NASKAH KITAB AZIMAT DESA PANCURAN TIGO
KECAMATAN KELILING DANAU KABUPATEN KERINCI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Sejarah Peradaban Islam
Fakultas Adab dan Humaniora

Oleh :
ROSA OKTARI
NIM : 402170837

JURUSAN SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2021

NOTA DINAS
Pembimbing I
Pembimbing II

: Mailinar, S. Sos., M.Ud
: Mina Zahara, S.Hum, M.A

Alamat

: Fakultas Adab dan Humaniora UIN STS Jambi Jl.Jambi
MA. Bulian KM. 16 SIMP. Sungai Duren, Jaliko Kab.
Muaro Jambi (31346) Telp. (0741) (5820221)
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Di_
JAMBI

Assalamu’alaikum Wr. Wb
Setelah membaca dan mengadakan mengadakan seperlunya. Kami
berpendapat bahwa skripsi saudari Rosa oktari yang berjudul “Naskah Kitab
Azimat Desa Pancuran Tigo kec. Keliling Danau Kab. Kerinci” telah dapat
diajukan untuk di Munaqosahkan guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Srata Satu (S.1) pada Fakultas Adab dan
Humaniora UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Maka dengan ini kami ajaukan
skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik.
Demikianlah, kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi
kepentingan agama, nusa dan bangsa.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb

ii

iii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama

: Rosa oktari

NIM

: 402170837

Pembimbing 1

: Mailinar, S.Sos., M.Ud

Pembimbing 11

: Mina Zahara, S.Hum,MA

Fakultas

: Adab Dan Humaniora

Jurusan

: Sejarah Peradaban Islam

Judul Skripsi

: “Naskah kitab Azimat Desa Pancuran Tigo kec.
Keliling Danau Kab. Kerinci”

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah asli bukan plagiasi serta
telah diselsaikan dengan ketentuan ilmiah menurut peraturan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila
dikemudian hari, ternyata telah ditemukan sebuah pelanggaran plagiasi dalam
karya/skripsi ini, maka saya siap diproses berdasarkan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

iv

MOTTO
Surat Al Israa’ Ayat 82

ٰ ووُىَ ِّس ُل م َه ْالـقُرْ ٰا ن ما هُو شفَآ ٌء َّورحْ مةٌ لِّـلْم ْؤمىي َْه ۙ و ََل يس ْي ُد
الظّلِ ِمي َْه اِ ََّل خَ َسا ًرا
ِِ ُ
ِ َ َ ِ
ِ
َ
َ َ
ِ َ َ
Artinya: Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar
dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, sedangkan bagi orang
yang zalim (Al Quran itu) hanya akaan kerugian1. ( Q.S Al-Israa’:
82)

1

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : PT SYGMA
EXAMEDIA ARKANLEEMA, 2007), hlm 290
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ABSTRAK
OKTARI, ROSA. 2021. NASKAH KITAB AZIMAT Desa Pancuran Tigo
Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. Jurusan Sejarah Peradaban Islam
Fakultas Adab Dan Humaniora. Pembimbing I : Mailinar,S. Sos., M.Ud Dan
Pembimbing II : Mina Zahara, S.Hum, M.A

Penelitian ini membahas tentang naskah azimat di Desa Pancuran Tigo Kec.
Keliling Danau Kab. Kerinci yaitu Jimat Doa Dan Obat. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui deskripsi dan isi yang terkandung di dalam naskah kitab
azimat serta untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Pancuran Tigo
tentang Naskah Kitab Azimat ini.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan
gabungan pendekatan filologi dan pendekatan etno filologi. Selain itu, dijelaskan
juga tentang analisis data dan langkah kerja filologi dalam penelitian etno filologi
ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa deskripsi naskah kitab azimat ini
terdapat di Desa Pancuran Tigo. Naskah kitab azimat mengandung informasi
tentang doa dan obat serta pandangan masyarakat dalam melakukan suatu
pengobatan, misalnya obat sakit mata, obat sakit hati, obat sakit kepala dan lain
sebagainya. Sedangkan doa seperti, doa pada bulan safar, doa niat mandi pada
bulan safar, doa membuat azimat dan lain sebagainya.

Kata kunci : Naskah Kitab Azimat, Filologi

ix

ABSTRACT
OCTARI, ROSA. 2020. TEXT OF THE BOOK OF AZIMAT, Pancuran Tigo
Village, Keliling Danau District, Kerinci Regency. Department of History of
Islamic Civilization, Faculty of Adab and Humanities. Advisor 1: Mailinar, S.
Sos., M, Ud And Advisor II : Mina Zahara, S.Hum, M.A

This study discusses the manuscript of the talisman in Pancuran Tigo Village,
Kec. Around the Lake District. Kerinci is the Amulet of Prayer and Medicine. The
purpose of this study was to find out the description and content contained in the
manuscript of the talisman book and to find out the views of the people of
Pancuran Tigo Village about this talisman book manuscript.
This study uses a descriptive qualitative method by using a combination of
philological approaches and ethno-philological approaches. In addition, it is also
explained about data analysis and philological work steps in this ethnophilological research. The results of this study indicate that the description of the
manuscript of this talisman is found in the village of Pancuran Tigo. The amulet
manuscript contains information about prayer and medicine as well as people's
views in carrying out a treatment, such as eye pain medicine, liver pain medicine,
headache medicine and so on. While prayers such as, prayers on the month of
safar, prayers for the intention of bathing in the month of safar, prayers for
making amulets and so on.

Keywords: Manuscript of the Amulet Book, Philology
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Bangsa Indonesia sudah banyak mewariskan khazanah kebudayaan yang tak
ternilai, diantaranya naskah dan manuskrip yang jumlahnya ada ribuan. Warisan
itu ditulis dalam bahasa dan aksara yang sesuai dengan proses akulturasi dari
masa ke masa yang meliputi berbagai daerah dan suku bangsa di Indonesia.
Naskah yang jumlahnya ribuan itu kini sudah tersimpan di berbagai lembaga baik
dalam negeri maupun luar negeri, dan sebagian sudah didokumentasikan melalui
berbagai macam katalog. Naskah-naskah itu banyak mengandung informasi
mengenai sejarah di kehidupan sosial, politik, hukum, adat, ekonomi, keagamaan,
dan kebudayaan pada umumnya. 2 Mengkaji tentang sejarah dan kebudayaan ibarat
dua sisi koin yang tak bisa dilepaskan, naskah dan manuskrip dipakai dalam arti
yang sama, yakni yang merujuk pada dokumen yang di dalamnya terdapat teks
tulisan tangan baik yang berbahan kertas (kertas Eropa), daluwang, daun lontar,
bambu, rotan dan lainnya.3
Naskah atau manuskrip merupakan warisan budaya nenek moyang kita yang
perlu dijaga dan dilestarikan sebagai aseet kebudayaan Nasional Indonesia. 4
Seperti yang diamanatkan UUD 1945 bahwa, sebagai masyarakat bangsa dan
negara Republik Indonesia diwajibkan untuk membina, memelihara, dan
mengembangkan kebudayaan yang bersifat bersama maupun pribadi, terutama
mencegah unsur budaya yang negatif. Untuk menggali nilai-nilai kebudayaan
bangsa, naskah perlu di pelajari dan dikomunikasikan melalui bahasa daerah atau
bahasa nasional.5
2

Uka tjadrasasmita, kajian naskah-naskah klasik dan penerapannya bagi kajian sejarah
islam di Indonesia. (Jakarta : Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat
Departemen Agama RI, 2006). hlm, 1
3
Oman Fathurahman, filologi dan metode teori dan metode, (Jakarta: Prenamedia Group,
2015). hlm, 22-23
4
Dr. Erlina, Kajian Filologi Terhadap Teks Manuskrip Karya Ulama Lampung Ahmad Amin
Al-Banjary, (Iain Raden Intan Lampung). hlm 1
5
Uka tjadrasasmita, kajian naskah-naskah klasik dan penerapannya bagi kajian sejarah
islam di indonesia, hlm, 2

1

Naskah (manuskrip) banyak mengandung nilai-nilai luhur serta kearifan lokal
dimana ia memiliki ciri-ciri menurut kedaerahnya masing-masing. Banyak
terdapat kategori naskah menurut isinya yaitu teks bernuasa sejarah, teks
keislaman, teks keagamaan, ajaran moral dan etika, hukum adat dan undangundang, legenda, folklor, seni (tari, musik, drama, batik, suara dan kriya),
teknologi, obat-obatan, sastra, larangan, ramalan ilmu tua (mantra, jimat,
primbon), nasihat dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, naskah atau
manuskrip banyak mengandung informasi yang sangat berharga. Apalagi naskah
yang ditelit isinya, maka hasil penelitiannya dapat digunakan untuk cabangcabang ilmu lain seperti, perkembangan agama, sejarah, hukum adat, kebudayaan,
kebahasaan, dan juga sangat bermanfaat apabila dipublikasikan untuk umum. 6
Naskah Dalam bahasa Belanda disebut handschrift/handschriften, singkat
HS/HSS, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut manuskript/manuscripts, sangat
jelas bahwa yang dimaksud dengan handschrift atau manuscript yaitu naskah
yang ditulis tangan. Dalam konteks budaya Naskah adalah produk budaya yang
ditulis oleh manusia, ada beberapa kategori tentang naskah yaitu naskah kuno dan
naskah klasik. Istilah klasik biasanya dipakai dalam hubungan dengan Yunani
dan Romawi Kuno, misalnya sastra, patung, arsitektur, dan lain-lain. Tetapi
banyak prinsipnya suatu yang mempunyai keunggulan, jadi naskah klasik adalah
sub-kategori hasil pemilahan dari kategori-kategori pernaskahan berdasarkan
penelitian secara sistematis dan ilmiah.7
Naskah klasik pada umumnya ditulis dalam bahasa melayu dengan huruf Jawi
(Arab-Melayu), dan daerah tertentu dengan huruf pegon (Arab-Jawa dan Sunda)
serta huruf-huruf seperti bugis, rencong, dan lain-lain.8 berbeda dengan naskah
kuno, Naskah kuno adalah salah satu warisan budaya bangsa diantara berbagai
artefak lainnya, yang kandungan isinya mencerminkan berbagai pengetahuan, adat
istiadat dan pemikiran serta perilaku masyarakat masa lampau. Ditemukannya

6

Tina erdiana, naskah sure’ panessai esso (surat penjelasan hari) di teluk serdang desa
marga mulya ecamatan rantau rasau kabupaten tanjung jabung timur, (Jambi : Uin Sultan Thaha
Saifuddin 2019) hlm 3-4
7
Uka tjadsasmita, kajian-kajian naskah klasik, hlm 3-4
8
Uka tjadsasmita, kajian-kajian naskah klasik, hlm 4

2

naskah kuno membuktikan bahwa perkembangan budaya literasi yang menjadi
reprentasi dari berbagai sumber paling otentik dalam memberikan berbagai
informasi sejarah pada masa tertentu, naskah kuno tersebut ditulis dalam berbagai
macam bahasa aksara dan bahasa serta berisikan tentang ajaran budi pekerti,
ketuhanan, cerita rakyat, sejarah, mantra, azimat, hukum, hikayat dan lain
sebagainya.9
Naskah kuno banyak ditinggalkan nenek moyang dan dipelajari untuk
kemudian dilestarikan, hal ini juga termasuk dalam ruang lingkup ilmu budaya
dasar dalam komunikasi. Adapun fungsi naskah dalam filologi yaitu memudahkan
penelitian filologi untuk bukti karya masa lampau, mengandung filsafat hidup
masa lampau, memperluas bahasa atau aksara, dan menjadi pembelajaran bagi
kehidupan saat ini. Dimana dapat disimpulkan bahwa naskah kuno berperan aktif
atau berfungsi dalam perkembangan kehidupan manusia maupun kelestarian hasil
karya masa lampau. Kesadaran bahwa naskah kuno merupakan sumber ilmu
pengetahuan yang paling otentik tentang jati diri umat manusia dan latar belakang
budayanya yang dapat diwujudkan dalam usaha untuk menjaga, mengkaji, dan
melestarikan.10 Salah satu contoh naskah sebagai produk kebudayaan biasanya
berkaitan dengan tradisi atau kebiasaan-kebiasaan, ada naskah yang berisi tentang
keislaman, sastra, falaqiyah, mantra pengobatan, dan azimat.
Naskah kitab azimat atau naskah yang berisikan tentang doa dan obat ini
terdapat di Desa Pancuran Tigo Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.
Naskah ditulis menggunakan aksara Arab dan berbahasa Melayu. Dalam hal ini
naskah azimat ini hanya diperuntukan bagi masyarakat desa Pancuran Tigo
Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.
Dalam pembahasan ini, naskah yang digunakan peneliti sebagai sumber
penelitian adalah naskah kitab Azimat. Naskah kitab azimat didapat dari situs
penyediaan manuskrip digital indonesia, penyedian:_puslitbang lektur, kementrian
agama RI. http://lektur.kemeneg.go.id/manuskrip/. Naskah tersebut merupakan

9

Hadira latiar, preservasi naskah kuno sebagai upaya pelestarian budaya bangsa,
(Universitas Lancang Kuning Pekan Baru, vol 5 tahun 2018) hlm 68
10
Hadira latiar, preservasi naskah kuno sebagai upaya pelestarian budaya bangsa , hlm 69

3

naskah yang masih ditulis tangan atau beraksara arab/pegon dengan kondisi fisik
masih baik dan halaman yang utuh, tulisan mudah dibaca dan mudah dipahami.
Dalam situs penyedian manuskrip digital Indonesia ini, menjelaskan bahwa
naskah Azimat ditulis oleh K.H.M. Burkan Saleh tahun 1940-an. Secara garis
besar adalah teks naskah yang menggunakan jenis khat Riqqah dan tinta berwarna
hitam, hijau dan biru ini berisi tentang obat dan doa.
Dengan begitu, naskah yang dijadikan sumber data penelitian ini adalah
naskah kitab azimat yang tersimpan di rumah Dr. Rasiddin di Pancuran Tigo,
keliling Danau, Kerinci. Alasan yang mendasari pemilihan naskah kitab azimat
sebagai sumber data penelitian, yaitu kondisi fisiknya masih terawat baik dan
masih bisa terbaca. Dalam hal ini peneliti tertarik dan ingin meneliti tentang kitab
azimat. Dengan ini penulis mengangkatnya dalam sebuah judul “Naskah kitab
azimat di desa pancuran Tigo Kecamatan Keliling Danau Kabupaten
Kerinci”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, agar penelitian ini lebih terarah maka
dibuat batasan-batasan penelitian dengan membuat rumusan masalah sebagai
rumusan masalah dibawah antaranya sebagai berikut:
1. Bagaimana deskripsi Naskah Kitab Azimat di Desa Pancuran Tigo kec.
Keliling Danau Kab. Kerinci?
2. Bagaimana isi dari Naskah Kitab Azimat di Desa Pancuran Tigo Kec.
Keliling Danau Kab. Kerinci?
3. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Pancuran Tigo terhadap Naskah
Kitab Azimat?

C. Batasan Masalah
Adapun batasan masalah dalam penelitian ini di laksanakan di Desa Pancuran
Tigo Kec. Keliling Danau Kab. Kerinci. Dan pada tahun 1940-an dimana Naskah
Kitab Azimat ini ditulis. Dalam penulisan ini agar tidak melebar ke pokok
permasalahan lain, penulis perlu membatasi permasalahan yang akan diteliti
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dalam skripsi ini yaitu hanya tentang deskripsi, isi dan pandangan masyarakat
Desa Pancuran Tigo terhadap Naskah Kitab Azimat.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Berdasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka
penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari penelitian yang berjudul
“Naskah Kitab Azimat Di Desa Pancuran Tigo, Kec. Keliling Danau, Kab.
Kerinci” adalah sebagai berikut:
a. Agar bisa mendiskripsikan kandungan isi teks Naskah Kitab Azimat.
b. Agar bisa memahami apa saja isi yang terdapat dalam Naskah Kitab
Azimat di Desa Pancuran Tigo Kec. Keliling Danau Kab. Kerinci
c. Agar bisa mengetahui nilai-nilai atau ajaran apa saja yang terkandung di
dalam naskah kitab azimat.
2. Kegunaan penelitian
a. Sebagai

sumbangan

pikiran

dan

bahan

informasi

bagi

yang

berkepentingan.
b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan wawasan
dan pengetahuan penulis.
c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi starata sati (S1) pada jurusan
sejarah peradaban islam (SPI) Fakultas Adab dan Humaniora Universitas
Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

E. Tinjauan Pustaka
Penelitian mengenai naskah-naskah kuno telah dilakukan oleh para sarjana
Indonesia maupun luar Negeri. Berdasarkan pengamatan penulis, sampai saat ini
terdapat beberapa karya berupa penelitian-penelitian terdahulu yang membahas
mengenai kajian filologi terkhususnya pada naskah-naskah kuno. beberapa karya
yang telah tertulis diantaranya:
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Penelitian pertama, skripsi dari Pandu Wicaksana yang berjudul “Kajian Filologi
Naskah Piwulang Patraping Agesang”. Dalam penelitiannya dilatar belakangi oleh
adanya ajaran

moral dan adanya keanekaragaman pada Naskah Piwulang

Patraping Agesang itu.
Penelitian kedua, jurnal dari Dr. Erlina, M, Ag yang berjudul “Kajian Filologi
Terhadap Teks Manuskrip Karya Ulama Lampung Ahmad Amin Al Banjary”
dalam penelitiannya ini peneliti berfokus pada nilai-nilai atau ajaran yang
terkandung dalam naskah manuskrip karya Ahmad Amin.
Penelitian ketiga, skripsi dari Tina Erdiana mahasiswa Universitas Islam Negeri
Sultha Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul “Naskah Bugis sure’ pannesai esso
di teluk serdang desa Marga Mulya Kecamatan Rantau Rasau kabupaten Tanjung
Jabung Timur”. Dalam penelitiannya ini ia menjelaskan tentang makna yang
terdapat di dalam naskah.

F. Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan pembuatan proposal, kemudian dilanjutkan
dengan perbaikan hasil seminar proposal skripsi. Setelah pengesahan judul dan
melakukan riset, penulis mengadakan pengumpulan data, verifikasi, dan analisis
data dalam waktu yang berurutan. Hasilnya penulis akan berkonsultasi kepada
dosen pembimbing sebelum diajukan sidang munaqosah nantinya. Hasil sidang
munaqosah dilanjutkan dengan perbaikan dan pengadaan laporan skripsi.
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Tabel 1.1 Jadwal Penelitian
No

Kegiatan

2020 / 2021
November
1

1

Pengajuan judul

2

Pengajuan dosen pembimbing

3

Bimbingan, perbaikan skripsi dan izin

2

3

Desember

Januari

Februari

4

1

2

3

1

2

3

4

1

X

x

x

X

x

X

x

X

x

2

Maret

3

4

1

X

x

x

April

mei

2

3

4

1

2

3

4

1

2

x

x

x

x

X

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

juni
3

4

x

x

X
X

seminar
4

Seminar proposal

5

Revisi, hasil seminar dan izin riset

6

Pengumpulan data

7

Pengolahan data

8

Penulisan skripsi

9

Bimbingan dan perbaikan

10

Agenda dan ujian skripsi

11

Perbaikan dan penjilidan

X

x

7

1

2

3

BAB II
KERANGKA TEORI
A. Kerangka teori
Untuk mempermudah dalam memahami kajian ini bisa memberikan
pengertian, maka sangat perlu untuk mengemukakan kajian ini secara teori yang
berhubungan dengan permasalah di atas. Gunanya untuk mengetahui maksud
yang terkandung dari judul skripsi ini. Oleh karena itu, perlu untuk
mengemukakan kajian ini secara teori yang berhubungan dengan masalah
penelitian, di antaranya sebagai berikut:
1. Filologi
Filologi merupakan ilmu yang berkaitan dengan naskah atau pernaskahan,
Filologi adalah satu disiplin ilmu yang erat kaitannya dengan masa lampau.
Filologi bergerak pada ranah karya-karya sastra lama melalui pengkajian di
bidang naskah, baik itu ilmu, sejarah, puisi, prosa, dll. Sementara, Nabilah Lubis
mengatakan bahwa filologi ialah pengetahuan tentang sastra, yang dalam arti luas
mencakup bidang bahasa, sastra dan kebudayaan atau disiplin ilmu yang berguna
untuk meneliti bahasa suatu karya melalui kajian linguistik, makna kata-kata, dan
penilaian terhadap ungkapan bahasa sastra.11
KBBI (Kamus besar bahasa Indonesia) bengtakan bahwa filologi adalah ilmu
tentang bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah suatu bangsa sebagaimana
terdapat di bahan-bahan tertulis. Dan secara Etimologis, filologi berasal dari bahsa
Yunani Philologia, dan terdiri dari dua kata yakni philos dan logos. Philos yang
berarti yang tercinta sedangkan logos berarti kata artikulus alasan.12 Dalam tradisi
Arab, filologi juga mengacu pada istilah Tahqiq An-Nuskhah yang berarti
mengetahui hakikat sebuah tulisan dan teks. Sebagian filologi arab seperti
Salahuddin Al-Munajjad menyebut kata Tahqiq An-Makhtuthah. Orang yang
melakukan

11
12

kajian

teks

disebut

Uka Tjandrasasmit, kajian-kajian naskah klasik, hlm 5
Oman Fathurahman filologi Indonesia teori dan metode, hlm 12-13
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Muhaqi.

filologi dapat dibagi menjadi dua yaitu; filologi tradisional dan filologi
modern. Mulyani menjelaskan beberapa perbedaan filologi tradidisonal dan
filologi modern. Filologi tradisional, memandang variasi sebagai bentuk
korup/kesalahan, sedangkan filologi modern memandang variasi sebagai bentuk
kreasi. Selain itu filologi bertujuan untuk menemukan teks yang hampir
mendekati aslinya, sedangkan filologi modern bertujuan untuk mengungkap
kandungan produk budaya masa lalu yang terdapat di dalam naskah-naskah kuno.
Dengan objek penelitian berupa naskah dan teks, filologi mempunyai
beberapa tujuan. Sebaimana dijelaskan oleh Siti Baroroh-Baried dkk, bahwa ia
membagi tujuan kajian filologi ke dalam dua bagian yaitu tujuan umum dan
khusus.
Tujuan umum:
a. Mengungkapkan produk masa lampau melalui peninggalan tulisan;
b. Mengungkapkan

fungsi

peninggalan

tulisan

pada

masyarakat

penerimanya, baik pada masa lampau maupun masa kini;
c. Mengungkapkan nilai-nilai budaya masa lampau.

Tujuan khusus:
a. Mengungkapkan bentuk mula teks yang tersimpan dalam peninggalan
tulisan masa lampau;
b. Mengungkapkan sejarah perkembangan teks;
c. Mengungkapkan

sambutan

masyarakat

suatu

teks

sepanjang

penerimaannya.
d. Menyajikan teks dalam bentuk yang tebaca oleh masyarakat masa kini,
yaitu dalam bentuk suntingan.
2. Naskah
Naskah adalah segala hasil tuli san tangan yang menyimpan berbagai
ungkapan cipta, rasa, dan karya manusia, yang semuannya itu merupakan rekaman
pengetahuan masa lampau. Menurut Onions, naskah juga didefinisikan sebagai
karangan tulisan tangan baik asli maupun salinannya, yang mengandung teks atau
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rangkaian kata-kata yang merupakan bacaan dengan isi tertentu.13 Sedangkan
dalam KBBI tahun 1997 Naskah adalah (1) karangan yang masih ditulis dengan
tangan. (2) karangan seseorang yang belum diterbitkan.(3) bahan-bahan berita
yang siap untuk diset dan (4) rancangan.14
Di Indonesia, jenis bahan yang gunakan untuk penulisan naskah beragam
diantaranya ialah (1) Karas, yaitu papan atau batu tulis dengan alat yang dipakai
untuk menulis tanah, (2) Dluwang atau kertas Jawa dari kulit kayu,(3) Bambu
yang dipakai untuk naskah Batak, (4) Kertas Eropa yang biasanya ada watermark
atau cap/tanah air. Serta naskah yang terdapat di daerah seperti Sunda, Jawa,
Bugis dibuat dari daun lontar, janur, daun enau, daun pandan, nipah, dluwang dan
kertas. Dapat disimpulkan bahan naskah digolongkan pada tiga golongan antara
lain: bahan mentah dari kulit kayu, bambu, rotan, dan daun palem. Stengah
matang dan matang dengan proses sempurna seperti kertas Eropa.
Naskah merupakan salah satu sumber primer paling autentik yang dapat
mendekatkan jarak antara masa lalu dan masa kini. Naskah menjanjikan sebuah
jalan pintas yang istimewa untuk mengetahui khazanah bersifat intelektual dan
sejarah sosial kehidupan masyarakat

masa lalu dan yang terpenting adalah

mengetahui cara membaca dan menafsirkan naskah. Dalam konteks Nusantara,
naskah yang jumlahnya sangat melimpah dalam berbagai bahasa, menjadi
lumbung emas yang telah lama disadari oleh para sarjana Barat dan Eropa sejak
masa Kolonial, tapi belum maksimal dimanfaatkan oleh para pengkaji pribumi
sendiri kecuali hingga beberapa tahun belakangan ini.
Naskah yang menjadi sasaran kerja filologi dipandang sebagai hasil budaya
berupa cipta sastra. Naskah itu dipandang sebagai cipta sastra karena teks yang
terdapat dalam naskah itu merupakan suatu keutuhan dan mengungkapkan pesan.
Seperti diketahui, naskah-naskah itu mengandung informasi yang sangat berharga.
Apabila naskah diteliti isinya dengan menggunakan pendekatan filologi, maka
hasil penelitiannya dapat digunakan untuk cabang-cabang ilmu lain, seperti:
13

Pandu wicaksana, Naskah piwulang patraping agesang (Yoyakarta : Universitas Negeri
Jogja Fakultas Bahasa Dan Seni, 2013), hlm 14
14
Uka Tjadsasmita, kajian-kajian naskah klasik, hlm 11
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hukum adat, perkembangan agama, sejarah, kebahasaan, kebudayaan, dan sangat
bermanfaat apabila dipublikasikan untuk umum. 15 Secara rinci dapat dikatakan
bahwa studi naskah mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus.
a. Tujuan umum
1) Memahami sejauh mana perkembangan suatu bangsa melalui sastranya
baik tulisan maupun lisan.
2) Memahami makna dan fungsi teks bagi masyarakat penciptanya/penulisnya.
3) Mengungkapkan nilai-nilai budaya lama sebagai alternatif pengembangan
kebudayaan.
b. Tujuan khusus
1) Menyunting sebuah teks yang dipandang dekat dengan teks aslinya.
2) Mengungkapkan sejarah terjadinyan teks dan sejarah perkembangannya.
3) Mengungkapkan persepsi pembaca pada setiap zaman penerimaannya.
3. Fungsi naskah
Naskah juga memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat dimana
naskah mengandung banyak isi yang sangat kaya, kekayaan itu dapat ditujuakan
oleh keanaekaragaman dalam aspek kehidupan yang ada. Misalnya, masalah
politik, kebudayaan, bahasa, ekonomi, sosial dan sastra.

16

Terkait dengan hal ini

informasi yang ditemukan dalam kandungan naskah ini berfungsi untuk bisa
dipelajari oleh semua orang. Naskah ini sangat penting baik secara akademis
maupun sosial budaya yang kemudian dijadikan ilmu pengetahuan untuk generasi
yang akan datang.
Naksah kitab azimat adalah suatu catatan pada masa lampau yang
mengandung tentang doa dan obat. Dimana sebagian masyarakat Desa Pancura
Tigo masih mempercayai hal yang mistik dan masyarakat masih menggunakan
berbagai macam obat dan doa seperti yang ditulis didalam naskah kitab azimat
tersebut.

15

Achnad Zainuddin, filologi, (Surabaya:Studi Bahasa Dan Sastra Fakultas Adab Dan
Humaniora Uin Sunan Ampel 2013), hlm 13
16
Siti Baroroh Baried dkk, pengantar teori filologi, hlm 4
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4. Teks dan parateks
Objek penelitian filologi selain naskah adalah teks. Teks artinya kandungan
atau muatan naskah dan sesuatu yang abstrak serta hanya bisa dibayangkan saja.
Menurut baroroh-baried teks terdiri dari isi dan bentuk. Isi teks adalah ide-ide,
pesan dan amanat yang akan disampaikan penggarang kepada pembacanya.
Sedangkan dalam segi Bentuk teks adalah isi yang ada di dalam teks atau
lahiriahnya, yakni uraian yang tampak pada bunyi atau bacaannya dan dipelajari
menurut berbagai pendekatan melalui aspek kesastraan, kebahasaan, dan
kebudayaan.
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa teks merupakan bagian yang
abstrak dari suatu naskah. Teks hanya dapat dibayangkan saja dan dapat diketahui
isinya jika sudah dibaca.
Menurut Nabilah Lubis dalam teks tidak jauh berbeda dengan pendapat
Baroroh-Baried bahwa teks adalah kandungan atau isi naskah. Jika naskah
merupakan bentuk konkret suatu tulisan, maka teks adalah sesuatu yang abstrak
yang hanya bisa dibayangkan saja. Perbedaan antara naskah dan teks menjadi
jelas apabila terdapat naskah yang muda tetapi mengantung teks yang tua. Teks
terdiri dari isi, yaitu ide-ide atau amanat yang hendak disampaikan penulis kepada
pembaca.17 Sedangkan bentuk, berisi muatan cerita atau pelajaran yang hendak
dibaca dan dipelajari menurut berbagai pendekatan, melalui alur, perwatakan,
gaya dan sebagainya. Secara garis besar teks terbagi menjadi tiga macam, yaitu:
teks lisan, teks tulisan tangan dan teks cetakan.
Parateks adalah segala sesuatu atau informasi dalam naskah selain teks yang
utama baik terdapat di dalam rangkaian naskah (manuskrip) maupun diluar fisik
naskah tersebut. Dalam hal ini arateks terbagi menjadi dua yaitu :
a. Periteks yang berarti segala informasi yang terdapat dalam rangkaian naskah
(manuskrip) seperti cover, informasi penerbit, ilustrasi, maupun sinopsis
yang berada dalam rangkaian naskah (manuskrip) tersebut.

17

Siti baroroh baried dkk, pengantar teori filologi, (Jakarta : Pusat Pembinaan Dan
Pengembangan Bahasa Dan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan 1985) hlm 58
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b. Epiteks adalah segala sesuatu yang terdapat di luar rangkaian naskah
(manuskrip), seperti review dari orang lain, wawancara dengan sang penulis
atau penerbit, maupun benda-benda yang masih memiliki hubungan dengan
teks tapi berada di luar naskah.
Kaitan parateks dengan filologi adalah informasi tentang teks tersebut berada
di bagian parateks. Dalam hal ini, kita bisa mengetahui penulis naskah siapa, yang
menyalin naskahnya siapa, editornya siapa, menerbitkannya siapa, dan segala
sesuatu yang mungkin tidak bisa diperoleh dalam teks utamanya. 18 Jika parateks
diterapkan dalam studi naskah maka, akan ditemukan budaya dari manuskrip yang
dikaji. Dari hasil penelitiannya aka mengetahui bagaimana matan naskah itu lebih
dalam lagi. Sebenarnya parateks yang dibicarakan tidak mengkaji teksnya tetapi
parateks itu untuk memhami teks culture-nya.19
5. Azimat dan Kebudayaan
Dalam konteks kajian filologi yang berisi tentang budaya dan agama, di
Jambi terdapat satu naskah atau manuskrip yang isinya menjelaskan tentang do’a
dan pengobatan. Naskah ini dikenal dengan naskah kitab azimat. Azimat adalah
sebuah bahan yang terdiri dari tulisan pada kain, kertas, kayu dan lain sebagainya
yang dianggap mempunyai kesaktian dan dapat menggobati segala macam
penyakit.20 Sedangkan kenudayaan adalah seluruh sistem gagasan, suatu tindakan
dan sebuah hasil karya manusia dalam kehidupan msyarakat.21 Kebudayaan
memiliki ruang lingkup yang mencakup bnyak aspek-aspek kehidupan seperti
dalam bidang, hukum, agama, keyakinan, kebiasaan, penciptaan seni, adat istiadat
dan juga moral serta keahlian.
Azimat ini merupakan pencetusan sikap hidup yang serba magis, serta
fanatisme yang kuat terhadap naluri leluhur. Dan pengobatan melalui jimat ini,

18

https://www.academia.edu/29805637/paratext_dan_kaitannya_dengan_pengkajian_naskah#
:~:text=paratext%20adalah%20sebuah%20konsep%20dalam,penerbit%20yang%20dikenal%20de
ngan%20parateks.
19
https://www.nu.or.id/post/read/85129/kajian-parateks-dan-kultur-manuskrip-nusantara.
20
Rosy aliviana, analisis matematik terhadap azimat. (Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim, 2012) hlm 1
21
Koentjaraningrat, pengantar Antropologi, 1991
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merupkan budaya primitif yang sering dikenal dengan istilah dinamisme,
animisme, dan fetisme. Dinamisme adalah kepercayaan orang yang beranggapan
bahwa benda yang mati atau hidup memiliki sifat yang luar biasa dan mereka
dianggap suci.22 Animisme adalah suatu kepercayaan yang beranggapan segala
sesuatu dialam ini mempunyai jiwa.23 Sedangkan Fetisme adalah jimat sebagai
penangkal yang mengandung daya yang dianggap mempunyai kesaktian. 24
Naskah azimat yang berisikan tentang doa dan pengobatan ini sebagian
masyrakat masih percaya dengan hal mistis tersebut Azimat atau jimat merupakan
sebuah bahan yang ditulis di kertas, kain, dll yang dianggap mempunyai kekuatan
yang lebih dari biasanya. Azimat juga dipahami sebagai benda keramat atau benda
pusaka yang dipercaya memiliki kekuatan gaib sehingga dapat membantu
menyelesaikan segala persoalan hidup. Hal ini senada dengan pandangan James
George Frazer bahwa pada mulanya manusia merasionalkan pemecahan problem
hidupnya. Namun terkadang keterbatasan pengetahuan yang dimilikinya
membuatnya tak sanggup lagi mengelola masalah tersebut dengan baik. Hingga
pada akhirnya mereka menggunakan opsi lain dengan menggunakan sesuatu yang
mengandung unsur magic.25 Suyono berpendapat bahwa kepercayaan semacam
ini termasuk kategori fetitisme, yakni pemujaan kepada benda berwujud yang
tampak memiliki jiwa. Azimat merupakan salah satu fenomena yang terjadi di
berbagai kebudayaan. seluruh bangsa dan etnik di belahan dunia manapun.26
Azimat mempunyai 3 kategori yaitu,
1. segi sumber,
2. bentuk, dan
3. tujuan pembuatannya.
Dalam konteks ini azimat mempunyai dua macam jenis yaitu ada yang syar’i
dan tidak syar’i. Azimat syar’i adalah azimat yang dalam pembuatan dan
22

Suyono Ariyono, kamus Antropologi, (Jakarta : Pressindo, 1990) hlm 95
Ariyono Suyono, kamus Antropologi (Jakarta : Akademika, 1985) hlm 26
24
A, G, Honig Jr., ilmu agama I, (yogyakarta : Gunung Mulia, 1994), hlm 38
25
Mukhammad zamzami.. Konstruksi sosial_teologis ritual ijazah asma’Artho (uang azimat)
di pondok pesantren fathul ulum kwagean pare kediri.” Islamica: jurnal studi keislaman 2018,
12(2) ; 306-320
26
Mohd Nizam Sahad, penggunaan azimat pelaris peniagaan menurut prepektif akidah
islam, 2015 hlm 27
23
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penyusunannya menggunakan ayat atau asma Allah yang jelas maknanya baik
dengan dibacakan atau ditulis, dan tidak mengandung unsur kemusyrikan.
Sementara dari segi bentuknya, azimat bisa berupa bebatuan, gelang, kayu, cincin,
keris, foto, rajah, akar, benang, tangkal, burung cenderawasih, dan ayat. Azimat
juga bisa ditemukan dalam bentuk ruqiyyah, mantra atau jampi jampi. Tamimah,
manik-manik yang dikalungkan pada bayi, anak dll untuk meolak’ain. Tiwalah,
jimat pengasihan. Nushroh, untuk mengobati seseorang dari gangguan jin. Serta
Wifiq, rajah yang tersusun dari angka-angka. Dari sekian jenisnya yang banyak
ini, paling tidak ada empat macam bentuk azimat; tulisan, benda, gambar, dan
bacaan.
Adapun dari segi tujuan pembuatannya, jimat ada yang digunakan untuk
pelaris, penjaga diri/keselamatan, pemikat wanita, pembawa hoki, dan menambah
kewibawaan. Di antara bentuk jimat adalah wifiq, rajah, isim, dan hizib. Wifiq
yang di Eropa dikenal dengan magic square, merupakan tulisan yang terdiri dari
angka angka yang diletakkan dalam kotak-kotak yang diyakini memiliki khasiat
tersendiri.
Azimat bisa juga dikatakan sebagai ilmu gaib atau magic, karena dalam ilmu
gaib sering terdapa konsepsi-konsepsi atau ajaran-ajarannya. Ilmu gaib juga
memiliki sekelompok manusia yang yakin dan yang menjalankan jimat atau ilmu
gaib itu untuk mencapai suatu maksud, misalnya pengobatan pada gigi yang sakit,
obat ini menggunakan metode huruf hijaiyah yang dimana huruf tersebut dipilih
satu-satu dan di tempelkan pada gigi yang sakit metode ini dilakukan sampai gigi
sudah benar-benar sembuh. Azimat yang lainnya yaitu jimat pengasih agar orng
yang awalnya tidak suka dengan kita menjadi suka.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian

kualitatif

deskriptif.

Dengan

mengabungkan dua pendekatan presfektif yaitu filologi dan etnofilologi. Dimana
akan menjadikan naskah atau manuskrip sebagai sumber utama sebagai suatu
living manuscript / masih hidup dan masih ada dalam kehidupan masyarakat.
Artinya naskah akan dilihat sebagai budaya material yang berisi tentang sistem
nilai budaya masyarakat yang bertahan hidup, dan dijadikan sebagai pedoman
dalam kehidupannya. Naskah bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri tetapi isi
naskah akan dilihat dalam realitas masyarakat di sekitar, melihat keberadaan
naskah dari sudut pandang penduduk asli dan hubungannya dalam kehidupan,
untuk mendapatkan pandangan mengenai naskah azimat. Inilah substansi dari
tujuan penelitian etnografi

27

. Dalam metode deskriftif

ini bertujuan untuk

menggambarkan keadaan naskah sebaimana naskah yang tampak dengan jelas dan
terperinci.
Dalam kontek ini penulis ingin mengkaji bagaimana keberadaan Naskah
Azimat dalam realitas kehidupan masyarakat di Desa Pancuran Tigo kecamatan
Keliling Danau kabupaten Kerinci.

B. Sumber data
Data penelitian yang dipakai berupa kalimat dan paragraf atau pernyataan
yang terdapat dalam naskah kitab azimat yang mengandung informasi tentang doa
dan obat serta penggunaan obat. Sumber data dari penelitian ini adalah azimat
naskah ini merupakan milik salah satu masyrakat di Pancuran Tigo. Naskah ini
ditulis dengan tulisan Arab Melayu dan bahasa Melayu. Serta hasil wwancara
terhadap

27

informan

(pemilik

naskah)

digunakan

sebagai

sumber

James Spradley, Metode Etnografi, Yogyakarta: Tiara wacana,2006, hal: 4
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data.

Dalam kajian ini sampel tidak ada batas maksimal atau minimal yang penting
telah memadahi dan mencapai data jenuh. Data penelitian yang di pakai adalah
kalimat dan paragraf atau pernyataan yang terdapat dalam naskah Azimat yang
mengandung informasi tentang obat dan doa. Naskah ini merupakan milik K.H.M
Burkan Saleh dari desa Pancuran Tigo kabupaten keliling danau kabupaten
kerinci. Naskah dalam bahasa melayu aksara arab/pegon.
C. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara Studi
pustaka dan wawancara. Studi pustaka dapat diartikan membaca naskah yang
berhubugan dengan penelitian ini. Penulis membaca dan memahami naskah Kitab
Azimat Desa Pancuran Tigo Kec. Keliling Danau Kab. Kerinci kemudian memilih
bagian-bagian yang relevan dengan penelitian. Bagian-bagian yng relevan dengan
penelitin ini baru dapt ditentukan sebagai data peneliti setelah ditelaah dan
dianalisis terlebih dahulu. Kemudian wawancara dilakukan dengan informan
untuk mendptkan informasi pernaskahaan dan memperoleh dat yang berkaitan
dengan penggunaan naskah Kitab Azimat.
D. Langkah Kerja Filologi
Secara kronoligis, langkah kerja filologi ialah seagai berikut: penentuan teks;
inventarisasi naskah; deskripsi naskah; perbandingan naskah dan teks; transliterasi
teks; serta terjemahan teks.
1. Investarisasi Naskah (pengumpulan data)
Tahap pertama dalam penelitian filologi adalah melakukan inventarisasi
naskah, secara sederhana inventarisasi naskah dimaksudkan sebagai upaya
secermat-cermatnya dan semaksimal mungkin untuk menelusuri dan mencatat
keberadaan naskah yang memuat salinan dari teks yang akan kita kaji. Beberapa
cara dapat dilakukan untuk menelusuri naskah yang memuat salinan dari teks
yang sudah kita pilih, antara lain melalui : katalog naskah, buku-buku, artikelartikel di jurnal, publikasi atau karya tulis lain. Dan penelusuran terhadap koleksi
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naskah milik perorangan.28 Setelah pencarian dan mengumpulkan maka akhirnya
penulis menemukan nakah kitab Azimat yang terdapat di Desa Pancuran Tigo
Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.
2. Deskripsi Naskah
Tahap kedua

dalam penelitian filologi adalah deskripsi naskah, yakni

melakukan identifikasi, baik terhadap kondisi fisik naskah, isi teks, maupun
identitas kepengarangan dan kepenyalinannya dengan tujuan untuk menghasilkan
sebuah deskripsi naskah dan teks yang utuh.
3. Transliterasi Naskah / Alih Aksara
Transliterasi naskah adalah pengalihan aksara huruf demi huruf, dari satu
abjad ke abjad yang lain serta memberikan tanda baca seperti huruf besar, huruf
kecil, titik, koma dan lain sebagainya agar dapat memudahkan para pembaca
menentkan kesatuan-kesatuan bagian cerita atau bagian teksnya. 29
Alih aksara juga bisa dikatakan sebagai tahapan atau kegiatan penggantian
jenis tulisan naskah dari jenis tulisan yang satu ke jenis tulisan yng lain tanpa
menggubah susunan kata atau isi naskah tersebut, yang bertujuan untuk
memudahkan pembaca dalam memahami isi yng terkandung di dalam naskah.

E. Teknik Analisis Keabsahan Data
Menurut Miles tahab keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini secara
umum dimulai dari reduksi data, display data dan tringulasi data.
1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan atau pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, abstraksi, transformasi data kasar yang muncul dicatatan
yang tetulis dilapangan. Selanjutnya memfokuskan permasalahan yang dikaji dari
hasil penyederhanaan ini dibuat abstraksi, yakni membuat deskripsi dan
penjelasan secara ringkas. Selanjutnya, hasil dari abstraksi ditrinasformasi dalam
arti ditafsirkan dan di berikan makna. Informasi yang di dapatkan secara langsung
dari lapangan ketika penelitian terkait dengan deskripsi, isi naskah dan pandangan
28
29

Oman Fathurahman, Filologi Indonesia : Teori Dan Metode, hlm, 74
Nabila lubis, naskah teks dan metode penelitian filologi, hlm 86-87

18

masyarakt Desa Pancuran Tigo Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci
terhadap naskah kitab azimat.
2. Display Data
Display data adalah langkah mengorganisasi data dalam suatu tatanan
informasi yang padat atau kaya makna sehingga dengan mudah membuat
kesimpulan. Display data biasa nya dibuat dalam bentuk cerita atau teks. Agar
lebih memudahkan untuk menarik kesimpulan dari hasil peneleitian terkait objek
yang di teliti yaitu mengenai deskripsi, isi naskah azimat dan pandangan
masyarakt Desa Pancuran Tigo kecamatan keliing danau kabupaten Kerinci
terhadap naskah kitab azimat.
3. Triangulasi
Triangulasi adalah tehnik pengumpulan data yang menggunakan berbagai
teknik pengumpulan data secara gabungan atau simulatan. Analisis data yang
dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan
dan kemudian di kontruksikan menjadi teori atau hipotesis. Metode penelitin
kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan bisa digunakan
untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah
eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data
dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif,
dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna dai pada generalisasi.
Teknik Triangulasi yang paling banyak digunakan ialah membertikan melalui
sumber lainnya. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan
mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui
waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai
dengan cara:
a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang
dikatakannya secara pribadi.
c)

Membandingankan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian
dengan yang dikatakannya sepanjang waktu;
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d)

Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan
menengah atau tinggi, orang yang berada, membandingkan hasil wawancara
dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.30 Jadi, triangulasi berarti cara terbaik
untuk menghilangkan perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks
suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan
dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti
dapat merecheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai
sumber, metode atau teori.

30

Lexy j. Moleong, metode penelitian kualitatif Edisi Revisi, ( Bandung : PT Remaja
Posdakarya, 2014), hlm 330-332
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
1. Sejarah Desa Pancuran Tigo
Berdasarkan informasi dari bapak Hendri Jumiral Asal usul desa Pancuran
Tigo dahulunya hanya menginduk ke Desa Tanjung Pauh. Karena adanya
kebijakan dari pemerintahan dan dilihat dari aspek jumlah penduduk yang sangat
padat maka Desa Tanjung Pauh di pecah menjadi Desa Pancuran tigo. Dimana
pada tahun 2000 dengan adanya pemekaran dari Desa Tanjung Pauh itu maka ada
Desa yang membuat desa sendiri yaitu Desa Pancuran Tigo dalam hal ini seperti
yang tercantum dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2004 tentang desa. 31
Pembentukan desa yang mana dilakukan melalui desa persiapan, desa
persiapan ini merupakan bagian wilayah dari wilayah desa Induk. Desa persiapan
dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu 1 sampai 3 tahun,
peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. Pembentukan desa ini
ditetapkan dengan peraturan daerah dengan mempertimbangkan prakarsa
masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kemampuan, potensi desa, dan kondisi
social budaya masyarakat desa.32
Menurut Bapak Hendri Jumiral Desa ini diberi nama Pancuran Tigo karena
dulunya di tempat tersebut memiliki sungai yang air pancurannya ada Tiga.
Dengan adanya Pancuran Tigo tersebut membuat masyarakat setempat berinisiatif
utuk membuat nama desa Pancuran Tigo karena hal tersebut. Jadi dengan
kesepakatan kepala desa beserta tokoh adat dan tokoh masyarakat maka
dibentuklah desa pancuran tigo ini. 33
2. Letak Geografis
Secara geografis, Desa Pancuran Tigo merupakan salah satu desa yang
berada di Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Barat Provinsi Jambi. Di
31

UU_2014_6. pdf
Nur Rozuqi https://www.simpledesa.com/blog/mekanisme-pemekaran -desa/1943/ 2020
33
Hasil wawancara bapak Hendri Jumiral, Minggu 28 maret 2021, jam 15:30
32
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mana desa Pancuran Tigo dikelilingi oleh bukit dan sawah. Iklim di Desa
Pancuran Tiga sama dengan bagaimana iklim di desa-desa yang lain di wilayah
Indonesia yaitu hujan dan kemarau. Tapi Desa Pancuran Tigo memiliki cuaca
yang dingin yang memiliki suhu kira-kira 17 derajat C. dibanding desa lainnya
yang berada di provinsi Jambi. Jarak tempuh dari kota Jambi ke Kabupaten
Kerinci lebih kurang 392,3 km sedangkan dari kabupaten Kerinci ke desa
Pancuran Tigo berjarak 20,5 km. Perjalanannya dari Kota Jambi membutuhkan
waktu lebih kurang (9 jam 19 menit) dengan menggunakan kendaraan mobil, bila
menggunakan kendaraan bermotor waktu perjalanan selama (8 jam 32 menit).
Desa Pancuran Tiga memiliki luas wilayah 87 ha / 870.000 meter persegi. 34
Desa Pancuran Tigo secara adminitrasi berbatas dengan desa lainnya, antara
lain:
a) Sebelah Utara berbatas dengan Tanjung Pauh mudik
b) Sebelah Selatan berbatas dengan Sandaran Galeh
c) Sebelah Timur berbtasan dengan Debai
d) Sebelah Barat berbatas dengan Renah Kayu Embun.35
3. Demografi / kependudukan
Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari data dokumen Jumlah
penduduk Desa Pancuran Tigo adalah 1.339 jiwa dengan jumlah 352 KK. Yang
terdiri dari Laki-laki berjumlah 631 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 708
jiwa. Untuk lebih jelasnya sebagaimana dijelaskan dalam tabel Seperti dibawah
ini :
Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Pancuran Tigo. 36
No

Jenis kelamin

Jumlah

1

Laki-laki

631

2

Perempuan

708

34

Hasil wawancara bapak Hendri Jumiral, Minggu 28 maret 2021, jam 15:30
Sumber dari kantor desa, Profil desa Pancuran Tigo, 2021
36
Sumber dari kantor desa, Profil desa Pancuran Tigo, 2021
35
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Jumlah

1.339

4. Pendidikan
Berdasarkan informasi Pendidikan pada masyarakat Desa Pancuran Tigo saat
ini sudah banyak berpikir secara rasional, baik dari segi pendidikan maupun
agama. Dalam pendidikan setiap individu dibentuk supaya menjadi seseorang
yang berkahlak mulia, mandiri, displin, menghargai pendapat orang lain, memiliki
kecerdasan, berkepribadian yang baik serta memiliki pikiran kreatif yang
digunakan untuk anggota masyarakat dan warga negara.37

Tabel 4.2
Jumlah Lembaga pendidikan desa Pancuran Tigo. 38
No

Nama Sekolah

Jumlah

1

TK

1

2

SD / sederajat

1

3

SMP / sederajat

1

4

SMA / sederajat

1

5

Perguruan tinggi

-

5. Mata Pencaharian
masyarakat Desa Pancuran Tigo mayoritas berkerja sebagai petani dan
pekebun, karena mereka memiliki tanah yang sangat subur dan juga udara yang
sejuk inilah yang menjadikan faktor geografis yang sangat menunjang untuk
menanam padi dan sayur-sayur. Selain Petani dan Pekebun ada sebagian
masyarakat bekerja sebagai Peternak sapi, ayam, dan kambing dan ada menjadi
Pegawai Negeri Sipil (PNS). 39

37

Hasil wawancara Hendri Jumiral, minggu 28 April 2021, jam 15:30
Sumber Kantor Desa Pancuran Tigo, 2021
39
Hasil wawancara Hendri Jumiral, minggu 28 April 2021, jam 15:30
38
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Tabel 4.3
Jumlah mata pencaharian Desa Pancuran Tigo. 40
No

Jenis Mata Pencaharian

Jumlah

1

Petani

597 Orang

2

Pekebun

457 Orang

3

Peternak

126 Orang

4

PNS

76 Orang

5

Tidak bekerja

83 Orang

6. Agama
Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Pancuran Tigo bisa dikatakan
bahwa masyarakat tersebut adalah pemeluk agama islam 100%. Kegiatan
keagamaan ditunjang oleh tempat peribadatan yaitu Masjid Nurul Absar. 41 Setiap
hari selalu ada pengajian ibu pkk di masjid, pembelajaran yang dilakukannya
itupun berbeda-beda.
7. Adat Istiadat
Desa Pancuran Tigo secara adat dan istiadat masyarakatnya masih kental
dengan nilai budaya bisa dilihat dari aktifitasnya misalnya masyarakat Pancuran
Tigo masih mempertahankan tradisi “TARI RENTAK KUDO” Tradisi ini
diperkirakan telah ada sejak tahun 1968. Tarian ini ditarikan pada saat aktifitas
masyarakat seperti acara pernikahan, pada acara turun kesawah, dan pengangkatan
tokoh adat, tetapi sering ditarikan diacara pernikahan. Selain itu masyarakat juga
masih mempercayai mitos-mitos, seperti uangkapan dari Bapak Masuwardi selaku
tokoh adat Desa Pancuran Tigo bahwa masyarakat masih percaya dengan mitos
gak boleh keluar malam saat waktu sinjo atau senja. Karena mitosnya jika ada
orang yang keluar malam maka ia hilang akan dibawa oleh sebangsa jin. 42
40

Sumber Kantor Desa Pancuran Tigo 2021
Hasil wawancara bapak Martunus, kamis 01 April 2021, jam 16:20
42
Hasil wawancara bapak Masuwardi, kamis 01 April 2021, jam 10:15
41
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B. Hasil dan Pembahasan
1. Deskripsi Naskah Kitab Azimat
Naskah kitab azimat karya bapak K.H.M. Burkan Saleh merupakan sebuah
karya yang ditulis pada tahun 1940.
Pada pembahasan ini, sebelum penulis mendeskripsikan tentang isi naskah maka
terlebih dulu penulis akan mendeskripsikan biografi tentang penulis naskah kitab
azimat yaitu K.H.M. Burkan Saleh
a. Deskripsi Penulis Naskah Kitab Azimat
1) Kelahiran Burkan Saleh
Menurut informasi dari Bapak Rasyidin (menantunya) serta Ibuk Darti
Busni (anaknya) bahwa K.H. Muhammad Burkan Saleh dilahirkan di Desa
Tanjung Pauh, kecamatan Keliling Danau kabupaten kerinci sekitar tahun
1912. Ayah beliau bernama H. Saleh sedangkan ibu beliau bernama Hj.
Fatimah atau Nandang. Selama hidupnya, K.H. Muhammad Burkan Saleh
memiliki tiga orang istri. Dari ketiga istrinya tersebut tercatat beliau
mempunyai 12 orang anak.43
2) Pendidikannya
K.H. Burkan Saleh mulanya menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat
pada masa Kolonial, kemudian ia pindah ke Jambi mengikuti orangtuanya yang
juga memiliki perkebunan di sana. Di Jambi, Burkan Saleh melanjutkan
pendidikannya

di Madrasah Islamiyah Jauhar, Jambi. Ia menamatkan

pendidikan tersebut sekitar tahun 1940. Tidak puas sampai di sana, Burkan
Saleh kembali melanjutkan pendidikan agamanya di Pondok Pesantren
Tarbiyah Islamiyah, Lubuk Begalung kota Padang (selesai sekitar tahun 1945),
dilanjutkan ke Pondok Pesantren Candung di Bukit Tinggi dan selesai pada
tahun 1950-an.44
3) Aktifitasnya

43
44

Hasil wawancara ibu darti busni, jum’at 02 April 2021, jam 07:30
Hasil wawancara bapak Rasyidin senin 05 April 2021, jam 16.15
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K.H.M.Burkan Saleh Setelah tamat menempuh pendidikan yang sangat
panjang. Ia diangkat sebagai pegawai negeri sipil khususnya sebagai pengajar
agama di beberapa madrasah di Kerinci. Selain mengajar di Madrasah, beliau
juga aktif mengisi pengajian di masjid-masjid, mushalla dan di organisasi
kekeluargaan. Beliau menjadi ulama yang cukup terkenal atau masyhur di
Kerinci saat itu.
Ulama lain di Kerinci mungkin hanya aktif mengajar dan mengisi
pengajian. Tetapi tidak dengan K.H. Muhammad Burkan Saleh. Selain
mengajar, beliau juga menghasilkan karya tulis.
4) Karya karya K.H.M.Burkan Saleh
Ada beberapa karya tulis yang ditulis oleh K.H. Muhammad Burkan
Saleh, yaitu:
a) Kitab Azimat, kitab ini ditulis pada tahun 1948 dengan khat riqah.
Kondisinya masih cukup baik, isinya berupa azimat padi agar terhindar
dari hama, azimat penuntun dan penerang hati, azimat berani, azimat
pemanis serta azimat penangkal setan dan penyakit.
b) Kitab Alfalaqiyah (ilmu perbintangan). Kitab ini ditulis pada tahun 1937,
saat beliau masih menjadi pengajar di Madrasah Jauhar, Jambi. Kitab ini
ditulis dengan huruf.
c) Kitab Mustalah Alhadis. Kitab ini ditulis sekitar tahun 1950. Berisi tentang
pengantar ilmu hadis dan tujuannya, pembagian ilmu hadis dan hadis itu
sendiri serta berbagai penjelasa tentang hadis dan sunnah.
d) Kitab Al-Tarikh Qur'an Al-Karam, ditulis saat K.H.Burkan Saleh masih
menjadi murid namun tidak diketahui tahun pastinya. Kitab ini berisi
penjelasan tentang Ilmu Nuzul Quran dan berbagai hal tentang kesejarahan
al-qur'an. Kitab ini juga berisi teks Khutbah Hari Raya, penjelasan tentang
bulan Ramadhan dan puasa serta berbagai hal tentang masalah keagamaan
seperti qunut, riba, tentang mayit, fadilah ayat Kursi dan lain sebagainya.
KH. Muhammad Burkan Saleh wafat pada 21 Juli 2010 di kampung
kelahirannya Tanjung Pauh Mudik. Meski beliau telah wafat, pengabdian
beliau sebagai pengajar akan terus diingat oleh para muridnya. Begitu pula
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karya-karya tulisnya akan terus dikaji dan dipelajari hingga kini.

Saat

kontributor mencari nama Burkan Saleh di google, bertemulah salah satu buku
yang berjudul Pedoman Haji, Umroh dan Ziarah. Buku setebal 208 halaman ini
terbit pada tahun 2003 dan ditulis oleh Sudarmi Burkan Saleh, salah seorang
anak dari KH. Burkan Saleh. Tampaknya bakat menulis juga diwariskan
kepada sang anak.45
b. Deskripsi Isi Naskah Kitab Azimat
Naskah kitab azimat merupakan salah satu dari puluhan koleksi pribadi
K.H.M Burkan Saleh. Naskah ditulis dengan tulisan naskhi, bahasa melayu,
huruf arab, dan menggunakan jenis khat rik’i. Naskah ditulis dengan tinta
berwarna biru, hijau, dan hitam dengan tulisan yang sangat mudah untuk
dibaca. Naskah ini berbentuk buku dimana tidak semua halaman pada buku
yang terdapat tulisan naskah, naskah memilik 19 lembar atau 22 halaman
dengan berukuran panjang dan lebar naskah 21x15 cm serta rata-rata panjang
dan lebar teks 20x15 cm. Jumlah baris perhalaman pada naskah ini 21 baris,
degan arah penulisan dari kanan kekiri. Naskah ini tidak memiliki halaman, hal
ini disebabkan karena naskah kitab azimat ini merupakan koleksi pribadi.
Naskah azimat karya bapak K.H.M. Burkan Saleh merupakan naskah
yang berbicara tentang obat dan doa. Naskah ini didapat pada Bapak Rasyidin
selaku menantu dari K.H.M.Burkan Saleh. Saat beliau masih menempuh
pendidikan akhirnya beliau banyak mendapatkan informasi tentang doa-doa
dan obat-obatan dari gurunya sehingga beliau tulis dan disimpan karena beliau
berfikir bahwa ilmu ini sangat bermanfaat untuk masyarakat dan sebaginya.
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Deskripsi naskah adalah uraian atau gambaran keadaan naskah dan teks secara
fisik dan non-fisik dengan sangat teliti. Sumber data dari penelitian ini adalah
naskah kitab azimat. berikut ini deskripsi dari naskah kitab azimat

dan

disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 4.4
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Hasil wawancara bapak Rasyidin senin 05 April 2021, jam 16.15
Hasil wawancara bapak Rasyidin senin 05 April 2021, jam 16.15
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Deskripsi Naskah Kitab Azimat
No

Bahan yang dicari

1

Publikasi Naskah

2

Kode dan Nomor Naskah

No

Bahan yang dicari

Isi

MBS/KRC-TPM/AGM/004
Isi

3

Judul Naskah

Doa dan obat

4

Pengarang

KH. MUHAMMAD BURKAN SALEH

5

Penyalinan

KH. MUHAMMAD BURKAN SALEH

6

Tahun Penyalinan

7

Tempat Penyimpanan
Naskah

8

Alas Naskah

Tidak terdapat tahun, dari kertasnya dan
keterangan dari penulis diketahui bahka
naskah disalin sekitar tahun 1940
Rumah KH. Muhammad Burkan Saleh
Desa Tanjung Pauh Mudik Kabupaten
Kerinci Provinsi Jambi
Kertas

9

Pemilik Naskah

10

Jenis Alas Naskah

Darti Busni (Anak KH Muhammad Burkan
Saleh)
KERTAS

11

Kondisi Fisik Naskah

Baik

12

Penjilidan

Dijilid

13

Watermark (cap Kertas)
dan Cuontermasrk

14

Garis Tebal (cline Line)
dan garis Tipis
Jarak Antara Garis terbal
pertama sampai ke enam
Jumlah garis tipis
dalamsatu senti meter
Garis panduan

Tidak mengggunakan watermark dan
countermark karena kertas yang digunakan
adalah kertas yang dibuat awal abad ke-20
Tidak terdapat garis tebal dan tipis pada
kertas
Tidak terdapat garis pada kertas

15
16
17
18
19
20
21

Tidak terdapat garis tipis pada kertas
Terdapat garis panduan

Jumlah kuras dan lembar
kertas/jumlah halaman
Jumlah baris di setiap
halaman
Panjang dan halaman
naskah dalam senti meter

19 lembar (22 halaman)

Panjang dan lebar teks
dalam senti meter

20 cm x 15 cm

21 Baris
21 cm x 15 cm
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22

Tidak ada penomoran

Tidak terdapat penomoran

dalam setiap halaman
23

Tidak ada alihan

-

24

Tidak ada illuminasi dan
ilustrasi

Tidak terdapat illuminasi tetapi Terdapat
beberapa ilustrasi namun mayoritas ditulis
dalam bentuk teks

No

Bahan yang dicari

Isi

Huruf dan bahasa yang
digunakan
Jenis khat dan tulisan
yang digunakan
Warna tinta pada tulisan

Arab melayu

2 halaman
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Tidak ada halaman
kosong
Tidak ada kolofon
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Ringkasan Isi

Berisikan doa-doa, azimat, obat-obat dan
mantra.

25
26
27
28

Khat Rik’i dan naskhi
Biru, hijau dan hitam

-

2. Isi naskah kitab azimat
a. Analisis Naskah Kitab Azimat
Naskah kuno yang berisikan tentang informasi penting yang berkaitan
dengan doa dan pengobatan ini, maka naskah ini memiliki langkah-langkah kerja
filologi yang sudah tersusun secara sistematis. Berikut ini adalah paparan kajian
filologi yang dilakukan terhadap naskah kitab azimat, sebagai berikut:
1) Inventarisasi naskah (pengumpulan data)
Inventarisasi naskah adalah langkah pertama dalam penelitian yaitu
mencari dan mengumpulkan naskah. Peneliti menemukan naskah yang berada
di desa Pancuran Tigo kecamatan Keliling Danau kabupaten Kerinci yang
merupakan naskah milik pribadi yaitu K.H.M Burkan Saleh, dan sekarang
menjadi milik anaknya yang bernama Darti Busni dan di rawat oleh
menantunya yang bernama Muhammad Rasyidin.
2) Deskripsi naskah
Identifikasi naskah berupa deskripsi detail tentang gambaran fisik naskah.
Deskripsi naskah kitab azimat desa pancuran tigo kecamatan keliling danau
kabupaten kerinci.
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Naskah kitab azimat merupakan salah satu dari puluhan koleksi pribadi
K.H.M Burkan Saleh. Naskah ditulis dengan tulisan naskhi, bahasa melayu,
huruf arab, dan menggunakan jenis khat rik’i. Naskah ditulis dengan tinta
berwarna biru, hijau, dan hitam dengan tulisan yang sangat mudah untuk
dibaca. Naskah ini berbentuk buku dimana tidak semua halaman pada buku
yang terdapat tulisan naskah, naskah memilik 19 lembar atau 22 halaman
dengan berukuran panjang dan lebar naskah 21x15 cm serta rata-rata panjang
dan lebar teks 20x15 cm. Jumlah baris perhalaman pada naskah ini 21 baris,
degan arah penulisan dari kanan kekiri. Naskah ini tidak memiliki halaman, hal
ini disebabkan karena naskah kitab azimat ini merupakan koleksi pribadi.
Naskah ini tersimpan sangat baik dan masih utuh. Naskah ini merupakan
naskah yang ditulis tangan sendiri oleh K.H.M Burkan Saleh dan sekarang
pemilik naskah tersebut adalah Dartin Busni yang merupakan ana dari K.H.M
Burkan Saleh..
Naskah ini merupakan naskah asli yang dimana dulu K.H.M Burkan Saleh
masih belajar dan ia menulis pelajarannya di buku, karena tulisannya yang
sangat rapi dan bisa dibaca akhirnya disimpannya catatannya itu sehingga
sekarang bisa menjadi sebuah naskah. Bahan yang digunakan untuk menulis
naskah ini ialah kertas modern, tahun penyalinan naskah ini sekitar tahun 1940.
3) Transliterasi (ahli aksara)
Transliterasi ini tujuannya agar memudahkan peneliti atau masyrakat luas
dalam membaca dan memahami naskah, adapun ketentuan dalam penelitian ini
yaitu :
1. Alih aksara yang dilakukan dari aksara Arab – Melayu ke aksara latin
2. Mentraliterasikan teks dengan tugas utama untuk menjaga keaslian
naskah serta ciri khusus penulisannya.
3. Kata yang menandakan ragam bahasa lama tetap dipertahankan keaslian
naskah agar kelestarian ragam bahasa lama tetap terjaga.
4. Simbol yang terdapat pada naskah tetap dipertahankan dalam bentuk
aslinya serta teks dialiaksarakan sesuai dengan bentuk yng ada pada
naskah.

30

5. Kosa kata yang lumayan sulit dipahami oleh pembaca ditulis dengan
tulisan miring.
6. Tanda baca yang terdapat dalam naskah tetap dipertahankan.
Inilah pedoman penulisan bahasa Arab dengan huruf latin dapat dirincikan,
sebagai berikut :
a) Pedoman transliterasi
Tabel 4.5
Pedoman Pengalih Aksara Bahasa Arab Ke Dalam Huruf Latin
No

Huruf Arab

Bacaannya

1

 ا: alif

A

2

 ب: ba

B

3

 ت: ta

T

4

 ث: tsa

S

5

 ج: jim

J

6

 ج: ha

H

7

 خ: kho

KH

8

 د: dal

D

9

 ذ: dzal

Z

10

 ر: ro

R

11

 ز: zay, zayy atau za

12

 ش: sin

S

13

 ش: syin

SY

14

 ص: shod

S

15

 ض: dhod

D

16

 ط: tho

T

17

 ظ: zho

Z

18

 ع: ain

E

ZA
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19

 غ: ghoin

20

 ف: fa

F

21

 ق: qof

Q

No

Huruf Arab

22

 ك: kaf

K

23

 ل: lam

L

24

 م: mim

M

25

 ن: nun

N

26

 هـ: ha

HA

27

 و: waw

W

28

 ي: ya

Y

29

 ء: hamzah

,

GH

Bacaannya
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b) Isi Dan Translate Naskah Kitab Azimat

Halaman 1
Gambar 4.1
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Translate :
2) Dan jika pada hari senin jangan menghadap kebarat
3) Dan jika pada hari selasa jangan menghadap ke matahari
4) Dan jika pada hari rabu jangan menghadap ke barat
5) Da jika pada hari kamis jangan menghadap ke timur
6) Dan jika pada hari jum’at jangan menghadap ke timur laut
7) Dan jika pada hari sabtu jangan menghadap ke timur
Adapun jika disuratkan pada hari ahad pada pagi-pagi kali
(bab ini menyatakan kepadanya)
1) Jika hari Ahad kepadanya

dal, h, ha anna

Jika hari senin kepadanya

wa, mim, dal, ha, ain, dal, wa,lamalif,
lamalif, mim, anna, ha

2) Jika hari selasa kepadanya

dal, mim, ya, dal, ro, mim, ha

3) Jika hari rabu kepadanya

ya, dal, ro, mim, h, ha

4) Jika hari kamis kepadanya

warisahu, a, ba, hamzah, nun, ha

5) Jika hari jum’at kepadanya

sa, hamzah, jim, ba, dal, lamalif, ha

6) Jika hari sabtu kepadanya

a, a, ba, hajimmim, h, ain, ain, ain, mim, ha,

ha, ha, dal, hu
7) Inilah kepada azimat pula supaya mujarab in syaa allahu ta’ala inilah yang
disurat
(inilah azimat tangkal tikus dan belalang jangan makan padi maka disurat
pada partas maka tanam pada umpan dirumahnya.
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Halaman 2
Gambar 4.2
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Translate :
(Inilah azimat Tangkal demam disurat pada kertas dipakai)

Hu hu hu allah muhammadorrosulullah allah illaha alihi sembuh

(inilah azimat 15 perkara)
Billahu 3 saqollaha darollaha laillaha illaha muhammadorrosulullah

(sebagai lagi azimat)
Laillaha haillahu wahdahu laa syarikalahu lahulmulku waa lahulhamdu yuhyi
waayumitu wahuwa ‘ala qullisyainqodir wallahu wallaquata illa billahil ‘aliyil
‘azim. Aamiinn

(inilah azimat yang lain bagi orang yang mencuri)
Engkau surat pada keping roti maka diberi makan akan dia akan segala orang
yang kita ketahui dan jika memakan oleh mencuri itu orang yang mengetahui
akan dia niscaya tiada kuasa merasakan akan dia segala inilah rupa azimat.
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Halaman 3
Gambar 4.3
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Translate :
Inilah azimat enutup hati disurat pada kertas (fa, lamalif, alif,alif,alif)
Inilah azimat maka jadi beranak dipakai (alif, titik tengah, alif, ha, ha, ha,
alif,alif,alif, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha)
Inilah azimat permanis muka disurat pada pertas ditaruh kepala inilah yang
disurat (satu, dua, empat, empat, empat, satu, satu, satu, satu, ra, ha, ain, lahu)
Inilah azimat penerang hati disuruh pada sirih bermula dimakan tujuh pagi ini
yang disurat (alif. Alif. Alif. Delapan, ha a alif, alif, dal, alif, wa)
(Sebagai lagi tangkal setan beri dipakainya)
Laa haa thotho la alhathotho la ba’tolaha walaha tho’a mu’ma thowila
(sebagai lagi disurat pada kertas beri kepadanya)
Bismillahi wabillahi waminallahi wala hawlawallallahi azimat ‘alaikum ya
ma’syuro jinni wal insan wasayatini wasama wati walardi wakturiku laili
wanhari kulliha wama sakana minha wamabaina ya syaikina bihazal waji’a
allahuinni auzubika minhamazati syaittin waauzubika robi ayahdurun
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Halaman 4
Gambar 4.4
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Translate :
Apalah azimat kanak-kanak sawan disurat

bala bala bala hai hai hai hai hai

Pada kertas maka laki” pada tangan kanan

lahu lahu lahu lahu lahu lahu lahu

Dan jika perempuan pada tangan kiri

walahu sa’mi’ahu ‘alim

Bermulo barang siapo terkena setan atau jin disurat qulhuallahu ahad dalam jadwal
ini maka diikutkan pada lengannya kana niscaya disembuh oleh allah ta’ala maka
jika perempuan lambat keluar anaknya disurat pada kertas qullhuallahu ahad ini
maka diikatkan kepada kepalanya niscaya segera keluar anaknya dan barang siapa
berkekaan melihat kepada surat sebulan dimimpinya diampun allah ta’ala dosanya
atau didengar suara mengatakan dia selama hidupnya dari dunia ini beroleh
kebesaran dan sejahtera imannya lalu ke akhirat maka tiap-tiap sehari sebulan
melihat kepada niscaya membalikkan allahu ta’ala dari titi rahmatnya dan diluaskan
rezekinya dan dipeliharakan leh allah ta’ala daripada roh daripada kejahatan
setannya. Seperti gambar di naskah.
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Halaman 5
Gambar 4.5
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Translate :
(inilah azimat jangan menagis kanak-kanak)

Afaman ha zal hadisi tahabun wanafahkun walatabghun waantum samidun
faasjudulillah wa’budu asyhadu annahu laillahaillaha ‘auzubillahiminas
syaitonirrojim fallama balaqo ma’ahu asyai qola
Ya ibnu inni ‘aro fii mana’i inni izzajala fanzur mazitaro qola ya apti at’al laa
tumaru satajidu insyaallah minasshbirin yaa qohar.

Inilah baca pada tangan kiri

inilah pada belakang tangan kiri

Gambar Seperti pada naskah

gambar seperti pada naskah

(inilah azimat supaya jangan percil setan)
Tsuma arjiul arotaini yangkolibu illayka barosulika ghosia wahuwa khosirin ha
ha ha

(inilah obat demam disurat pada pinggan putih)
Gambar seperti pada naskah
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Halaman 6
Gambar 4.6

43

Translate :
(pasal pada menyatakan hal perempuan yaitu diambil huruf yang mati dan yang
hidup kemudian maka buang maka tinggal berapa maka lihat dibawah ini:
Alif, ba, ta, tsa, jim,kha, kho, dal, zai, ro, za, sa, sya, sho, dho. To
1. 2. 4. 10, 3, 5, 5, 4, 4, 6, 6, 11, 11, 5, 8, 9
Dzo, ‘ain, gho, fa, kaf, ka, lam, mim, nun, waw. Ha. Lamalif, ya, hamzah sho, nya,
gi
4, 4, 8, 10, 10, 9, 6, 6, 4, 4, 50, 5, 11, 10, 4, 11
(al awaalu) katmani namanya adapun rupnya mananya merah sebut bawah dan
hurufnya seperti bunga kembang semalam dan tumiti seperti burung
merpati dan hujung jari halus dan makannya berkuli farsiya lubang
tanduk dan kehendaknya sekali semalam dan rupanya bakul dan
jahilnya tiada sangat hatinya badannya kurus ramping.
(katafi) orang sinting namanya adapun ciri hati itu mambunya seperti bunga
kembang semalam jarinya besar sedikit dari ketamaan tupinya
berlengkuk sedikit dari ketamaan dan kehendak dua kali semalam dan
paratnya lajuk keluk dan betul hatinya dan jahil sedikit yaitu sedang
badannya
(katanya) sangkalan namanya adapun sangkalan itu bahunya busuk lagi hapak
dan perjalannya seperti permulaan astip dan banyak airnya parasnya
luas sampai didalam hatinya mendorong laiki-laki yang lain sahaja
kehendaknya semalam tidak kurang tiga kali.
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Halaman 7
Gambar 4.7
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Translate :
Hasiat namanya adapun hasiat itu bahwa harum nafsunya memandang kepada
laki-laki yang lain niscaya hatinya dan tiada kasih suaminya dan bungkuk
perjalannya atau mainnya lebih daripada air dan pengasih dan menyanyang dan
nafsu tiada puas siang dan malam adapun permintaannya bakal ayat didalam
rahim kurang gemuk badannya

(pasal ini pada menyatakan melihat babekal dan jahat atau melihat untung
mencari atau hendak beristri dan bagai yang sebagainya mana-mana yang
dikehendaki yang dilihatnya)

Maka ambil pada batu maka genggam serta niatkan dalam hati barang kehendak
kita maka tatkala hendak mengenggam itu baca fatiha satu kali dak kulhuallahu
ahad tiga kali dan sholawat tiga kali maka dibilang delapan dua jika lebih esa
bakuli berkehendaknya maka lebih 2 tidak maka akan sesuatu akan marah akan
menyesal akhirnya maka lebih 4 bakuli tetapi ada lambat kehendaknya hatinya
terlalu baik tetapi ada susah sedikit kemudian bakuli selamat beroleh sua cita dan
jika lebih 6 bakuli niscaya dia berang kehendaknya seperti bulan purnama
artinya hartanya dan maka lebih 7 segera sampai barang kehendaknya sempurna
beroleh selamat dan jika lebih 8 tidak bagus bakuli jangan sekali-kali diperbuat
(inilah azimat angka jika orang sakit maka disurat pada kertas maka tempelkan
dipintu rumah kita agar olehnya in syaallah ta’ala setan itulah rajanya azimat)
Gambar seperti di naskah
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Halaman 8
Gambar 4.8
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Translate :
Setelah mengerjakan saudarakan jibril akan obat segala penyakit tiada lagi
berkehendak akan obat yang lain maka sembuh sahabat ya rasullullah jiwa kami
bertanya akan obat ini maka sabda rasuullah ambil oleh kamu akan air hujan
pada malm jum’at atau pada harinya maka baca ayatul kursi 70 kali dan
innaanzalnaa 70 kali dan qulhuallahu ahad 70 kali dan qul’auzubirolfalaq 70 kali
dan qul ‘auzubirobinnas 70 kali dan subhanallah walhamdulillah walailla
haillahuakbar wala kuata illa billa hilaliyil azim 70 kali dan sholawat 70 kali
maka minum pagi dan petang 1 piala 7 hari berturut-turut demi allah yang
menjadi akan daku barang siapa minum dia niscaya akan diberi allah dari
sekalian penyakit daripada tujuh orang itu barang kehendaknya dioerkenankan
allah hanya bermula penyakit kasat atau supat atau mulus atau isya atau pitam
atau hati sebal atau serasa bilahi in syaallah ta’ala sembuh
(inilah obat menangis tahu )
Maka ambil pulut dan rumput babi akar perih mama sirih pinang maka dipupuk
pada kepadanya
(inilah obat apabila penyakitnya dibaca empat puluh kali)
Allahuma sholi ala saidinna muhammad fibilkulubi wada’iha wa’faatiha abdani
wasyifaiha wanuril absori wadaha wa’ala alih washobihi wasalam
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Halaman 9
Gambar 4.9
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Translate :
(obat sakit gigi)
Bermula syaratnya mula-mula baca fatiha sekali kedua qulhuallahu ahad tiga
kali dan ketiga qull auzubirobil falaq sekali dan yang keempat qul auzubirobinnas
tiga kali maka ditujuhdengan penunjuk huruf yang pertama ditekan ke gigi yang
sakit itu dengan telunjuk jikalau tiada sembuh dicucuk pula huruf yang kedua
maka ditulis kepada papan huruf yang diatas ini jika tidak juga sembuh maka
cucuk pula huruf yang ketiga sehingaa habis hurufnya itu maka maka semuanya
maka baca huruf ini sekali mudah-mudahan dikabulkan allah,

(inilah azimat jang kena hambatan orang)
Bismillahirohmanirrohim bismillah wabillahi allahullakum wallatadrikuhuabsoru
wahuwa yudriku absoru wa khowil wallahi falyakalilmu’minun wafi sama’i
yuzikum yazuzukum wama ‘atua azim

(inilah obat sakit kepala disurat pada kertas)
Wala tahulu rausakum mata yablughol hadiah mahalu famankum minkum
maridon awbihi ‘aza ma’ rosihi fadiatun minsiamin aushodokotin aunusuri ya
dallahu bikumul yusro walayuri dubikum yusro yallaha ayah faza ankum insyahu
dhoita yaa illa ha awwalin ya khoirin nasirin birohmatikayaa rohimin
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Halaman 10
Gambar 4.10
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Translate :
(inilah obat alamyus dan tampirus artinya kutu anjing atau sebagian dalam
telinga)
Maka ambillah kunyit tutup perahkan airnya sebagai lagi peri membunuh ambil
tas butir watassim ka’fil sekedar layu mali airnya titiskan kedalam telinga
niscaya ia mati atau keluar dan lain itu daripada segala yang yang pahit ia pun
baik.

(inilah azimat sakit hati)
Atau ambil sirih pinang lada suluh dan bawang putih dimakan samuaya atau
sampahnya maka diambil habu dapur darah sembahannya tiga jari maka dibaca
fatiha sekali nafas mujarab

(inilah tujuh huruf kuri mati kuru mati pali dimati diampuh induk tangan kiri)
Berkat kata laillahaillaha muhammadorosulullaha ditawar pada ini kuati tangan
tiga pagi maka diurutkan pada perut diakan kuro itu insyaallah mujarab

(bab ini menyatakan pada peri perkasih)
Surat pada kertas direndamkan pada minyak sampaikan maka sapukan.
Gambar seperti di naskah
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Halaman 11
Gambar 4.11
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Translate :
(sebagai lagi azimat pengasih disurat pada hati tangan kita dengan minyak demi
berlihat dengan kita maka sapukan pada muka kita)
Kaf, mim, 8, dal, 3, 1, lamlaif

(sebagai lagi azimat mahaba disurat pada kertas tuan ambil abunya bleh didalam
minyak sampailah sapuka kepada kepala kita)
Gambar seperti di naskah

(sebagai lagi mahabahu disurat pada kertas 7 batu tuan ambil abunya beri
dimakan perempuan niscaya kasih ia akan suaminya itu amat mujarab ada kuasa
‘atoni alif ha)

(inilah hikmat maka hamba cari disurat pada apapun beri makan kepadanya
maka jika tiada yang liar pun jadi jinak inilah rajahnya)
Yaayuhallazi naamanus biru warobitu wataullahu illalakum tuflihun
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Halaman 12
Gambar 4.12
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Translate :
(inilah azimat akan kebal dipakai terlalu mujarab inilah azimatnya)
(alamnasyro) ya muhammad (syadroka) ya muhammad (wawa’dofa ‘innaka) ya
muhammad (wazarokaa) ya muhammad (allazi naqodho dzoharka) ya muhammad
(warofa’a lakaa) ya muhammad (zaa karoka) ya muhammad (faan nama’al
usriyusroo) ya muhammad (innama usri yusroo) ya muhammad (faiza faroqta
faqshob) ya muhammad (waa illa robikaa farqhob) ya muhammad wasdollahu
‘ala saiyiddina muhammad wa’ala alihi washobihi wasalam
(inilah azimat tawar sakit mato ditawar kepada air maka direndam itu mato
kepada air)
Yaa nazori biiya’ kaubi ‘ayazakaha : bimaa safakaa zaa biihu izaa samulkahadaa
Qomishuu yusuf isjazabasiroti : binaki ya’kubba izzhaba ayyuha illa madii
(inilah pada menyatakan pengasih)
Maka dibaca ayat ini pada bunga terhabis atau seumpamanya maka dibawakan
siapa-siapa yang dikehendaki maka mencium lah ia dibawa kasih ia akan dia
dengan izin llah ta’ala inilah ayatnya (walakod fatayna sulaimana walqoinaa
alaa kursiyuu jasadan summa inni) dan orang bahwasanya nabi shollahualaai
wasalam bersabda ia barang siapa membaca sholawat ini niscaya mimpi ia akan
daku dalam tidurnya menyebut akan dia oleh syekh wama minni didalam kitab
amal dan syekh dan malam antari sahroh wallida (allahumaa sholli ‘ala rohifii
mu’minamuddin fii arwahi wasollahu muhammad fii jasadi wasolli ‘ala kobri fii
muhammad fill kubro allahu basiaruu fii muhammad mimni tahiyatan wasalam
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Translate :
(Bab ini pada menyatakan angan harta yang hilang pada liang yang empat segi
disurat)
Pada segi yang pertama (shod walqorona aljayadazi allazikaro ballazi kaparo
walfa ‘azita wasaqoqo
Pada segi yang kedua (kaf walqoronialjaid)
Pada segi yang ketiga (yasin wallquran nilhakim)
Pada segi yang keempat (kaf ya ha ain shod hamiqoha zalyaum laa yafatoqofa
walayauzan lahum wayazhorun
Maka dipanjangkan layang pada jalan kampung tigo serta dibaca doa
tabarokallazi hingga akhirnya serta paluan layang itu hingga luput.

(inilah obat racun)
Maka baca fatiha dan qulhuallahu ahad tiga kali dan qull’auzubirobil falaq
dengan

qul’auzubirobinnas

dan

fatiha

dan

baca

sholawat

yaitu

ashadualaillahaillah tiga kali serta diniatkan maknanya dan tabbat yada abilahiw
tiga kali hingga watab sewaktu membaca itu maka ingatkan orang punya obat ini
nenek sempupu kuning

Obat pertama dikapurkan sirih tiga kapur maka dikunyahkan maka dibawa
semburkan maka ditawarkan dengan tawar diatas kunyit maka ditaruh maka
sama sekali tiga pagi
Obat kedua jeruk 3 biji maka tawarkan dengan tawar rti sebut diatas ini maka
diperas airnya maka dimakan tiga pagi.
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Translate :
Obat yang ketiga nanas mengkudu tiga biji maka diiris tiga iris maka ditawarkan
dengan tawartadi maka dimakan denga habis dua tiga pagi
Obat yang keempat ayam kuning seekor maka dibunuh sudah itu di panggang
sudah itu tawarkan dengan tawar diatas ini makan sendiri saja habis-habisan
tidak boleh orang lain
(pasal ini pada menyatakan pada mandi dibulan safar)
Didalam kitab yang bernama
Cerita daripada syekh syaifuddin didalam kitab yang bernama ta’liqoh yang
dahulu bahwasanya menlak bala daripada takdir oleh Allah ta’ala pada tiap-tiap
setahun 12.000 pindah daripada lauhul mahfuz kepada langit dunia pada malam
rabu akhir safar maka menyurat doa ini dengan tujuh ayat maka diminumnya
baitul akhir inilah doanya
Bismillahirohmanirohim salamun kaulamirrohim salamun alahuhun fil’alamin
salai ibrohim salamun’ala musa waharun salamun ‘ala ilyas salamun ‘alaika
tibtum tadhulu ha kholidun salamun hiya hatta mat’lailfat.

(pasal pada menyatakan niat mandi bulan safar pada hari rabu malam akhir)
Maka inilah lafaz niatnya
Nawaitul khusla ‘ansyahri shofari waiyumdi ‘anfitnah da’jal sunnatan
lillahita’ala
artinya aku mandi pada bulan safar dan melalui akan daku daripada fitnah da’jal
karena Allah ta’ala.
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Translate :
Faedah barang siapa menyurta segala huruf fatiha
Satu huruf potong dalam bijana yang sudi dan basuh akan dia akan air hujan dan
diberi minum akan orang yang sakit niscaya sembuh in syaallah hu ta’ala dan
jikalau ada dia karena sihir itu dan terhari lah ikatan itu in syaallahu ta’ala dan
setengah
Daripada faedah surah fatiha bahwasanya apabila engkau surat dalam bejana
yang suci dan da’wat yang suci dan engkau basuh baju dengan air yng suci dan
disapu dengan air itu akan orang yang sakit dengan sekalian badannya dan pada
tempat sakitnya tiga kali dan dibaca ketika disapu allahumma sfii antasyafii
wa’afi waantal ma’afi tiga kali niscaya sembuh in syallahu ta’ala
Salamun qoulamin sampai aakhir dan lagi daripada rasullullah barang siapa ada
sakit pada badannya mambaca akan fatiha tiga kali kemudian diantar anak jari
atas tempat yang sakit kemudian dibaca allahumma inni a’uzubika minsyarima
‘azbidu wahazu sab’i syairoti niscaya sembuh in syallahu ta’ala dan lagi sabda
rasulullah
Apabila kena diantarmu sakit kepala atau lainnya maka hendaklah dihampar
tangannya pada hendaklah dibaca fatiha dak qulhuallahu ahad dengan
qul’auzubirobil falaq dan qul ‘auzubirobinnas dan hampas pada tangan dan
disapu dengan dia akan mukanya niscaya sembuh in syaallah
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Transalate :
Bab ini hikma harta kita yang hilang
Maka ambillah buwah kendari maka disurat nama orang syarat itu pada buah
kendari maka dipakai pada api. Inilah disurat rajahnya (allahumma ya tarib
syaiton jinni wal’insyi insyaallah ta’ala)
Sebagai lagi hikma harta hilang
Disurat pada kertas digantung pada api lima hari atau tujuh hari inilah ang
disurat
A, wa, dal, r, a, wa, la, wa, a, ro, a, dal, wa, a, ro, do
A, wa, za, a, wa, lamalif, wa, a, lamalif, wa, a, ro, a, ro, wa, do
Wa, a, lamalif, bato, nun, wa, ha, wa, ain, ka, mim, ro, sato, dal,
lamalif.
Insyaallahu ta’ala dikembalikan allah ta’ala ha,a
Sebagai lagi gembung perut pencuri
Maka disurat pada telur ayam hitam maka ditambahi kedalam api tatkala putih 2
hari inilah yang disurat (a), ha, a, hamzah, nun, sa, ro, a, hamzah, ha
Sebagai lagi harta hilang disurat diatas kertas digantung diatas api inilah yang
disurat
A, a, a, lamalif, ha, a, la, a, la, ha, nun,nun, mim, ha, dal, ro, sa, wa, ro, a, la,
ha,ha,ha
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Translate :
Inilah suatu hikamah bermula kata Allah ta’ala waliqulli huwamuha liha
pastabiqul khoiroti takunu ya’ti biqumullah jami’ah innaha allahu qulisyain
qodir, surah Al Baqoroh ayat 148
Bermula ayat ini apabila disuratkan satu kertas daripada kain dan disuratkan
pula nama orang mencuri atau hamba yang lari kemudian maka cucukanlah pada
kain itu paku maka dipakukan pada dinding Tempat yang dicuri harta itu
padanya atau tempat yang lari hamba itu yang dicuri atau hamba yang lari dan
hendaklahia hingga kembali. Yang lari kepada tempetnya dan dikembalikan harta
yang dicuri dengan segera in syaallahu ta’ala . pencegah pencuri
(inilah faedah serat ini suatu hikmanya hamba yang lari daripada tuanmya
barang siapa menciptakannya dia
Yaa ayuhallazi naamanus biru washbiru warbitu wata’kullahu laakal lakumul
tuflihun. Atas roti maka diberi makannya atas hamba yang lari niscaya terengah
daripada durhaka dan lari dan demikian lagi apabila diberi makan perempuan
yang durhakaakan laki-laki apabila dimakan dia niscaya tertegahlah daripada
durhaka akan laki-laki itu
(inilah suatu faedah bagi membinasa seteru dan maha menghilangkan orang yang
dzalim didepan dengan ahmadu musa dan sinjil telah dikerjakan orang memberi
dan yaitu bahwasanya dibawa fatiha 45 kali dan akan ayat 49 kali apabila
ayatnya pashrobbukum innalihliqu a’dukum wayahtali fakum fiil ardi fayanzuru
kaifa ta’malun fainnahu yakunu zalika. Surah al-a’daf ayat 129.
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Translate :
(bab ini hikma menahan orang maling)
Jangan beroleh liatnya pada tempatnya dan tiada boleh masuk kepada rumahnya
atau lainnya jikalau sudah dimasuk tiada jadi keluar mencuri itu in syaallah
ta’ala dengan berkat kalamnya dan isyimnya dilihat oleh pencuri itu seperti laut
beralun-alun atau sungai yang amat besar dimana roh demikian dipandangnya
dikeliling itu tempat in syallah ta’ala berkat api syekh ja’faruddin adapun
syaratnya diamalkan 7 malam tengan rumah atau tempat yang lain demikian juga
maka disuruh dikelilingi itu seperti laut sungai insyaallah ta’ala dengan berkat
doa ini
Bismillahirohmanirrohim
Robinajjini minal qozholimin wama romaita izromaita wala kinnallaha
romaallaha wabaliyai mu’minina minhu bala’an hasana sumumbukmun umyun
fahum layatazakarun ya allah ya rasullullah rabi sayyidina
syekh ja’far syidik laaillahaillah muhammador rosulullah
(bab ini jika harta kita lenyap)
Beberapa banyak orang tidur dalam rumah kita semuanya kita surat namanya
beserta ini maka barangnya siapa tiada hangus namanya itulah mencuri inilah
yang disurat (al qoidi hum syai’un al waroqiatun khudi minikmati fainnaka
mahaha ya mali mamu
(bermula barang yang siapa kehilangan sesuatu maka hendaknya dibaca
pula ayat ini
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Translate :
(Ya bani innaha antakumiskolaa minkhoirdalin takum fatakunna fisakhrotin
wafiramahati walardi yati bihallahu) syarahusi sembilan kali niscaya
dikembalikan leh allah harta yang hilang itu dan beroleh kesakitan yang
mengambil harta in syaallah alif Ha surah luqman 16 shod 374
(Bab ini jika ada hajat besar dibaca da ini inilah doanya)
Bismillahirohmanirrohim
Khodrulli ulubi indashuhubi

laka ya syaidi ladiro juhudi

Wabikallahu ya jalilu fala sya’i

yadanika fii kholi zol uhudi

Wabika syaidil mukalili biannuri

roilla arsyikal azim almajidu

Zaka zakunta masalu malam nazala khoti

alha arabtu bitahudi hiyya

(bab ini apabila kesakidan atas perempuan keluar anak maka engkau
surat pada pinggan putih kemudian dibasuh dan diminum oleh perempuan
itu inilah disurat)
Bismillahirohmanirrohim laaillahaillah hakimulkarim subhanaallah robissama
wati walardi robil arsil azim kaannahum yauma raunna lamyakul bisu illa
arsiyatan addhuhaha ka’annahum yauma yaunahaa mayuadunaa mayalbisu illa
syai’a minnahari fahal yahliqu kaumil fasikun

antahi

(bab ini apabila kesakidan atas perempuan keluar anak maka engkau
surat mangkuk putih diminum oleh perempuan itu)
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Translate :
Wallahu aljarojika min batowana ummahatikum latafa’lamun syai’la waja’akum
wasami’ahu wal abshoru wal afidah la’alakum tasykurun antahi intaha aljali 78
shod 249
Inilah da seluruh dibaca pada ini tiga kali atu tujuh kali maka suruh
minum padanya niscaya keluarlah anaknya insyaallah ta’ala
alif Ha
Yaa hayuu yaa koyum ya’ali ya mali ya wafi’ ya qhoni ya wali shollahu ala khoiri
kholkihi muhammadin wa’alaalihi ‘ajmain bismillahi astagfirullahal azim
laillahaillah huwal hayul qoyyum waastagfirullahi innaha huwal qhofururohim
(inilah penolak daripada sihir dan jin)
Qullahuma mawai antum malkum ‘ala,a a’ku kul musa ma’ji’tum bihi ashroni
allahuma syaitullahu innaha la yuslihu amaliuk shidin Yunus 18 shod 192
(inilah obat sakit kepala dan lainnya maka dibaca doa ini)
Syahatalam wuju waansyal uju bihaykoyum wama romaita izromaita wala
kinnallaha rma waliyab lahul mu’minina minhu bala unkhasana

alif Ha

(bab ini perkara azimat dan syaratnya)
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Translate :
Adapun syarat surat menyurat empat perkara
(awwalu) mengambil air sembayang
(isnaini) jangan berkata-kata setelah itu
(asshalisu) mengerapkan lidah kepada langit-langitnya
(arbiu’) tatkala menyurat keras nafsu dari kanan
(inilah doa tatkala doa azimat itu)
Biismillahirohmanir rohim qul ukhiyya ilaayya annashu tama’a tamarun minal
jinni wall insi wabihakki kaf ha ya ain shod sarnafa
(inilah yang dibaca kepada tangan)
Laa tadriku illa basoru waa huwa yudrikul akhshoru waa huwaa latifull khobir
ja’akum basoiruu maha rikum pamananshoru abshoru palinafsihi mawan
ummiyya fa’alaiha inna ‘alaikum banafsihi. Alif ha
(inilah kepada membuat azimat
1) Fatiha pada nabi
2) Fatiha kepada orang memakai ini azimat jika tahu jika tidak tahu fatiha
kepada orang seorang itu
3) Qulhuallahu ahad tiga kali
4) Qul’auzubirobil falaq sekali
5) Qul’auzubirobinnas sekali
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Transalate :
6) Baca fatiha hingga iyya kana’budu memulai menuliskan bismillahi dan khoidu
menulis mana huruf yang berlubang tidak boleh diuntuk alif ha
(bab ini jika kita hendak membungkus ayat azimat)
1) Fatiha kepada ini baca
2) Qulhuallahu ahad tiga kali dibaca
3) Qulauzubirobil falaq sekali dibaca
4) Qul’auzubirobbinna sekali dibaca
(bab ini pada menyatakan surat azimat atau juz tiga dia akan azimat
inilah ia)
1) Jika pada hari khomis menyurat dia pada waktu zuhur
2) Jika pada hari jum’at menyurat dia ketika ia tatkala
3) Jika pada hari sabetu menyurat dia waktu asar
4) Jika pada hari ahad menyurat dia dapat hampir tengah hari
5) Jika pada hari isnin menyurat dia waktu malam
6) Jika pada hari as sulasa menyurat dia tengah hari
7) Jika pada hari arba’a menyurat dia dapat pula dua hari.
(bab ini pada menyatakan hormat menyurat)
1) Dan jika pada hari ahad jangan menghadap kebarat

C. Eksistensi azimat dalam kehidupan masyarakat
1. Jenis-jenis azimat yang masih dipakai dalam masyarakat Desa Pancuran
Tigo
Zaman modern seperti saat ini, masih ada juga sebagian masyarakat
Indonesia khusunya Desa Pancuran Tigo yang masih percaya dengan hal yang
mistik. Salah satu menggunakan azimat sebagai benda keramat atau pembawa
keberuntungan.
Azimat pun memiliki bentuk, rupa dan jenis yang berbeda-beda. Tujuan
para penggunanyapu bermacam-macam ada yang berkhasiat pengasih, kebal,
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dihindarkan dari jin dan lain sebagainya. Meskipun beritu azimat tidak bisa
sembayangan untuk memakainya, ia mempunyai syarat dan ketentuannya
sendiri.47
Ada beberapa jenis azimat yang masih digunakan dalam kehidupan seharihari di masyarakan desa Pancuran Tigo, sebagai berikut
a. Obat sakit gigi
Obat sakit gigi ini sebagian masyarakat masih menggunakannya,
penggobatan nya berupa pimilihan huruf hijaiyah satu persatu dan di tunjuk
ke huruf lalu ditunjuk ke gigi hal ini terus dilakukan hingga gigi tidak
merasakan sakit lagi. Pengobatan ini diawali dengan membaca surah Al
Fatiha, Surah Al-Iklas,Al-Falaq, An-Nas.48
b. Doa mandi pada bulan safar
Bulan safar adalah malam rabu akhir, masyarakat Desa Pancuran Tigo
masih menggunakan doa ini pada saat mandi di bulan safar.49
c. Azimat menangkap orang mencuri
Azimat ini masih digunakan oleh sebagian masyarakat Desa Pancuran
Tigo, azimat ini cara menggunakannya berbeda-beda salah satu dengan cara
tulis dikertas nama nama yang kita curigai lalu dimasukan kedalam
mangkok yang sudah apinya setelah itu masukan nama nama itu dan jika
namanya tidak terbakar oleh api maka dialah yang mencurinya. Dan ada
bacaan doa pada saat kertas nama itu dimasukan ke api itu.50
d. Azimat tangkal jin dan setan
Azimat penangkal jin ini berupa kalung atau gelang yang berisi isian doa
yng ditulis dikertas atau kain dan dimasukan kedalam benda tertentu lalu
dikenakan di leher, lengan atau pinggang. 51

47

Hasil wawancara ibuk Khodijah (Nama samaran), Kamis 25 Maret 2021, jam 10:50
Hasil wawancara ibuk War, jum’at 26 Maret 2021, jam 09:20
49
Hasil wawancara ibuk Khodijah (Nama samaran), Kamis 25 Maret 2021, jam 10:50
50
Hasil wawancara ibuk Siti, jum’at 26 Maret 2021, jam 14:15
51
Hasil wawancara ibuk Jusmiati (Nama samaran), kamis 25 Maret 2021, jam 09:22
48
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2. Pandangan masyarakat Desa Pancuran Tigo terhadap naskah kitab
Azimat
Desa Pancuran Tigo Kecamatan Keliling Danau sebagian masyarakatnya
mengganggap bahwa azimat itu adalah sebuah benda atau tulisan yang digunakan
seseorang yang memiliki gangguan jiwa atau memiliki penyakit yang langkah,
susah untuk diobati atau untuk menghindari penyakit yang dipercaya oleh
sebagian masyarakat akibat perbuatan makhluk ghaib.
Kepercayaan masyarakat pada azimat bisa dilihat dari segi kehidupannya
khusunya di Desa Pancura Tigp. Bisa dikatakan bahwa masyrakat Desa Pancuran
Tigo yang berpikir secara rasional dan ditambah lagi Desa Pancuran Tigo tidak
terlalu jauh dari pusat kota. Apalagi Desa ini juga desa yang sudah berkembang,
tempat belajar sudah memadai baik dari segi keagamaan maupun pendidikan
sehingga dengan berjalannya waktu kepercayaan terhadap hal yang mistis sudah
mulai berkurang. Tetapi ada sebagian masyrakat atau kelompok yang masih
mempercayai dengan hal-hal mistik, contohnya cara menghindari penyakit dengan
menggunakan pengobatan tradisional (azimat) yang diwarisi secara turun-temurun
dari zaman dulu sampai saat ini azimat masih dipertahankan dalam kehidupan
sehari-hari oleh masyarakat desa tanjung pauh kecamatan keliling danau
kabupaten kerinci. Bahkan hal yang mengandung kekuatan ajaib atau gaib,
sebagian masyarakat masih percaya dan melakukannya. 52
Azimat dalam kepercayaan masyarakat desa tanjung pauh adalah mantra
atau sejenis penangkal yang sudah diwarisi secara turun temurun oleh nenek
moyang zaman dahulu yang berbentuk secarik kertas dan bertulisan arab, mantra
dan do’a-do’a serta menggunakan alat-alat herbal (kunyit, kencur dll). Sebelum
adanya pengobatan medis, azimat ini lah satu-satunya yang digunakan sebagai
obat untuk menjauhkan penyakit-penyakit tertentu bagi masyarakat Desa
Pancuran Tigo Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. 53

52
53

Hasil wawancara ibuk Siti, jum’at 26 Maret 2021, jam 14:15
Hasil wawancara ibuk Khodijah (Nama samaran), Kamis 25 Maret 2021, jam 10:50
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Untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai kepercayaan masyrakat di desa
Pancuran Tigo terhadap azimat, sebaiknya terlebih dahulu mengetahui bagaimana
sikap dan prilaku masyrakat dalam upaya menghindari berbagai macam penyakit.
Oleh karena itu, setiap orang atau masyarakat menghindari suatu penyakit pasti
berusaha untuk selalu menjaga lingkungan dan prilaku.
Azimat juga bisa dikatakan sebaga bendah betuah karena bisa membantu
segala permasalahan bagi sebagian masyarakat pancuran tigo. Azimat yang
digunakan berbeda-beda tergantung kegunaan dan tujuannya masing-masing. Ada
azimat yang untuk mencelakan sseorang, ada azimat yang melindungi seseorang
dari segala musibah, dan ada azimat dipergunakan untuk keberuntungan. dalam
hal ini pernah terjadi didala keluarga ibu war, yang sudah berusia 48 tahun. Ia
memiliki suami yang mempunyai riwayat penyakit stroke, sudah 4 tahun lebih
melakukan pengobatan di rumah sakit namun hasilnya nihil. Akhirnya ia
berinisiatif untuk membawa suaminya ke orang pintar atau dukun, dan banyak
juga warga sekitar untuk menyarankan untuk pengobatan di dukun. Setelah proses
pengobatan selama kurang lebih 3 tahun alhamdulilah ada perubahan sedikit demi
sedikit walaupun belum sembuh total. Dalam pengobatan orang pintar itu ia
memberikan sebuah benda seperti gelang yang dibungkus dengan kain berwarna
hitam untuk dipakaikan dikaki suaminya.
Menurut penjelasan dari ibu war yang merupakan seorang pengguna azimat,
ia mengatakan bahwa doa atau mantra itu ditulis oleh orang pintar di atas kertas
putih, lalu dilipatnya hingga kecil-kecil dan sangat rapi, kemudian ia masukan
kedalam timah setelah itu dibungkusnya lagi dengan menggunakan kain warna
hitam. Setelah azimat itu akan segera dipakai barulah dibacakan mantra-mantra
khusus kepada benda yang akan dipakai itu.54
Selain itu, ada juga pengalaman dari seorang ibu yang juga menggunakan
azimat yaitu ibu khodijah (nama samaran).berusia 40 tahun yang pernah
merasakan diganggu makhluk halus setiap petang hingga malam, karena ia

54

Hasil wawancara ibuk War, jum’at 26 Maret 2021, jam 09:20
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percaya akan hal itu diganggu oleh makhuk halus. Hingga Akhirnya ia minta
bantu di orang pintar, dengan hal ini ia mengatakan bahwa
“saya sering merasa diganggu oleh makluk halus saat matahari mulai
tenggelam hingga malam hari, kejadian ini sudah sering saya alami dari beberapa
tahun yang lalu” setelah ia bercerita orang pintar itu memberikan ia benang
berwarna hitam sebanyak 7 helai dan disuruhnya ia untuk dipakaikan ke pinggang
azimat ini hanya untuk jaga-jaga atau sebagai pelindung diri.55
Jadi berdasarkan pengalaman diatas dapat diambil kesimpulan bahwa
sebagian masyrakat menerima kehadiran azimat sebagai salah satu bagian dari
kehidupannya. Tidak asing lagi jika ada masyarakat yang mendengar orang yang
memakai azimat.
Pembahasan mengenai azimat dalam beberapa literatur mengemuka tentang
kenyataan bahwa kepercayaan kepada azimat hingga kini masih ada dan masih
ditemukan, azimat atau bisa disebut mantra, jimat, rajah, dibeberapa tempat di
Jambi khusunya desa Pancuran Tigo kecamatan Keliling Danau memiliki peran,
kedudukan dan fungsi tersendiri bagi masyarakat setempat. Azimat yang dianggap
sakral dan biasa dimanfaatkan didalam kehidupan sehari-hari, budaya, peristiwa
adat, ritual keagamaan, serta dalam hal menyebuhkan segala penyakit.
Azimat bukanlah suatu yang baru, sebab terlebih lagi dengan unsur yang
bersifat magis dan mistis yang dikandungnya. Ada beberapa benda dalam
berbagai macam atau yang tertulis didalam naskah telah membuktikan bahwa
azimat pernah digunakan dan didukung dengan anggapan masyarakat yang pernah
menggunakan azimat ini, azimat yang digunakanya itu sama persis yang ada pada
naskah tersebut, walaupun azimat ini tidak diajarkan oleh masyrakat tetapi
masyrakat mengetahui azimat dari keturunan-keturunanya masing-masing.56
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Hasil wawancara ibuk Siti, jum’at 26 Maret 2021, jam 14:15

56

Hasil wawancara ibuk Siti, jum’at 26 Maret 2021, jam 14:15
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Hasil dari penelitian ini adalah sebagia masyarakat desa pancuran tigo
kecamatan keliling danau kabupaten kerinci sampai saat ini masih mempercayai
azimat sebagai do’a dan pengobatan tradisonal yang bisa menghindari penyakit,
teutama penyakit yang berhubungan dengan makhluk ghaib, penyakit lainnya
seperti, sakit mata, sakit telinga, sakit gigi dll serta doa yang masih digunakan
adalah doa pada bulan syafar doa yang akan melahirkan, doa yang kehilangan
hartanya, dll. Masyarakat setempat mempercayai azimat berdasarkan pengalaman,
pengetahuan mereka, baik setelah proses yang dilakukan maupun pengalaman
rang lain yang penyakitnya bisa disembuhkan. Hal ini lah yang membuat sebagian
masyarakat membuat azimat masih bertahan dan berkembang di tengah-segah
masyrakat.
1. Naskah kitab azimat merupakan salah satu dari puluhan koleksi pribadi K.H.M
Burkan Saleh. Naskah ditulis dengan tulisan naskhi, bahasa melayu, huruf arab,
dan menggunakan jenis khat rik’i. Naskah ditulis dengan tinta berwarna hitam,
biru, dan hijau serta tulisan yang sangat mudah dibaca. Naskah azimat ini
berbentuk buku dimana tidak semua halaman pada buku yang terdapat tulisan
naskah, naskah memilik 19 lembar atau 22 halaman dengan berukuran panjang
dan lebar naskah 21x15 cm serta rata-rata panjang dan lebar teks 20x15 cm.
Jumlah baris perhalaman pada naskah ini 21 baris, degan arah penulisan dari
kanan kekiri. Naskah azimat ini tidak memiliki halaman, hal tersebut
disebabkan karena naskah kitab azimat ini merupakan koleksi pribadi dari
K.H.M.Burkan Saleh. Naskah kitab azimat ini masih utuh dan masih bisa
dibaca.
2. Isi dari naskah kitab azimat desa Pancuran Tigo kecamatan Keliling Danau ini
yaitu mengenai doa dan pengobatan serta cara penggunaanya. Banyak doa dan
mantra yang terkandung didalamnya, yaitu doa pada bulan safar, niat mandi
pada bulan safar, doa jika harta kita ada yang hilang, selanjutnya ada obat sakit
gigi, sakit hati, doa pengasih, doa penangkal setan dan lain sebagainya.
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3. Azimat bukanlah suatu hal yang baru sebab terlebih lagi dengan unsur yang
bersifat magis dan mistis yang dikandungnya. Ada beberapa benda dalam
berbagai macam atau yang tertulis didalam naskah telah membuktikan bahwa
azimat pernah digunakan dan didukung dengan anggapan masyarakat yang
pernah menggunakan azimat ini, azimat yang digunakanya itu sama persis
yang ada pada naskah tersebut, walaupun azimat ini tidak diajarkan oleh
masyrakat tetapi masyrakat mengetahui azimat dari keturunan-keturunanya
masing-masing.
B. Saran
Dari permasalahan yang dikemukakan diatas, maka ada beberapa saran
tentang naskah kitab Azimat ini, diantaranya :
1.

Azimat yang ada pada masyarakat desa Pancuran Tigo kecamatan Keliling
Danau perlu dilestarikan agar tidak tertelan dengan adanya perkembangan
zaman, hendaknya instansi pemerintahan lebih memperhatikan keberadaan
naskah termasuk naskah doa dan pengobatan tradisional ini karena naskah ini
merupakan warisan ilmu yang didapatkan secara turun temurun sekaligus
menjadi pengobatan alternatif bagi masyarakat.

2.

Dan diharapkan kepada peneliti yang akan datang, akan meneliti lebih jauh
tentang naskah termasuk naskah tentang doa dan pengobatan lainnya

C. Penutup
Akhirnya dengan mengucapkan kata Alhamdulillah dan juga mengucap puji
syukur atas kehadiran Allah SWT Yang sudah memberikan rahmad dan karuniaNya serta hidayah-Nya kepada penulis yang berupa kesehatan rohani dan jasmani,
sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
Dalam penulisan skripsi ini tentunya banyak sekali terdapat kesalahan dan
kekurangan baik dalam penulisan, pengutipan dan sebagainya. Serta jauh dari kata
sempurna. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan adanya
kritikan dan saran yang sifatnya ingin membangun dari semua pihak demi
kesempurnaan pada skripsi ini.
Serta tak luput penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua
pihak yang sudah membantu dan sudah berpartisipasi dalam menyelesaikan
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skripsi ini, hanya kepada Allah SWT lah penulis memohon semoga skripsi ini
bermanfaat bagi penulis khususnya diri sendiri dan bagi yang membaca
umumnya.
Aamiin

ya

robbal’alamin
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