. Contohnya adalah Novel Laskar 

Pelangi, Sang Pemimpi, Ave Maria, dan lain-lain. 

 

3. Cerpen 

Cerpen adalah salah satu bentuk prosa baru yang cukup 

popular. Prosa baru ini menceritakan sebuah pengalaman atau 

sebgaian kecil kisah pelaku utamanya. Yang membedakan cerpen 

dengan novel adalah konflik pada cerpen hanya satu dan tidak 

https://id.wikipedia.org/wiki/Prosa
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meyebabkan perubahan sikap pada tokoh utama, sedangkan pada 

novel banyak ditemukan konflik. Contoh cerpen antara lain 

Robohnya Surau Kami karya A.A Navis, Keluarga Gerilya karya 

Pramoedya Ananta, dan lain-lain. 

 

4. Riwayat  

Riwayat menceritakan sebuah kisah yang berisi tentang 

pengalaman-pengalam hidup seseorang yang diangkat dari kisah 

nyata orang tersebut dari lahir hingga meninggal. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI)Kamus versi online/daring (dalam 

jaringan) menyebutkan cerita yang turun-temurun; 2 sejarah; 

tamboBiasanya yang dieritakan adalah tokoh-tokoh terkenal dan 

menginspirasi orang banyak. Ada dua jenis riwayat yaitu biografi 

dan otobiografi. Biografi merupakan kisah tokoh yang ditulis oleh 

orang lain, sedangkan otobiografi adalah kisah yang ditulis oleh 

orang yang bersangkutan. 

 

5. Kritik 

Kritik berbentuk sebuah uraian-uraian pertimbangan 

seseorang terhadap suatu hasil kerja atau karya orang lain. Kritik 

berisi alasan-alasan tertentu dan bersifat objektif atau 

menghakimi. Tarigan (2015:188) menyebutkan bahwa kritik 

memerlukan suatu pengamatan dan perbandingan yang tepat 

dengan memperbandingkannya secara adil untuk mendapatkan 

kualitas, baik yang baik maupun yang jelek. Lebih jauh, bila 

dikaitkan dengan sastra, Tarigan (2015:188) menyebutkan kritik 

sastra ialah pengamatan, perbandingan serta pertimbangan baik-

buruknya nilai suatu karya sastra. 
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Contoh tulisan kritik 

1. Penampilan kamu malam ini sangat bagus, tetapi 

pemilihan sepatu yang kau gunakan pada malam ini tidak 

pas dengan warna baju yang kamu pakai. 

2. Naiknya harga BBM akan menimbulkan kehidupan 

masyarakat semakin melarat. Dampak dari kenaikan harga 

BBM akan diikuti dengan melonjaknya harga-harga 

makanan pokok dan kenaikan tarif  angkutan. Nasib rakyat 

kecil semakin diujung tanduk. 

3. Penegakan hukum di negara ini masih dimanipulasi oleh 

para koruptor. Seharusnya tindakan hukum harus sama 

kepada siapapun tanpa mengenal sikaya dan simiskin, para 

penegak hukum hendaknya mampu menegakkan hukum 

tanpa pandang bulu. 

Tarigan (2015:195) menyebutkan terdapat lima jenis nilai 

yang diperoleh sebagai hasil kritik karya sasra, yaitu:  

1. Nilai hedonik, yaitu nilai yang dapat memberikan 

kesenangan secara langsung kepada pembacanya, 

2. Nilai artistik, yaitu nilai yang dapat memanisfestasikan 

suatu seni atau keterampilan kepada pembacanya. 

3. Nilai kultural, yaitu nilai yang berhubungan dengan 

masyarakat, peradaban, atau budaya. 

4. Nilai etis, yaitu nilai yang terkandung dalam karya sastra 

yang berhubungan dengan nilai etis, moral, agama. 

5. Nilai praktis, yaitu nilai yang dikandung karya sastra dapat 

dengan mudah dilaksanakan. 

 

6. Resensi 

Resensi adalah prosa baru yang isinya membicarakan atau 

mengulas suatu karya baik yang berbentuk buku, film, lagu 

maupun jenis karya seni lainnya. Resensi adalah suatu penilaian 
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terhadap sebuah karya. Karya yang dinilai dapat berupa buku dan 

karya senifilm dan drama (Wikipedia bahasa Indonesia, 

ensiklopedia bebas).Resensi bertujuan untuk memberikan 

penilaian terhadap suatu karya baik dari segi tema, tokoh, alur dan 

unsur-unsur lainnya agar menjadi pertimbangan bagi pembaca 

untuk menikmati atau tidak karya tersebut. Pemaparan tema, alur, 

perwatakan, dialog merupakan gaya penyampian resensi.  Berikut 

ini contoh resensi : 

Judul buku      : Doa untuk Anak Cucu 

Pengarang       : W.S Rendra 

Penerbit           : Bentang 

Tahun terbit     : Cetakan I, April 2013  Cetakan II, Juli 

2013 

Tebal buku      : 100 hlm 

Puisi tidak terlepas dari seorang penyair yang mencipta. 

Penyair yang mempunyai kedewasaan dan kematangan akan 

menghasilkan puisi atau syair-syair yang indah. Begitu pula 

dengan syair atau puisi yang dilahirkan dari seorang maestro 

yang kita kenal sebagai W.S Rendra tidak diragukan akan 

keindahan dan semangat yang ada dalam setiap puisi yang 

dihasilkannya. 

Buku yang berjudul Doa untuk Anak Cucu ini hadir 

sebagai bentuk kerinduan kepada sang maestro W.S Rendra. 

Kerinduan akan sosok Rendra dihadirkan dengan kumpulan puisi 

yang belum sempat dipublikasikan sebelumnya. Puisi-puisi yang 

belum dipublikasikan inilah yang menjadi sebuah bentuk obat 

tersendiri bagi para pecinta karya sastra. 

Harapan pembaca untuk bisa membaca karya-karya yang 

mempunya ciri khas seperti puisi Rendra lain yang jujur, terbuka, 

tegas, dan lugas dihadirkan pada buku ini. Tegasnya kritik 

https://id.wikipedia.org/wiki/Buku
https://id.wikipedia.org/wiki/Seni
https://id.wikipedia.org/wiki/Seni
https://id.wikipedia.org/wiki/Drama
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terhadap keadaan yang tegas dan jujur inilah yang menahan 

puisi-puisi ini belum sempat diterbitkan. Seperti halnnya kutipan 

puisi yang berjudul Kesaksian Akhir Abad. (https://seketsaburam. 

wordpress.com/2013/10/31/resensi-doa-untuk-anak-cucu-w-s-ren-

dra/) 

 

7. Esai 

Bentuk prosa baru yang terakhir adalah Esai. Prosa ini 

berisi tulisan-tulisan yang mengandung pendapat-pendapat pribadi 

penulisnya terhadap sesuatu yang sedang menjadi bahan 

pembicaraan hangat di masyarakat. Isinya bisa berupa hikmah 

hidup, renungan, ataupun komentar tentang budaya, seni, 

fenomena sosial politik, pementasan, drama, film, dll (Wikepedia 

Indonesia Bebas). Berikut ini contoh penulisan esai : 

Kebut Membawa Maut 

Akhir-akhir ini sering sekali terjadi kecelakaan di jalan 

raya, terutama pada musim mudik atau menjelang lebaran. 

Kecelakaan-kecelakaan tersebut disebabkan oleh banyak 

faktor, seperti faktor kelelahan, mengantuk, kebut-kebutan, 

mesin yang tidak fit, dan lain-lain. Namun, dari banyaknya 

faktor tersebut, kebut-kebutan adalah faktor yang paling 

berbahaya diantara semua faktor- faktor lainnya. 

Menurut data yang diperoleh dari kepolisian dan jasa 

raharja, pada tahun lalu terjadi 1900 kasus kecelakaan di 

jalan raya akibat kebut-kebutan. kebut-kebutan di jalan raya 

sangatlah berbahaya karena menyebabkan kerugian baik bagi 

diri senidri maupun orang lain. Untuk meyakinkan statement 

di atas, berikut ini adalah dua paragaf yang membahas 

tentang kerugian akibat kebut-kebutan di jalan raya. 

Yang pertama adalah, kebut-kebutan bisa mencelakai diri 

sendiri dan orang-orang terkasih. Mengendari kendaraan di 
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luar batas normal akan menyebabkab kecelakaan, sehingga 

melukai diri sendiri dan orang- orang terkasih yang ada di 

dalam mobil. Bahkan tidak hanya melukai, tetapi juga bisa 

mengambil nyawa mereka yang kebut-kebutan di jalan raya. 

Data dari kepolisian juga mengungkapkan bahwa dari 1900 

kasus kecelakaan akibat kebut-kebutan, sekitar 5034 orang 

meninggal dunia. 

Kedua, kebut-kebutan bisa mencelakai orang lain, 

khusunya pejalan kaki. Para pengemudi yang memacu 

kendaraannya di luar batas bisa kehilangan control akan 

kendaraanya, sehingga akan menabarak para pejalan kaki. 

Contohnya kasus yang terjadi di Tugu Tani, Jakarta lima 

tahun lalu, sebanyak 17 orang meninggal dunia, dan 20 lainya 

luka-luka, akibat tertabrak mobil yang dikendarai oleh 

seorang wanita. 

Oleh karena itu, kebut-kebutan bisa menyebabkan 

kecelakaan dan mengantarkan kematian di jalan raya, tidak 

hanya bagi pengemudi, tetapi juga bagi orang lain yang ikut 

menggunakan jalan raya yang tidak bersalah 

(http://www.kelasindonesia.com/2015/05/cara-membuat-

esai-yang-baik-dan-contoh-karangan-esai.html) 

 

3.3  Hikayat dalam Islam 

Melalui penjelasan sebelumnya dapat dilihat bahwa hikayat 

merupakan bentuk prosa lama. Pada umumnya hikayat merupakan 

instrumen dalam penyiaran agama Islam dalam rangka mengajak 

ummat Islam untuk mempertebal keimanannya kepada agamanya. 

3.3.1  Pengertian Hikayat 

Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa yang 

berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Hikayat adalah salah 

satu bentuk sastra prosa, terutama dalam Bahasa Melayu yang 

berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng (Wikipedia Bahasa 

http://www.kelasindonesia.com/2015/05/cara-membuat-esai-yang-baik-dan-contoh-karangan-esai.html
http://www.kelasindonesia.com/2015/05/cara-membuat-esai-yang-baik-dan-contoh-karangan-esai.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu
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Indonesia, ensiklopedia bebas). Hikayat menyajikan kehebatan 

maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, 

kesaktian. Hikayat juga menceritakan kehebatan maupun 

kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keunikan, kesaktian, 

serta mukjizat aktor utama. 

3.3.2 Ciri-Ciri Hikayat 

1.  Cerita istana sentris (Cerita kerajaan), bercerita tentang kisah 

seputar istana; 

2.  Ceritanya mengandung nilai ke-Islaman; 

3.  Nama tokoh yang digunakan adalah nama Arab; 

4.  Belum ditemukan pembagian bab ataupun judul; 

5.  Pengarangnya belum jelas atau anonim; 

6.  Tokoh-tokohnya memiliki kesaktian; 

7.  Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu sehingga sukar 

dimengerti; 

8.  Hikayat menyebar dari lisan penutur yang turun temurun; 

9.  Menggunakan bahasa klise dari penuturnya. 

 

 

3.3.3 Jenis-Jenis Hikayat  

Dalam sastra melayu hikayat dibagi atas dua, yaitu 

berdasarkan nilai sejarah dan berdasarkan nilai isinya. 

Berdasarkan isinya, hikayat dapat digolongkan ke dalam tiga 

jenis, yaitu jenis rekaan,  jenis sejarah, dan  jenis biografi. Yang 

dibahas dalam penelitian ini adalah Hikayat berdasarkan Nilai 

Sejarah. 
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Berdasarkan Nilai Sejarah 

Dalam  perkembangannya hikayat sangat dipengaruhi oleh 

budaya Islam. Hampir seluruh Hikayat Melayu dari mulai cerita, 

penokohan, dan setting cerita sangat bercorak Islam.Ciri-ciri 

hikayat hasil pengaruh budaya Islam. 

a) Pemberian nama bernafas Islam pada judul cerita, misalnya 

Hikayat Syah Maidan. 

b) Tokoh cerita ditambah tokoh para nabi dan pahlawan Islam; 

c) Disisipkan perihal ajaran Islam, misalnya cara sembahayang, 

dan rukun Islam. 

d) Terdapat ungkapan seruan bahasa Arab. 

Contoh Hikayat dalam Islam 

Mawa‟iz al Badi (ML. 341),Ukuran 20 cm x 15 cm, 80 halaman, 19 

baris; huruf Arab Melayu (Jawi) bahasa Melayu. Keadaan Naskah 

masih baik dan tulisan muda dibaca. Ditulis dengan tinta hitam 

dan merah.  

Bahasa Naskah  

“Berkata Allah Subhanahu wa Ta‟ala ... barang siapa yang 

yakin ia akan hisab yakni dikira-kira pada hari kiamat maka 

betapa menghimpunkan ia akan harta dan tercengang aku bagi 

barang siapa yang yakin akan kubur. Maka betapa tertawa-tawa ia 

dan tercengang aku bagi barang siapa yang yakin ia akhirat. Maka 

betapa bersenang-senang ia dalam dunia dan tercengang aku bagi 

barang siapa yang yakin ia akan fana dunia dan hilangnya maka 

betapa mengambil ketetapan ia di dalam dunia dan tercengang aku 

bagi orang yang alim ia dengan lidahnya dan jahil ia dengan 

hatinya dan tercengang aku bagi orang bimbang ia dengan segala 

keaiban manusia padahal ia lupa ia akan keaiban dirinya dan 

tercenganglah aku bagi orang yang bersuci ia dengan air pada 

zahir jua padahal ia tiada memuja akan Tuhannya, dan 

tercenganglah aku bagi orang yang mengetahui akan bahwasanya 
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Allah itu melihat akan kepadanya maka betapa ia durhaka ia akan 

Dia, dan tercenganglah aku bagi orang yang mengetahui ia akan 

bahwasanya dirinya itu bakal akan mati pada hal seorang dirinya 

dan masuk kubur ia.Maka betapa berjinak-jinak ia dengan segala 

manusia tiada Tuhan melainkan Allah pada hal sebenarnya. 

Bermula Muhammad itu hambaku dan rasulku”. 

Bahasa Sasaran 

(Berkata Allah S.W.T. Siapapun yang yakin akan perhitungan 

pada hari kiamat, maka saat dikumpulkan dia bersama harta dan 

tercengang aku bagi siapa saja yang yakin akan kubur. Maka 

siapa yang tertawa-tawa dan tercengang aku bagi siapapun  yang 

yakin pada akhirat. Maka bersenang-senang ia dalam dunia dan 

siapapun yang yakin akan dunia yang fana dan kebinasaannya, 

maka saat mengambil ketetapan ia di dalam dunia tercengang aku 

bagi orang yang alim ia dengan lidahnya dan jahil ia dengan 

hatinya dan tercengang aku bagi orang yang bimbang dengan 

segala keaaiban manusia, padahal ia lupa dengan keaiban 

dirinya dan tercengang aku bagi orang yang bersuci dengan air 

padahal yang terlihat jugalah yang tidak memuja akan Tuhannya, 

dan tercenganglah aku bagi orang yang mengetahui bahwasanya 

Allah itu melihat siapapun yang durhaka dengan-Nya, dan 

tercenganglah aku bagi siapapun yang mengetahui bahwa ia akan 

mati dan masuk kubur. Maka betapa lembutnya ia dengan semua 

manusia. Tiada Tuhan selain Allah yang sebenarnya, di mulai 

Muhammad itu hamba-Ku dan rasul-Ku). 

 

Interpretasi: 

Pengajaran pertamaadalah mengakui tentang ke-Esahan  

Allah SWT sebagai Tuhan sekalian alam dan Muhamamad itu 

adalah hamba dan Rasul-Nya serta adanya hari akhirat sebagai 

tempat yang fana. Oleh karena itu, semua hamba Allah harus 

meyakini bahwa hari kiamat itu ada dan kekal adanya, sementara 
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dunia tidak fana, hanya tempat persinggahan sementara. Untuk 

itu, kita harus percaya bahwa manusia pasti mati.Dengan 

demikian, manusia wajib melaksanakan perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-Nya. 

 

Bahasa Naskah  

“Berkata Allah Subhanahu wa Taala,aku naik saksi bagi diriku 

bahwa tiada Tuhan melainkan aku jua pada hal esa aku tiada 

sekutu bagiku dan bahwasanya Muhammad itu hambaku dan 

rasulku dan barang siapa tiada ridho ia akan segala hukumku  dan 

tiada sabar  ia segala belaka dan tiada sukur ia akan segala 

nikmatku dan tiada memadai ia dengan memberiku, maka 

keluarkan oleh kamu daripada bumiku dan langitku, maka tuntut 

oleh kamu akan Tuhan yang lain dariapadaku”. 

Bahasa Sasaran 

(Berkata Allah S.W.T, Aku bersaksi tiada Tuhan selain diri-

Ku, melainkan diri-Ku lah yang Esa dan tidak ada sekutu bagi-Ku 

bahwa Muhammad itu hamba-Ku dan Rasul-Ku siapapun yang 

tidak meyakini itu akan mendapatkan hukuman-Ku dan tidak 

bersabar, tidak bersyukur dengan segala nikmat-Ku dan tidak 

bersedekah, maka keluarlah kamu dari bumi-Ku dan langit-Ku, 

maka memintalah kamu kepada Tuhan yang selain Aku). 

 

Interpretasi 

Kedua adalah bahwa Tuhan itu Esa dan tiada sekutu bagi-Nya 

dan Muhammad itu hamba dan rasul-Nya. Bagi manusia yang 

mempercayai adanya Tuhan selain Allah akan mendapat balasan 

dan dimasukan ke dalam api neraka yang maha mengerikan itu. 

 

Bahasa Naskah 

“Berkata Allah Tabarroka wa Taala, ‟Hai anak Adam, 

padakan olehmu dengan yang sedikit, supaya kayalah engkau dan 
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tinggalkan oleh mu  akan dengki supaya senanglah hatimu dan 

jauhkan olehmu  akan segala yang haram supaya diikhlaskan akan 

agamanya dan barang siapa meninggal ia akan mengyumpat-

umpat akan seorang niscaya zahirlah ia akan kasih baginya dan 

barang siapa menjauhkan dirinya dariapada segala manusia 

niscaya sempurnalah akalnya dan barang siapa siapa ridho ia 

dengan yang sedikit maka sungguh percaya ia akan Allah Taala”.  

 

Bahasa sasran  

(Berkata Allah S.W.T, Wahai anak Adam, cukupkanlah yang 

ada padamu agar engkau dapat kaya dan tinggalkanlah rasa 

dengki agar bahagia hatimu dan jauhkanlah segala yang haram 

adar ikhlas dengan agamanya dan siapapun yang merasa kesal 

dengan seseorang akan terlihat sedih baginya dan siapapun yang 

menjauhkan dirinya daripada segala manusia niscaya 

sempurnalah akalnya dan siapapun yang bersyukur dengan ridho 

yang di terimanya maka ia bersungguh-sungguh telah yakin 

kepada Allah S.W.T) 

 

Interptetasi  

Ketiga adalah ajaran berhemat dan mencari harta seolah-olah 

kamu hidup selamanya dan beramallah seolah-olah kamu mati 

besok . 

 

Bahasa Naskah 

“Berkata Allah Subuhana Wa Taala „hai anak Adam, barang 

siapa berpakai-pakai padahal dukacita akan dunia niscaya tiada 

bertambah dariapada Allah melainkan jauh dari dan tiada 

bertambah di dalam akhirat melainkan menegur dan melazimkan 

oleh Allah Taala .... Bermula aku itu maluku daripadamu dan 

engkau itu tiada malu daripada aku dan engkau lupa akan daku, 

engkau ingatkan akan yang lain daripada aku dan engkau takut 



Buku Sastra Indonesia yang Bersumber dari Naskah Lama 

daripada amarah manusia dan tiada engkau takutkan akan 

murkaku”. 

 

Bahasa Sasaran 

(Berkata Allah S.W.T, wahai anak Adam, siapapun yang 

berbangga padahal dunia hanyalah duka cita niscaya tidak ada 

yang bertambah dari Allah melainkan jauh darinya dan tidak 

bertambah di dalam akhirat selain hukuman dari Allah S.WT . 

Mulailah malu-Ku kepadamu dank au tidak malu kepada-Ku, kau 

melupakan-Ku, kau ingat yang lain selain Aku, kau takut dari 

rasa marah manusia dan tidak takut dengan murka-Ku) 

 

Interpretasi 

Keempat adalah kita  mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

dan seharusnya lebih menakuti amarah Tuhan daripada amarah 

manusia. Janganlah kita hanya berkata-kata saja, tetapi tidak 

berbuat amal, hanya menyuruh orang berbuat amal, tetapi yang 

bersangkutan sendiri tidak berbuat amal. 

 

Bahasa Naskah 

“Berkata Allah Ta‟ala, ‟Hai anak Adam, jangan ada engkau 

setengah daripada orang yang taksir ia akan taubat dan panjang 

angan-angan dan harap ia akan kebajikan akhirat dengan 

ketiadaan amal engkau kata. Seperti kata orang yang saleh dan 

engkau perbuat seperti perbuatan munafik, jika aku beri akan 

dikau tiada engkau padakan dan jika tiada aku beri akan dikau 

tiada engkau sabar, engkau suruhkan orang yang lain dengan 

berbuat kebajikan padahal /engkau/ tiada engkau berbuat akan dia 

dan tegahkan orang yang lain daripada berbuat kejahatan padahal 

/engkau/ tiada engkau tegakkan akan dirimu daripada dan engkau 

kasih akan segala orang saleh padahal engkau tiada daripada 

mereka  itu yakni tiada engkau kerjakan seperti amal mereka itu 

dan engkau benciku akan segala orang /orang/ yang munafik 
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padahal engkau daripada mereka itu, engkau kata akan barang 

yang tiada engkau suruhkan dan engkau tuntut kesempurnaan  dan 

tiada engkau menyempurmakannya. Hai anak Adam, tiada 

daripada tiap-tiap hari yang datang melainkan bumi itu berkata ia 

akan dikau dengan berkata ia bagimu”. 

 

Bahasa Sasaran 

(Berkata Allah S.W.T, wahai anak Adam, janganlah kau 

setengah dalam bertaubat, mengharapkan kebajukan akhirat 

dengan tiada amal yang diperbuat, seperti orang shaleh dan kau 

berbuat seperti orang munafik. Jika Ku berikan segalanya dengan 

mudan tidak kau gunakan untuk kebajikan dan kau tega kepada 

orang lain. Dari pada berbuat kejahatan lebih baik seperti orang 

shleh yang tidak ada pada diri mereka yaitu dengan amal mereka 

itu dan kau tidak berbuat apa-apa menuntut kesempurnaan tanpa 

menyempurnakan. Wahai anak Adam, setiap hari yang datang di 

dunia dan berkata dunialah untukku) 

 

Interpretasi 

Kelima adalah janganlah kita hanya berkata-kata saja, tetapi 

tidak berbuat amal  dan hanya menyuruh orang berbuat amal 

tetapi kita sendiri tidak berbuat amal. 

 

 

 

Bahasa Naskah 

“Barang siapa bersungguh-sungguh  ia atas berbuat maksiat 

akan daku maka hanyasanya ia atas memberi mudharat ia akan 

dirinya jua bahwasanya Allah Taala amat kaya daripada sekalian 

alam. Hai anak Adam,  seumpama kamu sakitkan akan daku/akan 

daku/ aku sakitkan akan kamu yakni seumpama kamu durhakakan 

akan daku aku siksakan akan  seperti engkau perbuat akan daku, 

aku perbuat akan dikau”. 
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Bahasa Sasaran  

(Siapapun yang bersungguh-sungguh berbuat maksiat, 

membuat mudharat maka kepada dirinya Allah jualah yang amat 

kaya dari seluruh alam. Wahai anak adam, jika kamu sakit 

dengan-Ku maka Aku juga sakit denganmu yaitu jika kamu 

durhaka dan  akan Ku siksa seperti yang kau perbuat pada-Ku) 

 

Interpretasi 

Keenam adalah setiap orang akan mendapat balasan yang 

setimpal atas perbuatannya. 

 

Bahasa Naskah 

“Berkata Allah Subahana Wataala, Hai hambaku /aku/ 

bermula dinar dan dirham bahwasanya /aku/ jadikan akan 

keduannya bagi kamu supaya kamu makan dengan keduanya aka 

rezekiku dan kamu pakaikan dengan keduanya segala kainku dan 

supaya kamu ucap tasbih akan daku dan kamu ucap takdis akan 

daku, kemudian kamu ambilkan akan kitabku maka kamu jadikan 

akan dia di belakang kamu dan kamu ambilkan  akan  dinar dan 

dirham maka kamu jadikan akan keduanya itu keatas kepala kamu 

dan /kamu/ kamu tinggikan segala rumah kamu dan kamu 

tendahkan /rendahkan akan rumahku dan kamu hiaskan segala  

kamu dan kamu runtuhkan akan rumahku dann kamu jinakkan 

rumah kamu dan /dan/ kamu liarkan akan rumahku, maka 

bukanlah kamu itu orang yang baik, dan pilihan dan bukan kamu 

itu orang yang merdeheka tetapi kamu itu dinamai hamba dunia 

dan orang yang menghimpunkan harta di dalam dunia”. 

 

Bahasa Sasaran 

(Berkata Allah S.W.T, Wahai hamba-Ku dimulai dengan 

dinar dijadikan keduanya agar kamu dapat makan dan kamu 

gunakanlah rezeki itu dan selalu mengucapkan tasbih kepada-Ku 

dan syukurmu pada-Ku, kemudian kamu ambillah kitab-Ku dan 
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jadikan dibelakang mu, ambillah dinar dan dirham jadikan 

keduanya di atas kepala mu, kamu tinggikan rumahmu dan 

rendahkan rumah-Ku  kamu hiasi rumahmu dan runtuhkan 

rumah-Ku , bukankah kamu itu orang yang baik dan merdeka 

pula, namun kamu itu dinamai dengan hamba dunia dan orang 

yang pengumpul harta) 

 

Interpretasi 

Ketujuh adalah dilarang berbuat tamak dan rakus dengan 

cara menimbun harta tetapi lupa mengeluarkan kewajiban atas 

harta tersebut, kalau demikian maka kamu masuk golongan orang 

yang tidak pandai bersyukur. 

 

Bahasa Naskah 

“Berkata Allah Subahana Wataala, Hai anak Adam, tiada 

aku jadikan akan kamu itu sisa dan tiada akan jadikan akan kamu 

itu bertempat dan tiada akan lagi daripada barang yang kamu 

perbuat dan bahwasanya aku bagi kamu yang mengetahui dan 

tiada bagi kamu, kamu peroleh  akan  peroleh /akan/ barang yang 

daripada aku melainkan dengan kamu sabar atas barang yang 

kamu bencikan pada menuntut  keridhoanku. Bermula sabar bagi 

kamu atas berbuat taat akan aku itu terlebih  mudah bagi kamu 

daripada sabar atas berbuat  maksiat akan daku. Bermula 

meninggalkan dosa itu terlebih mudah bagi kamu daripada  kamu 

rasai azab akhirat. Bermula azab dunia itu terlebih daripada azab 

akhirat”. 

 

Bahasa Sasaran 

(Berkata Allah S.W.T, wahai anak Adam, tidak Ku 

ciptakan kamu dengan sia-sia dan tidak di ciptakan pula kamu itu 

bertempat dan tidak akan ada padamu yang kau perbuat dan aku 

mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Apapun yang kamu 

peroleh dari-Ku melainkan dengan sabar dan membencikan jika 
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kamu menuntut ridhoku. Mulailah sabar kembali atas apa yang 

kamu lakukan, taat kepada-Ku lebih mudah bagimu daripada 

bersabar atas berbuat maksiat kepada-Ku. Mulailah untuk 

meninggalkan dossa terlebih dahulu daripada kamu merasakan 

azab akhirat. Mulai azab dunia, terlebih lagi azab akhirat) 

 

Interpretasi 

Kedelapan adalah setiap pekerjaan di dunia ada 

balasannya di hari akhirat nanti. Kalau berbuat baik dibalas 

dengan kebaikan dan apabila berbuat jahat dibalas dengan azab 

yang pedas. 

 

Bahasa Naskah 

“Berkata Allah Taala, Hai anak Adam jangan engkau 

laknatkan akan segala mahluk, maka kembalilah laknatkan atas 

kamu yakni kamu katakana si Polan ini laknat Allah atau binatang 

ini laknat Allah yakni jauh daripada rahmat Allah. Hai anak 

Adam, berdirilah  tujuh petaka petala langit di dalam hawa yakni 

di dalam lapang dan kosong dengan nama yang satu daripada 

nama dan tiada betul hati kamu dengan seribu pengajaran daripada 

kitabku. Hai segala manusia seperti tiada lembut batu di dalam air, 

demikianlah tiada member bekas pengajaran pada hati kamu yang 

keras”. 

 

Bahasa Sasaran 

(Berkata Allah S.W.T, wahai anak Adam janganlah 

engkau laknat kepada sesame makhluk, maka kembalilah 

laknatnya atas kamu yaitu kamu katakana si Fulan ini dilaknat 

Allah atau binatang ini dilaknat Allah maka jauhlah kamu dari 

rahmat Allah. Wahai anak Adam, berdirilah tujuh petaka di atas 

langit di dalam hawa yaitu di dalam  lapangan kosong dengan 

satu nama daripada satu nama yang betul yakin hatimu dengan 

seribu pengajaran dari kitab-Ku. Wahai segala manusia seperti 
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tiada batu yang lebut di dalam air, demikianlah tidak memberi 

dampak pengajaran pada hatimu yang keras) 

 

\Interpretasi 

Kesembilan adalah peringatan bagi manusia bahwa 

kalau suka menuduh, berbuat dengki dan manghasut  orang lain 

serta keras hati terhadap kebesaran Tuhan akan dibalas dengan 

laknat yang pedas. Juga jangan suka mendustakan akan kebesaran 

Tuhan sekalian alam. 

 

Bahasa Naskah 

“Berkata Allah Taala, „Hai segala manusia telah datang 

akan kami dalil yang amat nyata, hai manusia telah datang akan 

kamu pengajaran. Dari pada tuhan kamu dan obat bagi segala 

penyakit yang didalam hati kamu, maka tiada kamu berbuat baik 

melainkan bagi barang siapa yang berbuat baik kepada kamu dan 

tiada kamu berhubung melainkan bagi barang siapa yang berbuat 

baik melainkan ia akan kamu dan tida kamu beri makan 

melainkan bagi orang yang memberi makan ia akan kamu dan 

tiada dipermulia melainkan bagi orang yang mulia ia akan kamu, 

maka tiada bagi seorang itu kelebihan hanya sanya yang kelebihan 

itu orang mukmin yang kamil, yang percaya mereka itu akan 

Allah dan Rasulnya yaitu orang yang mengasihi mereka itu akan 

orang yang berbuat jahat kepada mereka itu dan berhubung 

mereka itu akan orang yang menentang ia akan mereka itu dan 

memberi mereka itu orang yang tiada memberi sentosa mereka itu 

akan orang mensakiti ia akan mereka itu dan berkata ia mereka itu 

dengan orang yang tiada berkata ia dengan mereka itu dan 

memuliakan mereka itu akan orang yang menghina ia akan 

mereka itu dan bahwasannya aku atas kamu ini yang amat 

menghukumkan dengan barang perbuatan kamu”. 

Bahasa Sasaran 
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(Berkata Allah S.W.T, wahai segala manusia telah datang 

dalil kami yang amat nyata, hai manusia teah datang kepadamu 

pengajaran. Dari Tuhan mu dan obat bagi segala penyakit hati, 

dan berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat baik 

kepadamu dan tidak ada hubungan melainkan siapapun yang 

berbuat baik kepadamu dan tidak kamu beri makan, maka tidak 

ada orang lain selain kamu dan tidak ada yang mulia melainkan 

melainkan berbuat mulialah kamu, tidak ada bagi seorang itu 

kelebihan hanya saja yang berlebih itu orang mukmin yang baik, 

yang percaya akan Allah dan Rasul-Nya yaitu orang yang 

mengasihi walaupun orang tersebut berbuat jahat pada mereka, 

yang menentang mereka, menyakiti mereka dan tidak ada yang 

mulia, menghina orang yang mulia dan kamu akan mendapatkan 

hukuman dari apa yang telah kamu lakukan) 

 

Interpretasi 

Kesepuluh adalah obat penyakit hati, yaitu percaya 

kepada Allah Taala dan Rasulnya, berbuat baik kepada manusia 

yang lain.   

 

Bahasa Naskah 

“Berkata Allah Taala, „Hai segala manusia hanyasanya 

dunia itu kampung bagi orang yang tiada kampung baginya dan 

harta bagi orang yang tiada harta baginya menghimpunkan oleh 

orang yang tiada akal baginya dengan beroleh segan oleh orang 

yang tiada yakin baginya dan atas loba orang yang tiada tawakal 

baginya dan menuntut akan segala keinginannya oleh orang tiada 

makrifat baginya. Maka barang siapa berkehendak ia akan nikmat 

yang hilang dan hidup yang putus maka siapakah yang aniaya 

akan dirinya dan durhaka ia akan Tuhannya dan lupa ia akan 

akhirat dan memperdaya akan dia oleh dunianya dan tinggalkan 

oleh kamu hai segala manusia akan segala dosa yang zahir dan 

dosa yang batin bahwasannya segala mereka itu yang 
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mengerjakan dosa itu lagi akan dibalas akan mereka itu dengan 

barang yang telah ada mereka itu mengerjakan dia. Hai anak 

Adam, pahamkan olehmu daripada aku dan berniaga olehmu 

dengan daku dan jual beli olehmu dengan daku dan pinta 

sempurna olehmu dari pada aku maka laba kamu padaku barang 

yang tiada dapat melihat oleh mata dan tidak dapat mendengar 

oleh telinga dan/ tiada berbicara atas hati manusia dan tiada habis 

perbendaharaanku dan tiada kurang pun dan akulah yang banyak 

pemberi lagi yang amat murah lagi hakim yang maha besar lagi 

yang menerima taubat dari pada hamba-hambanya, lagi amat 

mengasihi”. 

 

Bahasa Sasaran 

(Berkat Allah S.W.T, Wahai segala manusia, dunia itu 

tempat tinggal dabgi orang yang tidak memiliki tempat tinggal 

dan harta bagi orang yang tidak berharta. Baginya 

mengumpulkan orang yang tidak berakal, tidak ada merasa segan 

dan tidak ada keyakinan baginya atas laba orang yang tidak 

tawakkal. Baginya menuntut segala keinginan olehnya tanpa 

makrifat. Siapa pun yang berkehndak nikmatnya akan hilang dan 

hidup yang putus asa dan menganiaya dirinya dan durhaka 

kepada Tuhannya dan lupa dengan akhirat dan terpedaya oleh 

dunia maka tinggalkanlah wahai manusia segala dosa yang 

terlihat dan dosa batin yang tidak terlihat maka akan 

mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Wahai 

anak Adam, pahamilah bahwa Aku memiliki perniagaan olehmu 

dengan Aku berjual beli dengan Aku pinta kesempurnaan olehmu 

maka laba dari-Ku padamu. Siapapun yang dapat melihat oleh 

mata, mendengar oleh telinga dan tidak berbicara atas hati 

manusia dan tidak habis pembendaharaan-Ku dan tidak kurang 

satupun. Akulah yang banyak memberi lagi  yang sangat pemurah 

dan hakim yang maha besar lagi pengasih yang menerima taubat 

dari hamba-hambanya) 
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Interpretasi 

Pengajaran yang kesebelas adalah ada anggapan bahwa 

dunia ini adalah kampung yang kekal sehingga banyak hamba 

Allah menimbun harta. 

 

Bahasa Naskah 

“Berkata Allah Taala, „Hai anak Adam, ingatkan oleh 

kamu akan segala nikmatku yang telah aku beri nikmat atas kamu 

dan sempurnakan oleh kamu akan janjiku yang aku suruhkan 

kepada kamu supaya aku sempurnakan orang yang akan janji 

kamu dan kepada aku jua kembali kamu dan seperti tiada engkau 

tahu jalan melainkan dengan dalil yang menunjukkan dengan 

amal dan seperti tiada kamu himpunkan akan harta melainkan 

dengan lelah dan payah, demikianlah tiada kamu masuk kedalam 

surga melainkan dengan sabar atas ibadat akan daku, maka hampir 

olehmu akan dirimu kepadaku dengan mengerjakan segala sunat 

dan tuntutkan oleh kamu akan keridhoanku dengan ridho segala 

miskin dan gemarkan oleh kamu kepada rahmatku dengan kamu 

duduk serta segala ulama, maka bahwasanya rahmatku itu tiada 

mencari akan mereka itu sekejap mata jua pun. Hai anak Adam, 

dengar olehmu barang yang aku kata sebenarnya, bahwasannya 

barang siapa takabur ia atas segala orang yang miskin niscaya aku 

himpunkan akan dia  pada hari kiamat atas rupa semut yang kecil 

dan barang siapa merendahkan dirinya bagi orang yang alim 

niscaya aku angkatkan akan dia di dalam dunia dan akhirat dan 

barang siapa yang mentangkan ia bagi membukakan satu / satu/ 

aib bagi orang yang Islam niscaya membuka oleh Allah Taala 

akan aibnya tujuh puluh kali aib dan barang siapa menghina ia 

akan orang yang papa maka sanya mezahir  ia akan daku dengan 

parang dan barang siapa percaya ia akan daku niscaya berjabat 

tangan oleh malaikat di dalam dunia pada batin dan dalam akhirat 

itu pada zahir”. 
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Bahasa Sasaran 

(Berkata Allah S.W.T, Wahai anak Adam, ingatlah oleh 

mu akan segala nikmat-Ku yang telah Aku berikan padamu dan 

sempurnakanlah janjimu akan janji-Ku. Aku perintahkan kamu 

agar kamu sempurnakan orag yang akan janji kamu, kepada-Ku 

jugalah kalian kembali dan tidak ada jalan kembali selain dengan 

izin-Ku yang menunjukkan dengan amal kamu dan tidak kamu 

tumpukkan harta yang telah susah payah kamu kumpulkan, 

demikialah tidak akan masuk surga kamu melainkan dengan 

sabar atas abadahmu pada-Ku. Maka datanglah dirimu kepada-

Ku dengan mengerjakan segala sunnah dan memintalah kamu 

dengan keridhoan-Ku dengan ridho segala miskin dan gemarlah 

untuk mencari rahmat-Ku dengan duduk bersama ulama, maka 

dengan sekejap mata kamu dapatkan rahmat-Ku. Wahai anak 

adam, dengarlah oleh mu apa yang sebenarnya Aku katakana 

siapapun yang takabur kepada orang miskin niscaya Aku 

kumpulkan dia di hari kiamat dengan wajah mirip semut yang 

kecil dan siapapun yang merendahkan dirinya bagi orang yang 

aim niscaya Aku angkat dia di dalam dunia dan akhirat dan 

siapapun yang memperlihatkan satu aib dan membukakan satu 

aib oaring islam niscaya Allah akan membukakan tujuh puluh kali 

aibnya. Siapapun yang menghina orang yang menampakkannya 

kepada-Ku dengan parang dan siapaun yang percaya dia dan Aku 

niscaya berjabat tangan oleh malaikat pada dunia yang batin dan 

dalam akhirat yang terlihat) 

 

Interpretasi 

Pengajaran yang kedua belas adalah pandai 

mensyukuri nikmat dan kurnia kepada Allah Taala. 

 

Bahasa Naskah 
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“Berkata Allah Taala, „Hai anak Adam, beberapa dari 

pelita sanya memadam akan dia oleh angin dan beberapa orang 

yang „abid sanya membinasakan akan dia oleh „ujud dan beberapa 

dapat dari pada orang kaya sanya membinasakan akan dia oleh 

kayanya dan beberapa daripada orang yang papa sanya 

membinasakan akan dia oleh „afiat dan beberapa dari pada orang 

yang alim sanya membinasakan akan dia oleh ilmunya, maka 

jikalau tiada orang tua dan orang muda yang khusuk, dan kanak-

kanak yang menyusu dan binatang yang berkata kata niscaya 

kujadikan langit yang diatas kamu itu besi tiada turun dari 

padanya hujan dan aku jadikan bumi itu hampir tiada satupun 

tumbuh atasnya dan aku jadikan akan tanah itu kersik dan tiadalah 

aku turunkan atas kamu dari pada langit akan setitik hujan jua pun 

dan tiadalah aku tumbuhkan bagi kamu pada bumi itu akan suatu 

biji juapun dan aku tuangkan atas kamu itu akan azab”. 

 

Bahasa Sasaran 

(Berkata Allah S.W.T, Wahai anak Adam, beberapa dari 

cahaya Ku padam oleh angin yang mmbinasakan dan wujud 

beberapa dari orang kaya yang membinasakan oleh kekayaannya 

dan beberapa dari mereka yang membinasaknnya dari beberapa 

orang yang alim hanya membinasakan dengan ilmunya, maka 

tidaklah orang tua dan orang muda yang khusuk, anak-anak yang 

menyusu dan binatang yang berkata-kata, niscaya kujadikan 

langit di atas kamu itu besi, tidak Ku turunkan hujan, Ku jadikan 

tanah yang kering dengan tidak menumbuhkan satupun biji-bijian 

di atas bumi maka  Aku tuangkan azab kepadamu) 

 

Interpretasi 

Pengajaran yang ketiga belas adalah suatu perbuatan 

atau keadaan seseorang dapat menjadi bencana baginya kalau 

tidak pandai mensyukurinya. 
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Bahasa Naskah 

“Berkata Allah Taala, „Hai anak Adam, ikut olehmu akan 

daku yakni berbuat taat oleh kami akan daku dengan sekedar hajat 

kamu kepada surgaku dan berbuat maksiat oleh kamu akan dia 

dengan sekedar kuasa kamu, sabar atas nerakaku dan jangan kamu 

tilik kepada ajal kamu yang kemudian dan kepada rezeki kamu 

yang hadir sekarang dan jangan kamu tilik kepada dosa kamu 

yang tersembunyi. Bermula tiap – tiap suatu itu binasa melainkan 

dzat Allah Taala baginya jua segala hukum dan kepadanya jua 

kamu kembali”. 

 

Bahasa Sasaran 

(Berkata Allah S.W.T, Wahai anak Adam, ikutlah kamu 

dengan-Ku yaitu dengan berbuat taat kepada-Ku dengan niat 

surga-Ku dan saat berbuat maksiat ingat kuasa-Ku, sabar atas 

neraka-Ku dan jangan kamu hitung ajalmu dan rejekimu yang 

hadir sekarang. Jangan kamu hitung dosa kamu yang 

tersembunyi. Mulai tiap-tiap sesuatu yang binasa melainkan Zat 

Allah S.W.T atas segala hukumnya dan kepada-Nya jugalah  

kamu kembali) 

 

Interpretasi 

Pengajaran yang keempat belas adalah mematuhi akan 

perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya 

 

Bahasa Naskah 

“Berkata Allah, „Bermula /bermula/ agama kamu dan 

daging kamu dan durhaka kamu maka jika baik agama kamu 

niscaya baiklah amal kamu dan daging kamu dan darah kamu 

maka jika binasa agama kamu niscaya binasalah kamu dan daging 

kamu dan darah kamu dan jangan ada kamu seperti sumbu pelita 

yang menuntun ia akan dirinya dan memerangi ia segala manusia. 

Hai segala manusia anak adam, keluarkan olehmu akan mengasihi 
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dunia dari pada hatimu, maka bahwasanya aku tiada aku 

himpunkan aku kasih akan daku dan kasih akan dunia pada hati 

yang satu”. 

 

Bahasa Sasran 

(Berkata Allah S.W.T, memulai agamamu dengan tubuhmu 

dan bila durhaka kepada baik agamamu niscaya baiklah amal 

kamu dan tubuhmu dan darahmu, maka jika binasa agamamu 

niscaya binasalah kamu dan tubuhmu, darah mu seperti cahaya 

yang menuntun ia akan dirinya dan menerangi kesegala manusia. 

Hai segala manusia anak Adam, keluarkan olehmu rasa 

mengasihi dunia di hatimu, maka jika tidak Ku kumpulkan rasa 

kasih-Ku akan dunia pada hati yang satu) 

 

Interpretasi 

Pengajaran yang kelima belas adalah barang siapa 

melaksanakan dan mentaati perintah Allah niscaya Allah akan 

membalasnya dengan balasan yang setimpal. 

 

Bahasa Naskah 

“Hai anak Adam, bermula umpama kamu di dalam dunia 

seumpama lalat tiap-tiap ketika jatuh  ia ke dalam manisan, lalai ia 

di dalamnya seolah-olah kekal ia  di sana, demikianlah engkau di 

dalam dunia, maka janganlah ada kamu seperti kayu yang 

membakar ia akan dirinya dan menerangi ia bagi yang lain”. 

Bahasa Sasaran 

(Hai anak Adam, bermula seandainya kamu di dalam 

dunia seperti lalat yang selalu jatuh ke dalam manisan, nyaman 

dia seolah kekal disana, demikianlah kau di dalam dunia, maka 

janganlah ada kamu seperti kayu yang membakar dirinya dan 

menerangi bagi yang lain) 

 

Interpretasi 
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Pengajaran keenam belas adalah bahwa lebih lama hidup 

di akhirat daripada di dunia. 

 

Bahasa Naskah 

“Apabila aku kata suatu itu Kun artinya jadilah engkau, 

maka jadilah itu. Hai anak Adam, apabila adalah katamu baik dan 

amalmu jahat maka engkaulah penghulu segala munafik dan 

apabia adalah zahirmu itu baik dan bathinmu jahat  maka 

engkaulah daripada segala orang yang biasa menipu mereka itu 

akan Allah Taala”.   

Bahasa Sasaran 

(Apabila Aku kata suatu itu Kun artinya jadilah engkau, maka 

jadilah itu. Hai anak Adam, apabila katamu baik dan amalmu 

jahat maka engkaulah penghulu segala munafik dan apabila yang 

terlihat darimu itu baik dan batinmu yang jahat maka engkaulah 

orang yang menipu Allah. S.W.T) 

 

Interpretasi 

Pengajaran ketujuh belas adalah bahwa Tuhan adalah 

pencipta alam semesta, oleh karena itu jalankanlah perintahmnya 

dengan sebaik-baiknya. 

 

 

 

Bahasa Naskah 

“Maka bahwasanya sembahmu itu daripada aku tiada daripada 

yang lain daripada aku maka sungguh engkau mengadu-adukan 

akan daku dan amarah engkau akan hukumku dan apabila aku 

turunkan hujan dari langit atasmu  dengan turun yang sempurna 

maka kata kamu hujan kami dengan bintang maka kufurlah 

engkau akan daku. Barang siapa menegah ia akan zakat hartanya 

makasanya meringan-ringan akan kitabku dan apabila mengetahui 
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akan masuk waktu sembahyang padahal tiada bersegera ia akan 

sembahyangh maka lalai ia akan daku”. 

 

Bahasa Sasaran 

(Bahwa sembahmu itu kepada-Ku bukan kepada yang lain 

seain Aku, maka bersungguh-sungguhlah engkau mengadu 

kepada-Ku dan marah engkau akan ketentuan-Ku, apabila Aku 

turunkan hujan dari langit diatasmu dengan turun sempurna , 

maka kamu katakana hujani kamu dengan bintang maka kufurlah 

engkau dengan-Ku. Siapapun yang lengah akan zakat hartanya, 

meringan-ringankan kitab-Ku dan apabila mengetahui masuk 

waktu shlat dan tergesa-gesa untuk shlat maka lalai ia dengan-

Ku) 

 

Interpretasi 

Pengajaran kedelapan belas adalah sembahlah Allah dan 

jangan menunda-nunda atas kewajiban mu kepada Allah Taala. 

 

Bahasa Naskah 

“Berkata Allah Taala, Hai anak Adam, sabar olehmu dan 

rendahkan dirimu niscaya aku tinggikan akan di kau dan sukuri 

olehmu akan nikmatku niscaya aku tambah bagimu dan minta 

ampun olehmu daripada aku niscaya aku ampuni bagimu , dan 

apabila engkau minta daripada aku niscaya aku perkenankan 

bagimu dan taubat  olehmu kepadaku  niscaya aku terima 

taubatmu dan pohonkan olehmu kepadaku niscaya aku berikan 

akan di kau dan beri sedekah olehmu niscaya aku beri berkat 

bagimu pada rezekimu”. 

 

Bahasa Naskah 

(Berkata Allah S.W.T, wahai anak  Adam, sabar olehmu dan 

rendahkanlah dirimu niscaya Aku tinggikan  drajatmu  dan 

syukuri nikmat-Ku niscaya Aku tambah bagimu dan minta 
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ampunlah pada-Ku niscaya aku ampuni bagimu,  apabila kau 

meminta dari-Ku niscaya Aku perkenankan bagimu dan taubat 

olehmu kepada-Ku niscaya Ku terima taubatmu, member sedekah 

olehmu niscaya Aku beri berkah rejeki bagimu)  

 

Interpretasi 

Kesembilan belas adalah sukuri nikmat akan ditambah dan 

minta ampunlah selalu. 

 

Bahasa Naskah 

“Berkata Allah Taala, hai segala manusia tiada kehidupan 

seperti takdir yakni perintah dan berbicara dan tiada orang seperti 

menahan  diri menyakiti suatu jikalau binatang sekalipun dan 

tiada cara yang terlebih tinggi daripada baik adab yakni sopan 

serta Allah Taala, dan tiada sembahyang seperti takut akan Allah 

Taala”. 

 

Bahasa Sasaran 

(Berkata Allah S.W.T, Hai segala manusia hidup tidaklah 

seperti takdir yaitu perintah dan berbicara untuk menahan diri 

menyakiti sesuatu walaupun binatang sekalipun dan tidak engan 

cara yang terlebih tinggi daripada baik adab yaitu sopan kepad 

Allah S. W.T dan jika tidak shalat takut kepada Allah S.W.T.) 

Interpretasi 

Kedua puluh adalah bahwa hidup ini menjalani takdir 

Bahasa Naskah 

“Berkata Allah Taala, hai anak Adam dengan tolongku jua 

kuat engkau berbuat taat akan daku dan dengan tolongku jua 

engkau tunaikan segala suruhku, dan dengan rezekiku jua engkau 

berbuat maksiat akan daku, dan dengan kehendakku jua engkau 

kehendaki bagi dirimu, dan iradatku jua engkau kehendaki bagi 
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dirimu, dan dengan nikmatku jua engkau  berdiri dan engkau 

duduk  dan engkau istirahat dan engkau sakit, di dalam hukumku 

jua engkau hendak dan adalah Tuhanku jua engaku berbaik-baik 

dan dengan tolongku jua engaku menanggung akan tiap-tiap suatu 

lupa ia akan daku dan engkau  lalai dan engaku ingat-ingat akan 

yang lain daripada aku. Maka tiada engkau tunai segera daku”. 

 

Bahasa Sasaran 

(Berkata Allah S.W.T, wahai anak  Adam pinta-Ku berbuat 

taatlah  kepada-Ku dan pinta-Ku laksanakanlah segala perintah-

Ku, dan jaganlah dengan rejeki kau berbuat maksiat pada-Ku, 

dan dengan izin-Ku kau kehendaki dirimu, dan iradat-Ku jugalah 

yang kau inginkan dari-Ku, dengan nikmat-Ku juga kau berdiri, 

duduk, istrahat, sakit, di dalam ketentuan-Ku juga keinginanmu 

dan dengan Tuhan juga kamu berbaik-baik dengan pertolongan-

Ku juga kau menanggung akan kelalaian dan kau ingat dengan 

yang lain selain Aku. Maka tidak meminta ampun pada-Ku) 

 

Interpretasi 

Kedua puluh satu adalah orang baik dibalas dengan 

keberkahan tetapi orang jahat dibalas dengan kemurkaan.  

 

Bahasa Naskah 

“Apabila engaku berbuat dosa akan suatu dosa maka jangan 

engaku tilik kepada kecilnya /dan/ tetapi tilik olehmu kepada 

Tuhan yang engkau berbuat maksiat akan dia dan apabila diberi 

rezeki akan dikau akan suatu rezeki yang sedikit maka jangan 

engkau tilik kepada sedikitnya dan tetapi tilik olehmu kepada 

Tuhan yang memberi rezeki akan dikau dengan dia dan jangan 

engkau hinakan akan dosa yang kecilnya, maka bahwasanya 

engkau tiada engkau ketahui dimana dosa yang jadi murka 

atasnmu dan jangan senantiasa akan tepukan maka karena 
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bahwasanya tepukan itu tersembunyi atasmu daripada tempat 

semut yang hitam pada malam kelam”. 

 

Bahasa Sasaran 

(Apabila kau berbuat dosa dan jangan hitung besar kecilnya 

tetapi perhitungan olehmu kepada Tuhan. Kau berbuat maksiat 

kepada-Nya apabila diberi rejeki kepadamu sedikit kau 

perhitungkan sedikit. Tuhan memberi rejeki kepada mu dan 

menghinakan Tuhan-mu, sebenarnya kau tidak mengetahui 

dimana dosa  yang dapat murka dan senantiasa akan peringatan 

maka sebenarnya peringatan itu tersembunyi diatasmu dari 

tempat semut yang hitam pada malam kelam) 

 

Interpretasi 

Kedua puluh dua adalah perbuatan kita sekecil apapun akan 

ada balasannya. 

 

Bahasa Naskah 

“Berkata Allah Taala, Hai anak Adam, tilik olehmu kepada 

dirinya dan kepada sekalian makhlukku dan jika engaku dapatkan 

senang yang mulia atasmu daripada dirimu ikrarkan olehmu akan 

kemulianNya atasmu dan muliakan olehmu akan dirimu dengan 

taubat daripada segala dosa, dan mengerjakan akan segala amal 

yang saleh dan jika adakan dirimu itu indah atasmu  maka 

ingatkan olehmu akan nikmat Allah atasmu”. 

 

Bahasa Sasaran 

(Berkata Allah S.W.T, Hai anak Adam, hitunglah dirimu 

kepada dirinya da kepada semua makhluk-Ku dan jika kau 

dapatkan kesenangan yang mulia atasmu daripada dirimu 

ikrarkan olehmu kemuliaan-Nya  kepadamu dan muliakan olehmu 

akan diri-Nya dengan taubat dari segala dosa, dan mengerjakan 
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segala amal shaleh dan jika mendapatkan keindahan maka 

ingatlah olehmu nikmat Allah kepadamu) 

 

Interpretasi 

Kedua puluh tiga adalah selalulah bertaubat atas dosa-dosa 

kita. 

 

Bahasa Naskah 

“Hai Musa anak Imran, hai Musa yang empunya kenyataan, 

dengarkan oleh mu akan perkataanku, maka bahwasanya aku ini 

Allah yang mempunyai segala agama yang tiada antaraku dan 

antaramu jurubahasa, khabarkan akan orang yang makan riba itu 

dengan amarah daripada Tuhan yang bernama Rahman dan 

dengan berganda-ganda azab neraka”. 

 

Bahasa Sasaran 

(Wahai Musa anak Imran, hai Musa yang punya kenyataan, 

dengarkan olehmu  akan perkataan-Ku, maka apabila Aku ini 

Allah yng mempunyai segala agama yang tiada antara-Ku dan 

anatarmu juru bahasa, kabarkan akan orang yang riba itu dengan 

amarah daripada Tuhan yang benama Rahman dan dengan 

berganda-ganda azab neraka. 

Interpretasi 

Kedua puluh empat adalah memakan riba adalah salah 

satu perbuatan yang mendapat balasan azab neraka. 

Bahasa Naskah 

“Barangsiapa siapa memejamkan ia akan kedua matanya 

daripada yang kuharamkan niscaya aku sentosa akan dia 

dariapada api neraka, maka akulah Tuhan yang memiliki sekalian 

alam maka minta ampun oleh kamu daripadaku dan akau jua 

menolong maka memeliharakan maka minta peliharakan olehmu 
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daripadaku, dan aku jua yang menolong maka minta tolong oleh 

kamu daripadaku, dan aku jua yang dikasad maka kasad oleh 

kamu akan daku, dan akulah yang memberi maka pinta oleh kamu 

daripada aku”.  

 

Bahasa Sasaran 

(Siapapun yang memejamkan kedua matanya dari yang 

Kuharamkan niscaya akan Ku kekalkan ia di api neraka, maka 

Akulh Tuhan yang memiliki sekalian alam maka minta ampunlah 

kepada-Ku dan meminta pertolonganlah kepada-Ku , dan Akulah 

yang diakui keberadaannya olehmu dan Aku lah yang member 

makna dalam setiap permintaanmu) 

 

Interpretasi 

Pengajaran keduapuluh lima adalah Tuhan maha penolong. 

 

Bahasa Naskah 

“Naik saksi Allah Taala bahwasanya tiada Tuhan yang 

disembah sebenar-benarnya melainkan ia jua dan naik saksi segala 

malaikat dan segala yang mempunyai ilmu  padahal Allah Taala 

itu yang berdiri dengan adil, tiada Tuhan yang disembah dengan 

sebenar-benarnya melainkan Ia jua Tuhan yang amat mulia lagi 

yang menghukumkan bahwasanya agama yang diterima  daripada 

Allah Taala itu agama Islam jua tiada lain. 

 

Bahasa Sasaran 

(Naik saksi Allah S.W.T bahwa tiada Tuhan yang di sembah 

melainkan kesaksian segala malaikat dan segala yang mempunyai 

ilmi padahal Allah S.W.T itu berdiri dengan adil, tiada Tuhan 

yang di sembah dengan sebenar-benarnya melainkan Ia juga 

Tuhan yang sangat mulia lagi menghukum kan bahwa agama 

yang diterima dari Allah S.W.T itu agama Islam tidak ada agama 

lain) 
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Interpretasi 

Keduapuluh enam adalah bahwa tiada Tuhan selain Allah. 

 

Bahasa Naskah 

“Hai anak Adam, jadikan olehmu akan diriku hamba bagiku 

supaya adalah aku Tuhan bagimu dan hampirkan olehmu akan 

dirimu kepada aku dengan menghinakan dunia dan mengasihi 

segala kebajikan maka bahwasanya Allah Taala tiada mensia-

siakan ia pahala orang yang berbuat kebajikan dan tiada mensia-

sia  akan segala amal orang yang berbuat amal”. 

 

Bahasa Sasaran  

(Hai anak Adam, Jadilah hambaku agar Aku Tuhanmu olehmu 

kepada Aku dengan menghinakan dunia dan menagasihisegala 

kebajikan maka Allah Taala tidak menyiakan pahala bagi orang 

yang berbuat kebajikan  dan tidak mnyiakan pahala bagi orang 

yang berbuat amal) 

 

Interpretasi 

Keduapuluh tujuh adalah hanya amal ibadah yang dapat 

membantu kita di hari pembalasan. 

Bahasa Naskah 

“Hai anak Adam, betapa durhaka kamu akan daku padahal 

engkau gundah daripada hangat matahari. Bermula neraka jahanan 

itu bagimu tujuh pangkat, pada tiap-tiap pangkat daripadanya 

tujuh puluh ribu kampung ribu dariapada api, tiap-tiap kampung 

itu tujuh ribu rumah daripada api, pada tiap-tiap satu rumah itu 

tujuh puluh ribu peti daripada api, atas tiap-tiap suatu peti itu 

tujuh puluh ribu pohon kayu dariapada zakum, dan di bawah 

pohon kayu itu tujuh puluh ribu daripada peti daripada api, serta 

tiap-tiap rantai itu tujuh puluh ribu malaikat daripada neraka”. 
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Bahasa Sasaran 

(Hai anak Adam, jika kamu durhaka pada-Ku padahal 

kegelisahanmu sehangat matahari. Bermula dari neraka jahanam 

dengan tujuh tingkat, pada tiap-tiap tingkatan terdapat ribuan 

api, tiap kampung terdapat ribuan api, tiap rumah terdapat 

ribuan api, tiap rumah terdapat peti yang berapi dari pohon 

zakum, dan dibawah pohon kayu itu terdapat tujuh puluh ribu peti 

berapi, dan setiap rantai terdapat tujuh puluh ribu malaikat dari 

neraka) 

 

Interpretasi 

Keduapuluh delapan adalah orang yang durhaka kepada 

Tuhan akan dibalas dengan api neraka yang berkobar-kobar. 

Bahasa Naskah 

“Maka bahwasanya segala mereka yang berbuat taat akan 

Allah Taala itu tsabit dalam surga dan masuk mereka itu daripada 

segala pintu yang dualapan, pada tiap-tiap surga berisi seribu 

ampas, dan tiap-tiapm ampas itu tujuh puluh ribu mahligai 

daripada jenis mutiara, dan pada tiap-tiap satu mahligai itu tujuh 

puluh ribu  kampung jenis permata, dan pada tiap-tiap satu 

kampung tujuh puluh ribu rumah dariapada emas yang merah”. 

Bahasa Sasaran 

(Maka segala yang berbuat taat kepada Allah S.W.T masuk 

kedalam surga dari segala pintu dua delapan, pada setiap surge 

berisi seribu ampas dan tiap-tiap amas tujuh puluh ribu mahligai 

dari mutiara dan setiap satu mahligai tujuh puluh ribu kampung 

jenis permata, dan ada setiap  satu kampung tujuh puluh ribu 

rumah dari emas yang merah) 

 

Interpretasi 
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Keduapuluh sembilan adalah orang yang beriman dibalas 

dengan surga jannatun nain. 

 

Bahasa Naskah 

“Hai anak Adam, bermula harta itu hartaku jua. Bermula 

engkau itu hambaku maka hartamu itu daripada hartaku jua, maka 

tiada bagimu melainkan barang yang telah engkau makan akan 

dia, maka tiada bagimu melainkan barang yang telah engkau 

makan akan dia, maka engkau fanakan atau yang engkau telah 

pakai maka engkau buruk akan dia atau yang telah engkau 

sedekah maka engkau taruh akan dia, maka aku akan dan engkau 

itu tiga bahagi, maka satu itu bagiku dan yang satu itu bagimu dan 

yang satu lagi itu antara aku antaramu”. 

 

Bahasa Sasaran 

(Hai anak Adam, harta itu adalah harta-Ku juga. Kau itu 

hamba-Ku maka hartamu itu harta-Ku juga, maka tiada barang 

yang kau makan melainkan barang pemberian-Nya, mka kau 

fanakan yang telah kau pakai, kau burukkan, maka akan Ku bagi 

tiga, satu itu bagi-Ku, satu itu bagi-Mu dan yang satu lagi antara 

Aku dan antara-Mu)  

 

Interpretasi 

Pengajaran ketigapuluh adalah murah bersedekah.  

Bahasa Naskah 

“Berkata Allah Taala, Hai mereka itu yang percaya akan Allah 

takut oleh kamu akan Allah akan sebenar-benar takutnya dan 

jangan mati kamu melainkan padahal kamu Islam”. 

 

Bahasa Sasaran 

(Berkata Allah S.W.T, hai mereka yang percaya kepada Allah 

S.W.T dan takut akan kemurkaan-Nya sebenarnya takut dan 

jangan mati selain dalam keadaan Islam.) 
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Interpretasi 

Pengajaran ketigapuluh satu adalah matilah kamu dalam 

keadaan beriman. 

 

Bahasa Naskah 

“Hai anak Adam, kurangkan olehmu supaya engkau kenalkan 

akan daku, dan kembalikan olehmu kepadaku supaya engkau lihat 

akan daku, selesaikan olehmu akan dirimu bagi berbuat ibadat 

akan daku supaya sampailah kepadamu, sembunyikan olehmu 

akan amalmu  dariapada  riya supaya sampailah kepadamu 

kasihku, dan selesai olehmu akan dirimu dengan menyebut-nyebut 

akan daku supaya aku sebut akan dikau pada segala malaikatku”. 

 

Bahasa Sasaran 

(Hai anak Adam, kurangkanlah olehmu agar kau mengenal-

Ku, kembalilah kau pada-Ku agar kau melihat-Ku, selsaikanlah 

ibadahmu agar sampai pada-Ku, sembunyikanlah amalmu dari 

riya agar sampai kasih-Ku padamu, selesaikanlah ungkapnmu 

atas nama-Ku agar Ku sampaikan namamu pada seluruh 

malaikat-Ku) 

 

Interpretasi 

Pengajaran ketigapuluh dua adalah janganlah berpaling dari 

Allah Subahana Taala. 

 

Bahasa Naskah 

“Berkata Rasulullah Sallallahu alaihi waasalam, barang siapa 

memudah-mudahkan sembahyang dan menghina akan dia niscaya 

siksa dia oleh Allah Taala dengan lima belas siksa, enam di dalam 

dunia dan tiga ketika matinya dan tiga dalam kuburnya, dan tiga 

ketika bertemu dengan Tuhannya”. 
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Bahasa Sasaran 

(Berkata Rasulullah S.A.W, siapapun yang menunda-nuda 

shalat dan menghina niscaya akan Allah siksa dengan lima belas 

siksa, enam di dunia dan tiga saat matinya, tiga dalam kuburnya 

dan tiga bertemu dengan Tuhannya).  

 

Interpretasi 

Pengajaran yang ketigapuluh tiga adalah orang yang 

menyia-nyiakan sholat dan menyepelekannya akan mendapat 

siksaan dari Allah Subhana Wataala dengan lima belas kali 

siksaan. 

 

Bahasa Naskah 

“Berkata Nabi Sallallahu „alaihi wa sallam, Hai umatku aku 

pesankan akan kamu dengan lima perkara, pertama banyakkan 

olehmu akan menyebut Allah daripada manuasia, kedua, 

banyakkan olehmu menyebut akhirat daripada menyebut dunia, 

ketiga, banyakkan olehmu menyebut kebajikan daripada 

menyebut kejahatan, keempat banyakkan olehmu menyebut mati 

daripada hidup, kelima banyakkan olehmu akan menyebut aib 

dirimu daripada menyebut aib manusia” 

 

Bahasa Sasaran 

(Berkata Nabi Sallallahualaihi Wassallam, hai ummatku, aku 

pesankan padamu lima perkara, pertama perbanyaklah olehmu 

menyebut Allah daripada manusia, kedua perbanyaklah menyebut 

akhirat daripada dunia, ketiga perbanyaklah olehmu menyebut 

kebajikan daripada kejahatan, keempat perbanyaklah menyebut 

mati daripada hidup, dan kelima perbanyaklah menyebut aibmu 

daripada menyebut aib manusia) 

 

Interperpretasi 
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Pengajaran ketigapuluh empat adalah nasehat supaya 

jangan lupa akan khaliknya. 

RANGKUMAN 

Prosa adalah suatu karya sastra yang berbentuk tulisan dan 

bersifat bebas, yang dimaksud dengan bersifat bebas adalah karya 

sastra ini tidak terikat oleh aturan-aturan penulisan karya sastra 

lainnya seperti rima, irama, diksi, dan lain-lain. 

Prosa lama adalah sebuah karya sastra yang belum 

mendapat pengaruh dari kebudayaan barat. Pada awalnya prosa 

lama berbentuk lisan karena belum ditemukannya alat tulis 

menulis. Namun, kini prosa lama juga dapat ditemukan dalam 

bentuk tulisan. Bagian dari prosa lama adalah hikayat, sejarah, 

kisah, dan dongeng. 

Prosa baru adalah bentuk prosa yang muncul setelah 

mendapat pengaruh dari  budaya-budaya asing atau barat. Bentuk 

prosa ini muncul setelah prosa lama dianggap telah kuno. Bagian 

dari prosa baru adalah roman, novel, cerpen, riwayat, kritik, 

resensi, dan esai. Hikayat merupakan instrument dalam penyiaran 

agama islam dalam rangka mengajak ummat islam untuk 

mempertebal keimanannya kepada agamanya.Hikayat adalah 

salah satu bentuk sastra prosa yang berisikan tentang kisah, cerita, 

dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun 

kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian, 

serta mukjizat tokoh utama. 

Ciri-ciri hikayat adalah cerita istana sentris (Cerita 

kerajaan), ceritanya mengandung nilai keislaman, nama tokoh 

yang digunakan adalah nama arab, belum ditemukan pembagian 

bab ataupun judul, pengarangnya belum jelas atau anonim, tokoh-

tokohnya memiliki kesaktian, bahasa yang digunakan adalah 

bahasa melayu sehingga sukar dimengerti, hikayat menyebar dari 

lisan penutur yang turun temurun, menggunakan bahasa klise dari 
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penuturnya. Jenis-jenis hikayat di bagi menjadi dua, yaitu 

berdasarkan nilai sejarah dan berdasarkan  nilai isinya. 

Ciri-ciri hikayat hasil pengaruh budaya islam adalah 

pemberian nama bernafas Islam pada judul cerita, misalnya 

Hikayat Syah Maidan, tokoh cerita ditambah tokoh para nabi dan 

pahlawan Islam, disisipkan perihal ajaran islam, misalnya cara 

sembahayang, dan rukun Islam, terdapat ungkapan seruan bahasa 

Arab. 

LATIHAN 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini : 

1. Apakah yang di maksud dengan prosa ? 

2. Uraikanlah jenis-jenis prosa yang kamu ketahui ! 

3. Apakah perbedaan prosa baru dengan prosa lama ? 

4. Apakah yang kamu ketahui tentang hikayat ? 

5. Uraikanlah perbedaan hikayat denga tambo ! 

6. Tuliskanlah pengertian dari resensi dan juga esai ! 

7. Bagaimanakah ciri-ciri hikayat dalam islam ? 

8. Uraikanlah jenis-jenis hikayat ! 

9. Perhatikan kutipan naskah Mawa‟iz Al Badi berikut ini : 

Berkata Allah S.W.T, Wahai anak Adam, ikutlah 

kamu dengan-Ku yaitu dengan berbuat taat kepada-Ku 

dengan niat surga-Ku dan saat berbuat maksiat ingat 

kuasa-Ku, sabar atas neraka-Ku dan jangan kamu hitung 

ajalmu dan rejekimu yang hadir sekarang. Jangan kamu 

hitung dosa kamu yang tersembunyi. Mulai tiap-tiap 

sesuatu yang binasa melainkan Zat Allah S.W.T atas 

segala hukumnya dan kepada-Nya jugalah  kamu kembali) 

10. Pesan apakah yang dapat diambil dari kutipan naskah 

diatas ? 

11. Uraikanlah nilai-nilai moral yang terkandung di dalam 

naskah Mawa‟iz Al Badi ! 
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BAB IV 

PUISI 
4.1 Pengertian Puisi 

Puisi adalah bentuk karangan yang terikat oleh rima, ritma, 

ataupun jumlah baris serta ditandai oleh bahasa yang padat. 

Kosasih (2011) menyebutkan Puisi merupakan bentuk sastra yang 

dilukiskan dalam bahasa singkat, padat, serta indah. Puisi adalah 

bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan 

kaya akan makanan (Azkiah School (tt). Puisi pada prinsipnya 

dibangun seperti halnya cerpen, novel, drama dan roman yaitu 

atas dasar unsur intrinsik dan eksterinsik.  

Keberadaan puisi pada masyarakat maupun pelajar begitu 

dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pelajar di sekolah-sekolah 

dalam mengungkapkan perasaan mereka sering kali mejadikan 

puisi sebagai wadah pengungkapannya. Kehidupan bersastra di 

kalangan pelajar dikenal melalui kegiatan berpuisinya, baik me-

nulis puisi maupun membaca puisi. Eksistensi puisi sendiri juga 

mengalami dampak perubahan dan pergeseran seiring perubahan 

sastra dari bentuk lama menuju baru. Puisi terdiri atas puisi lama 

dan puisi baru, masing-masing membawa ciri khas dalam setiap 

jenisnya.  

1.2 Puisi Lama 

Puisi lama merupakan puisi yang lahir dan muncul sejak 

zaman dahulu serta telah digunakan sejak masa  kerajaan. Puisi 

lama telah menjadi warisan kebudayaan leluhur Indonesia dan 

seringkali di gunakan untuk upacara-upacara adat khususnya 

pantun yang di gunakan ketika adanya upacara pernikahan. 

Pemahaman tentang puisi lama yang dikenal sebagai puisi yang 

terikat dengan rima, atau jumlah baris yang kemudian sarat akan 

makna. Rima merupakan bunyi akhiran yang tersusun dengan 
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akhiran yang sama, pantun misalnya biasanya memiliki rima AB, 

AB dan memiliki jumlah baris yaitu empat. Kekuatan puisi lama 

terletak pada aturan yang mengikatnya, seprti di bawah ini. 

 

1.2.1 Aturan  Puisi Lama 

Aturan puisi lama dapat dilihat di bawah ini: 

1. Terikat dengan jumlah baris, apakah 2, 4 atau lebih; 

2. Terikat dengan jumlah suku kata; 

3. Terikat dengan rima; 

4. Terikat aturan jumlah baris pada satu bait; 

5. Terikat dengan irama 

Kosasih (2011) menambahkan bahwa bentuknya selalu 

terikat oleh aturan baku, yaitu: (1) Jumlah larik tiap bait, (2) 

Jumlah suku kata atau kata dalam tiap-tiap arik, (3) pola irama 

pada setiap larik atau bait, dan (4) persamaan bunyi kata atau 

irama. 

1.2.2 Ciri-Ciri Puisi Lama 

Ciri-ciri puisi lama adalah antara lain sebagai berikut: 

1. Puisi kerakyatan yang tidak dikenal siapa pengarangnya 

atau disebut anonim; 

2. Puisi lama tersebar secara lisan diperoleh dari orang ke 

orang lain dan tidak popular melalui bentuk tulisan; 

3. Tidak memiliki kebebasan dalam penyajian, puisi lama 

terikat pada aturan-aturan seperti persajakan, jumlah suku 

kata dan lain-lain. 

 

1.2.3 Jenis-jenis Puisi Lama 

Di bawah ini diuraikan jenis puisi lama: 
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1. Pantun 

Pantun merupakan puisi lama yang memiliki jumlah baris 

4 dan terdiri dari 2 baris pertama sampiran dan dua baris terakhir 

isi. 

Ciri-ciri pantunmemurut Kosasih (2011) adalah: 

1. Terdiri atas empat baris. 

2. Memiliki rima akhir dengan pola /ab-ab/. Bunyi akhir baris 

pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga dan baris 

kedua sama baris keempat. 

3. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 

4. Dua baris pertama disebut sampiran dan dua baris 

berikutnya disebut isi pantun.  

Contoh pantun 

Jika melati ada di ladang 

Ku petik satu di waktu malam 

Wahai gadis berwajah terang 

Wajahmu terbayang siang dan malam 

 

2. Mantra  

Kosasih (2011) mengatakan bahwa mantra adalah puisi 

yang diresapi oleh keprcaayan dunia gaib. Mantra adalah puisi 

yang dipercayai setiap kata-katanya  memiliki kekuatan ghaib 

yang mampu memberikan efek tertentu bagi pembaca ataupun 

tujuan kemana untuk dibacakan. 

Ciri-ciri mantra adalah: 

1. Memiliki rima abc-abc, abcde-abcde; 

2. Dipercaya memiliki kekuatan ghaib; 

3. Bersifat misteri; 

4. Adanya metafora; 

5. Adanya perulangan; 
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6. Bersifat Esoferik (bahasa khusus antara pembicara dengan 

lawan bicara) 

Contoh  mantra: 

Hung latifah, ku tolak hancur 

Kupandang nifah 

Berkat doa Siti Fatimah 

Apa yang ku bilang kau ikut bah! 

 

3. Karmina 

Karmina merupakan puisi lama yang terdiri dari dua baris 

dan memiliki rima aa atau bb. Karmina adalah pantun kilat seperti 

pantun pendek (Myhidyah, 2009). 

Ciri-cirinya adalah:  

1. Terdiri dari dua baris; 

2. Memiliki rima AA, atau BB; 

3. Tema bersifat epik atau kepahlawanan; 

4. Tidak ada sampiran melainkan semuanya adalah isi; 

5. Setiap frasa ditandai dengan koma dan diakhiri dengan 

titik. 

Contoh Karmina:  

Sakitmu adalah lukaku, menyesak di dalam kalbu 

Teruslah maju,walaupun tak ada yang dituju 

 

4. Seloka 

Seloka hampir mirip dengan pantun namun memiliki rima 

yang berbeda. Dalam hal ini, jumlah baris seloka seringkali lebih 

dari 4 atau disebut jua pantun berkait (Myhidyah, 2009)  
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Contoh Sseloka: 

Lepas burung di ladang Senja 

Berdoa untuk mengharap untung 

Sungguh indah pandangan syurga 

Wahai engkau wanita berkerudung 

 

5. Gurindam  

Gurindam adalah puisi yang  lama yang berisikan 2 baris 

tiap bait, bersajak atau memiliki rima a-a-a-a,sementara isinya 

nasehat buat pembaca. Menurut Kosasih (2011) gurindam adalah 

sajak pribahasa.  

Contoh Gurindam: 

Kurang pikir kurang siasat (a) 

Tentu dirimu akan tersesat (a) 

Barang siapa tinggalkan sembahyang ( b ) 

Bagai rumah tiada bertiang ( b ) 

Jika suami tiada berhati lurus ( c ) 

Istri pun kelak menjadi kurus ( c) 

 

6. Syair 

Syair adalah puisi atau karangan dalam bentuk terikat yang 

mementingkan irama sajak. Biasanya terdiri dari 4 baris, berirama 

aaaa, keempat baris tersebut mengandung arti atau maksud 

penyair  (Wikepedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas). Syair 

berasal dari Arab berisi nasehat atau cerita. Syair merupakan 

bentuk puisi yang merupakan pengaruh budaya Arab. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Syair
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Ciri-ciri syair : 

1. Terdiri dari 4 baris; 

2. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 10 suku kata; 

3. Berirama a-a-a-a; 

4. Keempat baris tersebut mengandung arti atau maksud 

penyair. 

Contoh Syair:  

Pada zaman dahulu kala (a) 

Tersebutlah sebuah cerita (a) 

Sebuah negeri yang aman sentosa (a) 

Dipimpin sang raja nan bijaksana (a) 

 

7. Talibun 

Talibun adalah sejenis puisi lama seperti pantun karena 

mempunyai sampiran dan isi, tetapi lebih dari 4 baris (mulai dari 6 

baris hingga 20 baris) (Wikepedia  bahasa Indonesia, ensikopedia 

bebas). Talibun adalah sejenis pantun namun memiliki jumlah 

baris yang genap seperti 6, 8, 10 dan ada kalanya juga lebih. 

Kosasih (2011) menyebutkan bahwa talibun adalah pantun yang 

susunannya terdiri atas enam, delapan, atau sepuluh 

baris.Berirama abc-abc, abcd-abcd, abcde-abcde, dan seterusnya. 

Ciri-ciri talibun adalah: 

1. Jumlah barisnya lebih dari empat baris, tetapi harus genap 

misalnya 6, 8, 10 dan seterusnya; 

2. Jika satu bait berisi enam baris, susunannya tiga sampiran 

dan tiga isi; 

3. Jika satu bait berisi delapan baris, susunannya empat 

sampiran dan empat isi; 

4. Apabila enam baris sajaknya a – b – c – a – b – c; 

https://id.wikipedia.org/wiki/Talibun
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5. Bila terdiri dari delapan baris, sajaknya a – b – c – d – a – 

b – c – d. 

Contoh Talibun: 

Jauh dimata jangan dipandang 

Jauh dihati jangan disakiti 

Jauh di badan jangan di sentuh 

Kalau dosa terus di tambang 

Walau mati itu pasti 

Tanda hatimu rapuh 

Kalau anak pergi ke pekan 

Yu beli belanak beli 

Ikan panjang beli dahulu 

Kalau anak pergi berjalan 

Ibu cari sanakpun cari 

Induk semang cari dahulu 

(Wikepedia  bahasa Indonesia, ensikopedia bebas). 

 

4.3 Puisi Baru 

Puisi baru adalah karya sastra yang lahir setelah puisi 

lama, puisi ini lahir bersamaan dengan puisi kontemporer, tidak 

terikat dengan aturan-aturan dalam puisi baik dalam segi jumlah, 

baris, suku kata, maupun rima. Bentuk dari puisi lama sangat 

bertolak belakang dengan puisi baru yang memiliki aturan, akan 

tetapi puisi baru yang bebas dari aturan masih tetap memiliki 

makna dan pesan pengajaran dalam setiap puisi tersebut hanya 

saja lebih membawakan sisi fleksibelitas. 
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4.3.1 Jenis-Jenis Puisi Baru 

Puisi baru terdiri atas dua jenis (1) berdasarkan isinya dan (2) 

berdasarkan bentuknya. 

4.3.1.1 Puisi Baru Berdasarkan Isinya 

Puisi baru berdasarkan isinya terdiri atas: 

1. Balada 

Balada adalah puisi baru yang berisi kisah/cerita tentang 

seseorang.  

Contoh  balada: 

BALADA IBU YANG DIBUNUH 

Ibu musang di lingdung pohon tua meliang 

bayi dua ditinggal mati lakinya 

Bulan sabit terkait malam memberita datangnya 

waktu makan bayi-bayinya mungil sayang. 

Matanya berkata pamitan, bertolaklah ia 

Dirasukinya dusun-dusun, semak-semak, taruhan harian atas 

nyawa. 

Burung kolik menyayikan berita panas dendam warga desa 

menggetari ujung bulu-bulunya tapi dikibaskanya juga. 

Membumbung juga nyanyi kolik sampai mati tiba-tiba 

oleh lengking pekik yang lebih menggigilkan pucuk-pucuk daun 

tertangkap musang betiana dibunuh esok harinya. 

Tiada pulang ia yang mesti rampas rejeqi hariann 

yang baik, matinya baik, pada bangkainya gugur pula dedaun 

tua.Tiada tahu akan merataplah kolik meratap jugadan bayi-

bayinya bertanya akan bunda pada angin TenggaraLalu satu 
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ketika di pohon tua meliangmatilah anak-anak musang, mati dua-

duanyadan jalannya semua peristiwa 

tanpa dudungan satu dosa. Tanpa. 

(Balada Orang-orang Tercinta, W.S. Rendra) 

 

2. Himne 

Himne adalah puisi baru yang berisi pujaan terhadap Tuhan, 

tanah air, atau pahlawan.Himne adalah sejenis nyanyian pujaan, 

biasanya pujaan ditujukan untuk Tuhan atau Dewa (Wikipedia bahasa 

Indonesia, ensiklopedia bebas). Adapun contoh hymne sebagai 

berikut : 

Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru 

Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku 

Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku 

Sebagai prasasti terima kasihku 

Tuk pengabdianmu 

Engkau sebagai pelita dalam kegelapan 

Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan 

Engkau patriot pahlawan bangsa 

Tanpa tanda jasa 

(Himne guru karya Sartono)  

3. Ode 

Ode adalah puisi baru yang berisi sanjungan untuk orang 

yang berjasa. Perhatikan  contoh berikut ini: 
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Generasi Sekarang 

Di atas puncak gunung fantasiBerdiri aku, dan dari sana 

Mandang ke bawah, ke tempat berjuang Generasi sekarang  

di panjang masa 

Menciptakan kemegahan baru Pantoen keindahan 

Indonesia yang jadi kenang-kenangan pada zaman dalam dunia 

(Asrama Hadi) 

 

4. Epigram 

Epigram adalah puisi baru yang berisi tentang tuntunan 

atau ajaran hidup. 

 

Contoh: 

Mati bagiku hanyalah istilah 

sementara esensinya sama saja 

karna hidup dan mati tiada beda 

yang beda mampu tidak kita 

memaknai hidup dalam mati 

dan mati dalam hidup 

5. Romans 

Romans adalah puisi baru yang berisi luapan perasaan 

cinta kasih.Contoh: 

Taman  

Taman punya kita berdua 

tak lebar luas, kecil saja 

satu tak kehilangan lain dalamnya. 

Bagi kau dan aku cukuplah  

Taman kembangnya tak berpuluh warna  
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Padang rumputnya tak berbanding permadani  

halus lembut dipijak kaki.  

Bagi kita bukan halangan.  

Karena  

dalam taman punya berdua  

Kau kembang, aku kumbang  

aku kumbang, kau kembang.  

Kecil, penuh surya taman kita  

tempat merenggut dari dunia dan „nusia 

(Chairil Anwar, Maret, 1943) 

6. Elegi 

Elegi adalah puisi baru yang berisi luapan kesedihan. 

Contoh: 

Senja di Pelabuhan Kecil 

Ini kali tidak ada yang mencari cinta 

di antara gudang, rumah tua, pada cerita 

tiang serta temali. Kapal, perahu tiada berlaut 

menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut 

Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang 

menyinggung muram, desir hari lari berenang 

menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak 

dan kini tanah dan air tidur hilang ombak. 

Tiada lagi. Aku sendiri. Berjalan 

menyisir semenanjung, masih pengap harap 

sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan 

dari pantai keempat, sedu penghabisan bisa terdekap 

(Chairil Anwar) 

7. Satire 
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Satire adalah puisi baru yang berisi sindiran atau kritik. 

Contoh:    

Aku bertanya 

tetapi pertanyaan-yair-penyair salon, 

yang bersajak tenpertanyaanku 

membentur jidad pentang anggur dan rembulan, 

sementara ketidakadilan terjadi 

di sampingnya, 

dan delapan juta kanak-kanak tanpa pendidikan, 

termangu-mangu dl kaki dewi kesenian. 

(Rendra) 

 

3.3.1.2 Jenis Puisi Baru Berdasarkan Bentuknya 

1. Distikon  

Distikon adalah puisi yang tiap baitnya terdiri atas dua 

baris (puisi dua seuntai). 

Contoh: 

Berkali kita gagal  

Ulangi lagi dan cari akal  

Berkali-kali kita jatuh  

Kembali berdiri jangan mengeluh  

 

2. Terzina 

Terzina puisi yang tiap baitnya terdiri atas tiga baris (puisi 

tiga seuntai). 

 

 Contoh: 

Dalam ribaan bahagia datang  

Tersenyum bagai kencana  

Mengharum bagai cendana  

Dalam bah‟gia cinta tiba melayang 
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Bersinar bagai matahari  

Mewarna bagaikan sari  

 

3. Kuatrain 

Kuatrain puisi yang tiap baitnya terdiri atas empat baris (puisi 

empat seuntai). 

Contoh : 

Mendatang-datang jua 

Kenangan masa lampau  

Menghilang muncul jua  

Yang dulu sinau silau  

Membayang rupa jua  

Adi kanda lama lalu  

Membuat hati jua  

Layu lipu rindu-sendu  

 

4. Kuint 

Kuint adalah puisi yang tiap baitnya terdiri atas lima 

baris (puisi lima seuntai). 

Contoh: 

Hanya kepada tuan  

Satu-satu perasaan  

Hanya dapat saya katakan  

Kepada tuan  

Yang pernah merasakan  

Satu-satu kegelisahan  

Yang saya serahkan  

Hanya dapat saya kisahkan  
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Kepada tuan  

Yang pernah diresah gelisahkan  

Satu-satu kenyataan  

Yang bisa dirasakan  

Hanya dapat saya nyatakan  

Kepada tuan  

Yang enggan menerima kenyataan  

 

5. Sektet 

Sektet adalah puisi yang tiap baitnya terdiri atas enam 

baris (puisi enam seuntai). 

Contoh: 

Merindu Bagia 

Jika hari‟lah tengah malam  

Angin berhenti dari bernapas 

Sukma jiwaku rasa tenggelam 

Dalam laut tidak terwatas 

Menangis hati diiris sedih  

 

6. Septime 

Septime adalah puisi yang tiap baitnya terdiri atas tujuh 

baris (tujuh seuntai). 

Contoh: 

Indonesia Tumpah Darahku 

 (Oleh Muhammad Yamin) 

Duduk di pantai tanah yang permai  

Tempat gelombang pecah berderai  
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Berbuih putih di pasir terderai  

Tampaklah pulau di lautan hijau  

Gunung gemunung bagus rupanya  

Ditimpah air mulia tampaknya  

Tumpah darahku Indonesia namanya 

 

7. Oktaf/Stanza 

Oktaf adalah puisi yang tiap baitnya terdiri atas delapan 

baris (double kutrain atau puisi delapan seuntai) 

Contoh: 

Awan (Sanusi Pane) 

Awan datang melayang perlahan  

Serasa bermimpi, serasa berangan  

Bertambah lama, lupa di diri  

Bertambah halus akhirnya seri  

Dan bentuk menjadi hilang  

Dalam langit biru gemilang  

Demikian jiwaku lenyap sekarang  

Dalam kehidupan teguh tenang  

 

8. Soneta 

Soneta adalah puisi yang terdiri atas empat belas baris yang 

terbagi menjadi dua, dua bait pertama masing-masing empat baris 

dan dua bait kedua masing-masing tiga baris. Soneta berasal dari 

kata sonneto (Bahasa Italia) perubahan dari kata sono yang berarti 

suara. Jadi soneta adalah puisi yang bersuara.  Bentuk soneta 

Indonesia tidak lagi tunduk pada syarat-syarat soneta Italia atau 

Inggris, tetapi lebih mempunyai kebebasan dalam segi isi maupun 
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rimanya. Yang menjadi pegangan adalah jumlah barisnya (empat 

belas baris). 

Contoh: 

Gembala Perasaan siapa ta „kan nyala ( a )  

Melihat anak berelagu dendang ( b )  

Seorang saja di tengah padang ( b )  

Tiada berbaju buka kepala ( a )  

Beginilah nasib anak gembala ( a )  

Berteduh di bawah kayu nan rindang ( b )  

Semenjak pagi meninggalkan kandang ( b )  

Pulang ke rumah di senja kala ( a )  

Jauh sedikit sesayup sampai ( a )  

Terdengar olehku bunyi serunai ( a )  

Melagukan alam nan molek permai ( a )  

Wahai gembala di segara hijau ( c )  

Mendengarkan puputmu menurutkan kerbau ( c )  

Maulah aku menurutkan dikau ( c )  

(Muhammad Yamin) 

4.4 Syair dalam Islam 

Syair adalah puisi yang bersumber dari arab berisi ajaran 

dalam islam yang menghibau pembaca untuk menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa. Syair merupakan bagian dari puisi 

lama yang terikat di dalam aturan persajakannya. Fungsi syair 

adalah bukan hanya menyampaikan cerita, tetapi memberikan 

pengajaran dalam kegiatan yang berunsur keagamaan. Adapun 

ciri-ciri syair antara lain : 

 Biasanya terdiri dari empat baris;  

  Bersajak a-a-a-a;  

 Setiap baris dalam syair mempunyai makna yang berkaitan 

dengan baris baris terdahulu.  

 Sebuah syair biasanya menceritakan suatu kisah. 
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 Suku kata dalam setiap baris adalah sama, yaitu 4 

perkataan dan 8-12 suku kata dalam satu baris. 

 

Contoh :  Syair Kiamat dan Syair Nasehat 

Syair Kiamat (W.228), Ukuran 34 x 21 cm: 64 halaman, 9 baris, 

hurufArab, bahasa Melayu. Keadaan Naskah masih baik dan 

tulisan masih jelas. Naskah ini ditulis pada tahun 1281 (.  

 

Bismillah itu permulaan kalam  (Bismillah memulai salam) 

Dengan nama Allah Khalak I-alam  (Dengan nama Allah pemilik alam) 

Cetra kiamat diperbuatkan nazham  (cerita kiamat telah disampaikan) 

Supaya yakin mumin dan islam  (Agar yakin mukmin dengan islam) 

Makna: setiap pekerjaan dimulai dengan ucapan 

bismillahirrohmanirrohim  

Memohonkan rahmat kepada tuhan  ( Memohon rahmat kepada Tuhan) 

Minta ampun barang kesalahan  (Memohon ampun segala kesalahan) 

Jikalau ada mudah-mudahan   (Jika diberikan kemudahan) 

Diperbuat syair hari kesudahan   (Di buat syair hari akhir) 

Makna: setiap pekerjaan selalu dimulai dengan 

permohonan rahmat dari Tuhan dan minta ampun bila ada 

kesalahan dan semoga pekerjaan dapat diselesaikan. 

Alhamdulillah mula dikata    (Alhamdulillah mulai dikatakan) 

Bagi Allah pula semata   (Bagi Allah hanya semata) 

Empat puja adalah serta    (Empat pujian turut menyerta) 

Sekaliannya kembali kepada Tuhan kita (Semuanya kembali kepada Tuhan kita) 

Makna: Ucapan Alhamdulillah merupakan hanya 

ditujukan kepada Allah yang merupakan pujaan dan semua akan 

kembali kepada Tuhan.   

Sudahlah memuja Tuhan yang kaya   (Sudahlah memuji Tuhan yang kaya) 

Salawatkan nabi rasul yang mulia   (Shalawat Rasul yang mulia) 

Iyalah penghulu segala nabi   (Dialah penghulu segala Nabi) 

Kalian Islam dan jin manusia   (Seluruh Islam dan jin, manusia)  

Makna: Setelah mengucapkan pujaan kepada Tuhan yang 

kaya raya, selanjutnya adalah salawat kepada rasul yang mulai, 
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yang merupakan penghulu segala nabi kita manusia dan jin yang 

beragama Islam.   

Kita di dunia hendaklah berjaga-jaga   (Kita di dunia harus berhati-hati) 

Inilah negeri tempat berniaga   (Ini negeri tempat berjualan) 

Caharilah dagangan yang banyak harga  (Carilah dagangan yang berharga) 

Barang yang laku di negeri surge  (Barang yang laku di negeri surga) 

Makna: Ketika di dunia hendaklah waspada karena negeri 

adalah tempat mencari untung rugi. Oleh karena itu, kalau hendak 

melaksanakan setiap pekerjaan pertimbangkanlah agar hasilnya 

banyak dan bermanfaat di dunia dan di akhirat.  

Ingat-ingat jangan terkena   (ingat-ingat jangan sampai kena) 

Jangan dibeli dagangnya yang hina   (Jangan di beli dagangan yang haram) 

Tatkala pulang kita kemana   (Saat pulang kita ke akhirat) 

Ke negeri akherat tiada berguna  (Ke akhirat tidak berguna) 

Makna: Tetaplah waspada, jangan sampai menjadi korban. 

Kalau berdagang, jangan dibeli barang yang membuat kita terhina 

karena akibatnya kita tidak akan berguna di akhirat.  

 

Sebab dagangan menjadi celaka  (Sebab dagangan jadi celaka) 

Membawa kita ke dalam neraka  (Membawa kita ke dalam neraka) 

Siska tiada berkutika     (Siksa tidak berhenti) 

Disanalah menyesal segala mereka  (Disanalah menyesal mereka semua) 

Makna: Satu pekerjaan atau barang dagangan dapat 

membuat kita celaka dan membawa kita ke neraka. Siksaannya 

tiada terkira, yang membuat kita menyesali segalanya.  

Munkar wa Nankir datanglah dengan segera  (Munkar dan Nankir segera datang) 

Dengan cokmarnya kita dikerah  (dengan senjatanya kita diarahkan) 

Takutnya tiada terbicara   (karena takutnya tidak berbicara) 

Dihastanya tiada terkira-kira   (Hukumannya tidak terkira) 

Makna: Siksa kubur sangat menakutkan. Munkar wa 

Nankir datang menyiksa dengan segara begitu kita sampai di 

kubur. Dengan cokmarnya kita dicambuk, saking takutnya kita 

tidak dapat berbicara dan dahsyatnya tidak terkira.  

Datangnya itu menaya kamu    (datang dia bertnya kepadamu) 

Pulan ini siapa Tuhanmu   (Saudara, siapa Tuhanmu?) 
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Jikalau salah sudikah jawabmu  (Jika jawabanmu salah) 

Kenalah palu sekalian badanmu   (Di pukul palu seluruh badanmu) 

Makna: Munkar wa Nankir menanyai kamu “ Pulan ini 

siapa Tuhanmu?” Kalau jawabanmu salah, akan kena palulah 

seluruh badanmu.  

Disinilah sangat siskanya tolan  (Disinilah sangat disiksa) 

Sebab di dunia tiada pengenalan   (Sebab di dunia tidak di kenal) 

Di dalam kubur dengan kesepulan   (Di dalam kubur dengan penyesalan) 

Karena ma‟rifat tiada berbetulan   (Karena ma‟rifat tidak kebetulan) 

Makna: Di dalam kuburlah handai tolan mendapat siksa 

karena ketika di dunia tidak mengenal agama, di dalam kubur 

kesepian karena tidak amal yang datangnya secara kebetulan.  

Siksanya tiada lagi terperi   (Siksanya tidak lagi terhitung) 

Seperti dunia di dalam duri  (Seperti dunia di dalam duri) 

Pukul dan palu sehari-hari   (Pukul dan palu sehari-hari) 

Baharulah kita sulakan diri   (Barulah kita sesalkan diri) 

Makna: Siksa kubur tidak terkira, seperti dunia di dalam 

duri. Pukul dan palu setiap hari menyiksa kita barulah kita 

menyesali diri. 

Tatkala kiamat sudahlah nyata  (Bila kiamat sudah begitu nyata) 

Malak I-maut pun datanglah serta   (malaikat maut pun segera datang) 

Mengambil nyawa sekaliannya rata  (Mengambil nyawa semuanya) 

Habislah mati sekaliannya kita   (Meninggallah kita semua) 

Makna: Kalau hari kiamat sudah sampai, malaikat maut 

pun segera datang mengambil nyawa sekaligus sehingga matilah 

kita semuanya.  

Bumi dan langit habis binasa   (Bumi dan langit habis binasa) 

Baharulah disana kita merasa   (Barulah disana kita merasakan) 

Tertentulah sekalian fahala dan dosa  (Dihitunglah smua pahala dan dosa) 

Menerimalah badan ni‟mat dan siska  (Badan menerima nikmat dan siksa)  

Makna: Kalau hari kiamat sudah sampai, bumi dan langit 

habis binasa, barulah kita merasakan bahwa pahala dan dosa yang 

kita perbuat akan diterima nikmat dan siksanya oleh badan kita.    

Tatkala masa hari kiamat   (Bila hari kiamat) 
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berhimpunlah mahsyar sekalian maut (Berkumpullah semua di padang maksyar) 

merasai panas terlalu amat  (Merasakan terlalu panas) 

barang yang mumin terlalu ni‟mat  (Siapa yang mukmin merasakan nikmat) 

Makna: Kalau pada hari kiamat, bergelimpanganlah 

mayat-mayat, merasakan cuaca yang sangat panas, tetapi berbeda 

dengan orang mukmin, yang  merasakan satu kenikmatan.  

Inilah pasal suatu cerita   (Inilah sebuah cerita) 

Tandanya kiamat diberi nyata   (Tanda kiamat begitu nyata) 

Dengan kehendak Tuhannya kita  (Dengan kehendak Tuhan kita) 

Di turunkan Allah dajal yang dusta  (Di turunkan Allah dajjal yang dusta) 

Makna: Kalau kiamat sudah akan terjadi, dengan kehendak 

Tuhan, akan diturunkan Allah dajal yang penuh dusta. 

 

Berpanjang kalam tiada kuasa  (Tidak ada gunanya banyak cerita) 

Disebutkan pula suatu masa    (Disebutkan suatu masa) 

Tiap-tiap sangkakala habislah binasa  (Tiupan sangkakala binasalah semua) 

Bumi dan langit tiada bersisa   (Bumi dan langit tidak tersisa) 

Makna: Singkatnya, pada suatu saat, kalau sangkakala 

sudah bertiup, akan musnahlah semua, bumi dan langit tidak akan 

bersisa lagi.  

Tiup sangkakala diperikan  (Tiupan sangkakala di bunyikan) 

Tiup yang pertama mematikan  (Tiupan pertama mematikan) 

Tiup yang kedua menghidupkan (Tiupan kedua menghidupkan) 

Tiup yang ketiga menjalabkan  (Tiupan yang ketiga memasukan roh pada jasad) 

Makna: Kalau tiupan sangkakala sudah ditiupkan, tiupan 

sangkakala yang pertama adalah untuk mematikan, tiupan 

sangkakala yang kedua untuk menghidupkan, dan tiupan yang 

ketiga adalah  menjalabkan.  

Habislah mati segala yang bernyawa   (Habislah mati segala yang bernyawa) 

Syaitan dan iblis habis semua   (Setan dan iblis mati semua) 

Langit dan bumi antara kedua   (langit dan bumi antara dua) 

itupun habis binasa    (Itupun habis binasa) 

Makna: Kalau tiupan sangkakala sudah berbunyi, segala 

yang bernyawa akan mati, syaitan dan iblispun akan habis semua, 
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demikian juga langit dan bumi, akan habis tanpa bersisa dan 

berbekas. 

Jibril pun menjawab kata Muhammad  (Jibrilpun menjawab perkataan Muhammad) 

Inilah dinamai hari kiamat   (Inilah yang di sebut kiamat) 

Hari menerima dahsyat dan ni‟mat (Hari menerima hukuman dan nikmat) 

Hari menerima laknat dan rahmat  (Hari menerima laknat dan rahmat) 

Makna: Pada saat kiamat, Jibril menjawab pertanyaan 

Muhammad tentang apa yang terjadi, bahwa inilah yang dinamai 

harin kiamat, hari menerima hal-hal yang dahsyat dan 

menyakitkan bagi orang-orang yang tidak beramal pada masa 

hidupnya dan menerima nikmat bagi  orang-orang yang beramal. 

Jadi, pada saat itulah hari merima laknat bagi yang tidak beramal 

dan menerima rahmat bagi yang beramal semasa hidupnya.  

Tiup sangkakala yang ketiga  (Tiupan sangkakala yang ketiga) 

Tiup menjalankan segala mereka (Tiupan yang menghidupkan mereka semua) 

Ada yang bertelanjang lapar dan dahaga (Ada yang bertelanjang, lapar, dan haus) 

Itulah tanda orang yang durhaka (Itulah tanda orang yang durhaka) 

Makna: Pada tiupan sangkakala yang ketiga, yang 

memerintahkan semua berjalan dengan berbaris, di antaranya ada 

yang bertelanjang sembari menahankan haus dan dahaga, itu 

adalah tanda orang durhaka semasa hidupnya.  

Tatkala bangkit daripada mati  (Jika bangun dari kematian) 

Dua belas kaum berganti-ganti (Dua belas kaum berganti-ganti) 

Di padang Masyar beribu kati  (Di padang Masyar beribu kaki) 

Di padang Maufiq tempat berhenti (Di padang Maufiq tempat berhenti) 

Makna: Ketika dibangkitkan sesudah dimatikan 

sebelumnya, ada dua belas kelompok yang berbeda, semuanya 

berkumpul di Padang Mashar, berjalan terus dengan tujuan ke 

Padang Maufiq.  

Kaum yang pertama bangkitlah segera„  (Kaum pertama segera bangkit) 

Keluar dari kuburnya seperti kera  (Keluar dari kubur seperti kera) 

Azabnya tiada terkira-kira   (Azabnya tidak terkira) 

Di dalam neraka kena penjara   (Di dalam neraka kena penjara) 

Makna: Kelompok  yang pertama dibangkitkan adalah 

kelompok yang ketika keluar dari kuburnya berpenampilan separti 
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kera. Azab untuk mereka tidak tanggung dahsyatnya dan ketika di 

neraka pun, meraka kena penjara.  

Makna Keseluruhan Syair Kiamat 

Secara keseluruhan, makna syair kiamat ini adalah:  

a. Setiap memulai pekerjaan, terlebih dahulu kita bersyukur dan berdoa  

serta mohon ampun kepada Allah SWT. 

b. Setiap pekejaan yang dilakukan, tidak terkecuali berdagang, 

dipertimbangkan dulu apakah pekerjaan tersebut bermanfaat atau 

sebaliknya membawa bencana bagi orang lain dan membuat kita 

terhina.  

c. Kalau pekerjaan yang kita lakukan membuat bencana bagi orang lain 

atau membuat kita terhina, kita akan berdosa,  

d. Orang yang berdosa akan mendapat siksaan di kubur dan siksaan di 

akhirat. 

e. Siksaan  kubur dan siksaan di akhirat, mulai dari Padang Mahsar 

sampai dimasukkan ke Neraka tidak tanggung dahsyatnya dan sangat 

menyakitkan. 

f. Bagi orang yang melaksanakan amal ibadah selama hidupnya tidak 

akan nmendapat siksa kubur dan di hari akhirat akan mendapat nikmat 

dan rahmat yang tak terhingga enaknya.  

Syair Nasehat (W.232). Ukuran 19,5 cm x 16 cm; 117 halaman, 9 

baris; huruf Arab, bahasa melayu, Keadaan naskah masih baik 

dan tulisan masih jelas, pada halaman akhir terdapat tahun 

penulisan 1857. 
 

Alhamdulillah puja yang esa   (Alhamdulillah pujaan Yang Esa) 

Kepada Allah Ta‟ala Tuhan yang Kuasa  (kepada Allah S.W.T Tuhan Yang Kuasa) 

Jikalau kurang kita periksa   (Jika kurang kita periksa) 

Mengenal ketuhanan terlalu susah.  (Mengenal ketuhanan terlalu sulit) 

Makna: Setiap saat kita selalu mengucapkan syukur 

Alhamdulillah dan memanjatkan pujaan kepada Allah SWT, 

Tuhan yang Mahaesa dan Maha Kuasa. Kalau kita kurang perduli, 

kita akan susah mengenal Tuhan.  

Shalawat akan Nabi Muhammad  (Shlawat kepada Nabi Muhammad) 

Ialah penghulu sekalian umat   (Ialah pemimpin semua ummat) 
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ialah kelak memohon syafa‟at  (Kepadanyalah memohon syafaat) 

Kepada Allah Ta‟ala meminta rahmat.  (Kepada Allah meminta rahmat) 

Makna: Shalawat dipanjatkan kepada Nabi Muhammad, 

yang merupakan penghulu sekalian ummat. Muhammad adalah 

tempat memohon syafaat di hari kemudian dan Allah Taala adalah 

tempat meminta rahmat.  

Membaca doa jangan berhenti  (Membaca doa jangan berhenti) 

Sehingga selesai adanya pasti   (sehingga pasti ada penyelesaian) 

Di salam fata kata beberapa arti   (Di sebutkan beberapa kata yang berarti) 

Supaya yang mendengar sampai dihati.  (Supaya yang mendengar sampai di hati) 

Makna: Kalau membaca doa jangan berhenti sampai sudah 

yakin bahwa doanya sudah selesai. Kata-kata yang diucapkan 

dengan jelas dapat diartikan dengan baik supaya yang mendengar  

dapat memahaminya dengan baik dan dapat dimasukkan ke 

hatinya.   

Membaca doa sambil berbicara/h/  (Membaca doa sambil berbicara) 

Difasihkan lidah nyaringkan suara  (Di lancarkan lidah nyaringkan suara) 

Barang mendengar supaya gembira  (Siapa yang mendengar agar gembira) 

Di dalam hatinya jadi semera/h/.  (Di dalam hatinya jadi tenang) 

Makna: Membaca doa sama dengan berbicara, difasihkan 

lidah kita dan dinyaringkan suara, agar setiap orang yang 

mendengarnya akan tersentuh dan terkesan. 

Jikalau mesera/h/ di dalam hatinya  (Jika gelisah di dalam hatinya) 

Dapatlah terkenang akan dirinya  (Dapat mengingat dirinya) 

Mudah-mudahan ada/h/ obatnya  (Mudah-mudahan ada obatnya) 

Supaya terpaling dari pada durhakanya. (Agar terhinda dari durhakanya) 

Makna: Kalau hati sudah tersentuh dan terkesan, pada 

dirinya akan tinggal kenangan yang baik. Kenangan ini mudah-

mudahan bisa menjadi obat, yang dapat mengalihkan atau 

memalingkannya dari perbuatan yang  menimbulkan dosa, yang 

membuatnya durhaka. 

Jikalau kitab sudah dikaji   (Jika kitab sudah di bahas) 

Berlayar pula engkau naik haji (Berlayar pula kau naik haji) 

Perempuan pun banyak sudi  (Perempuanpun banyak yang menginginkanmu) 

Karena engkau tahu mengaji.  (Karena kau tahu mengaji) 
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Makna: Kalau kitab sudah dikaji, engkau laksanakan pula 

ibadah haji. Perempuan pun akan banyak yang bersedia untuk  

menjadi pendanmping hidupmu karena kau pandai mengaji. 

Ayah dan bunda/h/ sangatlah cinta  (Ayah dan bunda sangatlah cinta) 

Karena engkau menurut kata   (Karena kau selalu menurut) 

Mana yang ada/h/ sekalian arta  (Yang mana ada harta) 

Kepada saudaramu dibahagi arta.  (Kepada saudaramu diberi harta) 

Makna: Ayah dan bundamu akan sangat mencintaimu 

karena kau menuruti kata-katanya, semua harta akan dibagi 

dengan saudaramu.  

Jikalau anakku mencari sahabat  (Jika anakku mencari sahabat) 

Dengarkan dahulu kemudian kau lihat  (Dengarkan dulu, lalu kau lihat) 

Jikalau budi pekertinya jahat   (Jika budi pekertinya jahat) 

Janganlah engkau mau bershahabat.  (Janganlah kau mau bersahabat) 

Makna: Kalau kita mencari sahabat, carilah informasi 

sebanyak-banyaknya tentang calon sahabatmu itu. Kalau  budi 

pekertinya jahat, janganlah mau menjadi sahabatnya.  

Jikalau shahabat sekedar makan  (Jika sahabat sekedar makan) 

Sekejap mata dapat diadakan   (Sekejap mata dapat dikumpulkan) 

Yang begitu dicerai bukan   (Yang seperti itu bukan dipisahkan) 

Orang berbudi akan kenakan.   (Orang berbudi akan di temukan) 

Makna: Kalau sahabat hanya untuk sekedar makan dan 

bersenang-senang, sangat mudah didapat, yang begitu pula dengan 

mudahnya berpisah atau bercerai, tetapi kawan yang berbudi akan 

terkenang. 

Jikalau engkau hendak beristeri  (Jika kau ingin beristri) 

Empat perkara akan dicari   (Empat perkara akan di cari) 

Supaya rumahmu kelak berseri  (Supaya rumahmu nanti berseri) 

Shahabat handai pun suka ke mari.  (Sahabat dan keluarga pun senang kemari) 

Makna: Kalau engkau hendak memilih istri, ada empat 

kriteria yang harus dipenuhi istrimu, supaya rumahmu kelak 

menjadi rumah yang bersinar, sahabat dan sanak saudara pun 

senang berkunjung ke rumahmu.  

Pertama orang berbangsa   (Pertama orang berbangsa) 

Kedua diribu dan laksa  (Kedua  bijaksana) 
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Ketiga elok lagi perkasa  (Ketiga baik dan perkasa) 

Keempat ada budi dan bahasa  (Keempat berbudi dan berbahasa) 

Makna: Kriteria pertama adalah keturunan bangsawan, 

Kriteria kedua adalah keturunan orang berada, kriteria ketiga 

rupawan dan sehat jasmani dan rohani serta kuat fisiknya, dan 

kriteria keempat berbudi baik dan bertutur kata santun. 

Hendaklah ingat beperi-peri  (Hendaklah ingat bersakit) 

kepada kejahatan jangan dicari (Kejahatan jangan di cari) 

jalan maksiat jangan digemari (Maksiat jangn di gemari) 

pekerjaan itu hendak diunduri. (Pekerjaan itu hendaklah ditekuni) 

Makna: Hendaklah selalu ingat, jangan dilakukan 

perbuatan jahat, pekerjaan maksiat jangan digemari, dan 

seharusnya dihindari.  

Pada kejahatan hendaklah ingat (Selalu ingat pada kejahatan) 

jangan dibuat gegar dan bangat (Jangan di buat dan selalu diingat) 

pikirkan dahulu sangat-sangat. (Pikirkan dahulu betul-betul) 

kepada kebajikan pohonkan syafa‟at, (Kepada kebajikan pohonkan syafaat) 

Makna: Perbuatan jahat haruslah diingat bahwa itu akan 

membuat kekacauan. Oleh karena itu, pikirkanlah dahulu masaka-

masak sebelum melaksanakannya dan mohonkanlah syafaat untuk 

dituntun pada kebaikan. 

Dusta dan zina hendak dijauhi  (Berbohong dan zina agar di jauhi) 

keduanya itu dilarang ilahi   (Keduanya dilarang ilahi) 

Barang siapa hendak melalui   (Barang siapa yang ingin melalui) 

kelak menjadi harang di dahi.   (nantti menjadi haram di dahi) 

Makna: Perbuatan bohong dan zina haruslah dihindari 

karena ini perbuatan yang dilarang ilahi. Siapa yang 

melakukannya, kelak menjadi cacat dan tercoreng namanya 

seumur hidup.  

Kepada ayahanda/h/ bunda/h/ hendak kau hormat (Kepada ayah dan ibu selalu kau hormat) 

supaya bertambah kepadamu rahmat  Agar bertambah kepadamu rahmat) 

dunia akhirat engakau selamat  (Dunia akhirat kau selamat) 

barang yang kau tuntut berolehlah nikmat. (Sesuatu yang kau inginkan mendapat nikmat) 

Makna: Ayahanda dan ibunda haruslah kita hormati, 

supaya bertambah rahmat kepada kita, serta selamat dunia akhirat, 
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dan harta benda yang kita dapatkan dan ilmu yang kita tuntut 

membawa kenikmatan.  

Dengarkan segala yang berhati  (Dengarkan segala yang berhati) 

kepada ayah/h/ bunda hendak kau bakti  (Kepada ayah dan ibu harus berbakti) 

barang katanya hendak engkau turuti  (Apa pun katanya selalu kau turuti) 

jangan kau beri sakit hati.   (Jangan berikan sakit hati) 

Makna: Hai orang-orang yang berhati mulai, dengarkanlah 

bahwa kita harus berbakti kepada ayah bunda dan kita harus 

menuruti kata-katanya serta jangan membuatnya sakit hati. 

Kepada guru jangan kau durhaka  (Kepada gurumu jangan kau durhaka 

supaya jangan kau dapat murka  (Supaya jangan kau dapat murka) 

barang perintahnya kerja belaka  (Perintahnya selalu dikerjakan) 

maka hatinya gurumu terlalu suka.  (Maka hati gurumu akan senang) 

Makna: Hai orang-orang yang berhati mulai, demikian 

juga terhadap gurumu, janganlah kau durhaka, supaya kau tidak 

dapat murka, kerjakanlah perintahnya supaya senang hatinya.  

Apabila rida berbuat durhaka   (Apabila rida berbuat durhaka) 

hatinya tiada lagi terbuka   (Hatinya tidak lagi terbuka) 

senantiasa ia menanggung duka  (Senantiasa ia menanggung duka) 

itulah alamat orang celaka.   (Itulah orang akan celaka) 

Makna: Apabila dengan senag hati melakukan perbuatan 

durhaka, hatinya sudah tertutup untuk kebaikan, ia akan selalu 

menanggung duka, dan orang seperti ini adalah tanda-tanda orang 

celaka. 

Jangan engkau membungai emas  (Jangan kau bungai emas) 

dosanya besar hukumannya panas  (Dosanya besar hukumannya panas) 

di  dalam neraka badanmu lemas  (Di dalam neraka badanmu lemas) 

hancur luluh bag(ai) diremas.   (Hancur seluruh bagaikan di remas) 

Makna: Janganlah engkau membungai emas atau uang, 

dosanya sangat besar dan hukamnnya sangat menyakitkan, di 

dalam neraka badanmu akan lemas, hancur luluh seperti diremas.  

Allah Ta‟ala telah meneguhkan  (Allah Taala telah meneguhkan) 

di dalam qur‟an sudah dinyatakan  (Dalam qur‟an sudah dinyatakan) 

bunga real itu  haram dimakan  (Bunga uang itu haram di makan) 

lagi pun haram disedekahkan.   (haram pula bila disedekahkan) 
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Makna: Allah Taala sudah menetapkan dalam Al Quran 

juga sudah dinyatakan bahwa bunga berupa riba itu haram 

digunakan dan haram pula disedekahkan. 

Dengarkan pula hai sekalian umat (dengarkan pula semua ummat) 

peliharakan olehmu fardlu dan sunat (Peliharalah olehmu shalat wajibmu dan sunnatmu) 

jangan kau tidur terlalu  sangat (Jangan tidur terlalu lelap) 

nafi dan isbad hendak kau ingat. (nafi dan isbad agar kau ingat) 

Makna: Hal yang harus didengarkann oleh semua ummat 

bahwa harus selalu dilaksanakan yang fardhu dan yang sunat, 

jangan tidur  terlalu banyak, harus diingat nafi dan isbad. 

Dalil dan hadits engkau pelajari (Dalil dan hadist engkau pelajari) 

jangan kau tidur sampai/k/gi hari (Jangan kau tidur hingga ke pagi hari) 

bangun sembahyang ketika dini hari (Bangun untuk shalat sepertiga malam) 

jangan didahulukan oleh matahari. (Jangan sampai terbit matahari) 

Makna: Dalil dan hadis harus kau pelajari, janganlah tidur 

sampai pagi hari, bagunlah untuk shalat ketika dini hari, jangan 

lebih dulu terbit matahari baru kau bangun.  

 

Hendaklah engkau kurangkan makan  (Maunya kau kurangi makan) 

segala puasa sunat baik kau kerjakan„  (Semua puasa sunnat baik dikerjakan) 

lidahmu itu engkau peliharakan  (Lidahmu itu kau pelihara) 

barang yang sia-sia jangan kau katakan. 

Makna: Hendaknya engkau jangan terlalu banyak makan, 

sebaiknya kau kerjakan puasa sunat, kau juga harus menjaga 

ucapan, perkataan yang sia-sia tidak disampaikan  

Artamu simpan berpeti-peti  (Hartamu kau simpan berpeti-peti) 

tetapi tiada engkau zakati  (Tetapi tidak kau berikan zakat) 

niscaya tiada kau bawa/h/ mati (Niscaya tidak kau bawa mati) 

melainkan di akhirat siksa menanti. (Melainkan di akhirat nanti mendapat siksa) 

Makna: Hartamu yang kau simpan sangat banyak, kalau 

tidak engkau zakati, tidak akan kau bawa mati, bahkan akan 

menanti siksaan di akhirat. 

Emas dan perak banyak kau himpunkan  (Emas dan perak banyak kau kumpulkan) 

zakatnya tiada engkau keluarkan  (Zakatnya tidak ada yang kau keluarakan) 
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hak fakir tiada kau berikan   (Hak fakir tidak kau berikan) 

di akhirat apa kelak kau bayarkan.  (Di akhirat nanti apa yang kau bayarkan) 

Makna: Emas dan perak yang banyak engkau simpan, 

yang tidak kau keluarkan zakatnya, hak fakir miskin tidak kau 

berikan, akan kau bayarkan kelak di akhirat. 

Artamu juga kau bilang-bilang  (Hartamnu juga kau bilang-bilang) 

kau ingat-ingat takut akan hilang  (Kau ingat-ingat takut jika hilang) 

hasilnya kau itung berulang-ulang  (Jumlahnya kau hitung berulang-ulang) 

tiada juga bawa/h pulang.   (Tidak juga dibawa mati) 

Makna: Demikian juga hartamu yang kau bangga-

banggakan, yang selalu kau takutkan akan hilang, yang selalu kau 

hitung berulang-ulang, tidak akan kau bawa bila berpulang ke 

akhirat.  

Dengarkan segala kaka dan adi (Dengarkan semua kakak dan adik) 

siksa mereka terlalu pedi  (Siksa mereka terlalu pedih) 

siapa tiada mengeluarkan zakat padi (Siapa tidak mengeluarkan zakat fitrah) 

niscaya direbus seperti keladi. (Niscaya direbus seperti keladi) 

Makna: Dengarkanlah hai semua kakak dan adikku, siksa 

mereka terlalu pedih, barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat 

padi, niscaya akan direbus seperti keladi. 

Zakat dan fitrah jangan dilupakan  (Zakat fitrah jangan dilupakan) 

selagi ada hiduplah dikeluarkan  (Selagi masih hiduplah dikeluarkan) 

tiap-tiap setahun wajib dikerjakan  (Setiap setahun wajib dikeluarkan) 

sempurnalah engkau Islam katakan.  (Sempurnalah kau dikatakan islam) 

Makna: Jangan dilupakan zakat dan fitrah, selagi kita 

hidup dan bernyawa tetaplah dikeluarkan setiap tahun sekali, 

sehingga sempurnalah engkau dikatakan Islam. 

Bermada pula ikan lele   (Berenang pula ikan lele) 

ajaklah aku jiklau bole   (Ajaklah aku jika boleh) 

akhir janagn kelak digule   (Akhir jangan nanti di gulai) 

bergurlah kita sebole-bole   (Bertegur sapalah kita jika boleh) 

Makna: Sepanjang hidup, sedapat mungkin kita selalu 

belajar dan belajar 
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RANGKUMAN 

Puisi adalah bentuk karangan yang terikat oleh rima, ritma, 

ataupun jumlah baris serta ditandai oleh bahasa yang padat. 

Kehidupan bersastra di kalangan pelajar di kenal melalui kegiatan 

berpuisinya, baik menulis puisi maupun membaca puisi. 

Eksistensi puisi sendiri juga mengalami dampak perubahan dan 

pergeseran seiring perubahan sastra dari bentuk lama menuju 

baru. Puisi lama merupakan puisi yang lahir dan muncul sejak 

zaman dahulu serta telah digunakan sejak masa  kerajaan. Puisi 

lama telah menjadi warisan kebudayaan leluhur Indonesia dan 

seringkali di gunakan untuk upacara-upacara adat khususnya 

pantun yang di gunakan ketika adanya upacara pernikahan. 

Ciri-ciri puisi lama adalah puisi kerakyatan yang tidak 

dikenal siapa pengarangnya atau disebut anonim, puisi lama 

tersebar secara lisan dari orang ke orang lain tidak popular melalui 

bentuk tulisan, tidak memiliki kebebasan dalam penyajian, puisi 

lama terikat pada aturan-aturan seperti persajakan, dan  jumlah 

suku kata dan lain-lain.Jenis-jenis puisi lama adalah pantun, 

mantra, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. 

Puisi baru adalah karya sastra yang lahir setelah puisi 

lama, puisi ini lahir bersamaan dengan puisi kontemporer, tidak 

terikat dengan aturan-aturan dalam puisi baik dalam segi jumlah, 

baris, suku kata, maupun rima.Jenis dari puisi baru terbagi atas 

dua jenis yaitu berdasarkan isinya dan berdasarkan bentuknya. 

Puisi baru berdasarkan isinya adalah balada, himne, ode, epigram, 

romans, elegi, dan satire. Jenis puisi baru berdasarkan bentuknya 

adalah distikon, terzina, kuatrain, kuint, sektet, septime, oktaf/ 

Stanza, dan  soneta. 

Syair adalah puisi yang bersumber dari arab berisi ajaran 

dalam islam yang menghibau pembaca untuk menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa. Syair merupakan bagian dari puisi 

lama yang terikat di dalam aturan persajakannya. Fungsi syair 
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adalah bukan hanya menyampaikan cerita, tetapi memberikan 

pengajaran dalam kegiatan yang berunsur keagamaan.  

LATIHAN 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ! 

1. Apakah yang dimaksud dengan puisi? 

2. Uraikanlah jenis-jenis puisi yang kamu ketahui? 

3. Bagaimanakah perbedaan antara puisi lama denga puisi 

baru? 

4. Uraikanlah pembagian dari puisi lama ! 

5. Tulislah pengertian dari terzina dan distikon dan sertai 

dengan contohnya ! 

6. Apakah yang dimaksud dengan syair? 

7. Apakah yang membedakan syair dengan pantun? 

8. Uraikanlah fungsi dari syair ! 

9. Perhatikan syair berikut kiamat berikut ini ! 

Memohonkan rahmat kepada tuhan (Memohon rahmat kepada Tuhan) 

Minta ampun barang kesalahan (Memohon ampun segala kesalahan) 

Jikalau ada mudah-mudahan  (Jika diberikan kemudahan) 

Diperbuat syair hari kesudahan  (Di buat syair hari akhir) 

 

Alhamdulillah mula dikata  (Alhamdulillah mulai dikatakan) 

Bagi Allah pula semata  (Bagi Allah hanya semata) 

Empat puja adalah serta   (Empat pujian turut menyerta) 

Sekaliannya kembali kepada Tuhan kita(Semuanya kembali kepada Tuhan 

kita) 

 

Kita di dunia hendaklah berjaga-jaga  (Kita di dunia harus berhati-hati) 

Inilah negeri tempat berniaga  (Ini negeri tempat berjualan) 

Caharilah dagangan yang banyak harga (Carilah dagangan yangberharga) 

Barang yang laku di negeri surge (Barang yang laku di negeri surga) 

 

10. Tuliskanlah pesan yang diajarkan dari syair di atas ? 

11. Tuliskanlah nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam 

syair nasehat dan syair kiamat! 
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Sumber: 

 

Anonim. Mawa‟iz al Badi (ML. 341), Ukuran 20 cm x 15 cm, 80 

halaman, 19 baris; huruf Arab Melayu (Jawi) bahasa 

Melayu. Keadaan Naskah masih baik dan tulisan muda 

dibaca. Ditulis dengan tinta hitam dan merah.  

 

Anonim. 1281. Syair Kiamat (W.228), Ukiuran 34 x 21 cm: 64 

halaman, 9 baris, huruf Arab, bahasa Melayu. Keadaan 

Naskah masih baik dan tulisan masih jelas. Naskah ini 

ditulis pada tahun 1281.  

 

Anonim.  1857. Syair Nasehat (W.232). Ukuran 19,5 cm x 16 cm; 

117 halaman, 9 baris; huruf Arab, bahasa melayu, Keadaan 

naskah masih baik dan tulisan masih jelas, pada halaman 

akhir terdapat tahun penulisan 1857. 
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