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HALAMAN MOTTO 

 

Aku selalu berusaha jujur dalam setiap kesempatan, karena aku merasa ketika 
aku berbohong maka bukan saja ada orang lain yang sudah kita tipu dan kita 

dholimi, tapi yang lebih parah, kita sudah membohongi diri kita sendiri. Maka 
bagiku, apapun yang akan terjadi pada diriku, jujur adalah panglima dalam 

hidupku. Honesty is the best of act. (Gozali) 

 

 

al-‘Asr (1-3) 
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ABSTRAK 

 

Hasan Mustapa lahir pada tanggal 3 Juni 1852 di Garut, dan meninggal 
tanggal 13 Januari 1930 di Bandung. Ia merupakan ‘ulama, tokoh budaya Sunda 
dan seniman yang banyak menuangkan hasil pemikirannya melalui tiga bentuk. 
Pertama dalam bentuk guguritan, yang kedua dalam bentuk prosa dan yang 
terakhir dalam bentuk anekdot. Wilayah pemikirannya meliputi budaya, sosial dan 
agama. Penulisan ini manarik dan penting sebagai sumbangan pengembangan 
bidang studi Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah pemikiran tasawuf Hasan 
Mustapa. Sebagai pisau analisi pembahasan ini, maka dikemukakan beberapa 
konsep danpengertian umum tentang tasawuf dengan ini akan terlihat letak 
gambaran umum pemikiran Hasan Mustapa dalam bidang tasawuf. Penelitian ini 
menghasilakan kesimpulan pemikiran tasawuf Hasan Mustapa tentang Islam, 
hubungan manusia denan Tuhan dan 7 maqam tasawuf Hasan Mustapa. Maqam -
maqam tersebut adalah : Islam, Iman, Sholeh, Ihsan, Syahadah, shiddiqiyah dan 
Qurbah. Semua pemikiran Hasan Mustapa merupakan cerminan dari pemahaman 
keagamaan yang kuat dan kepekaan budaya Sunda yang tinggi. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

ARAB-LATIN1 

1. Konsonan  

                                                            
1Pedoman Akademik dan Penulisan Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Sejarah dan 

Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijga, 2010), hlm . 44. 

 
Huruf 
Arab 

 
Nama 

 
Huruf latin 

 
Nama 

 alif Tidak ا
dilambangkan 

Tidak 
dilambangkan 

 ba b be ب
 ta t te ت
 tsa ts te dan es ث
 jim j je ج
 ha h ha (dengan garis ح

bawah) 
 kha kh ka dan ha خ
 dal d de د
 dza dz de dan zet ذ
 ra r er ر
 za z zet ز
 sin s es س
 syin sy es dan ye ش
 shad sh es dan ha ص
 dlad dl de dan el ض
 tha th te dan ha ط
 dha dh de dan ha ظ
 ain ‘ koma terbalik di‘ ع

atas 
 ghain gh ge dan ha غ
 fa f ef ف
 qaf q qi ق
 kaf k ka ك
 lam l el ل
 mim m em م
 nun n en ن
 wau w we و
 ha h ha ه
 lam alif l el dana ال
 hamzah ‘ apstrop ء
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2. vokal :  

a. vokal tunggal  

Tanda Nama Huruf latin Nama 
 Fathah a a َـ
 Kasrah i i ِـ
 Dlammah u u ُـ

 

b. vokal rangkap  

Tanda Nama Huruf latin Nama 

ى...َ  fathah dan ya Ai a dan i 
و...َ  fathah dan wau I i 

 

Contoh :   

  husain :حسين

 haula : حول

3. Maddah 

Tanda Nama huruf latin Nama 
 fathah dan alif â a dengan ا

caping di atas 
 kasrah dan ya î i dengan ي

caping di atas 
 dhammah dan wau û u dengan ُو

caping diatas 
 

4. Ta Marbuthah 

a. Tamarbuthah yang dipakai disini dimatikan atau diberi harakatsukun, dan  

 transliterasinya adalah /h/ 

 Ya y ye ى
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b. Kalau yang berakhir dengan ta marbuthah di ikuti dengan kata yang  

bersandang /al, maka kedua kata it dipiisah dan ta marbuthah 

ditransliterasikan dengan /h/.  

Contoh :  

 Fâthimah : فاطمة

 makkah al-Mukarramah :مكة المكرمة

5. Syaddah 

Syaddah/tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

bersyaddah itu.  

Contoh :  

ربنا  : rabbanâ  

  nazzala : نزل

6. Kata Sambung  

Kata sandang “ال” dilambangkan dengan “al”, baik baik yang diikuti dengan huruf 

syamiyah maupun yang diikuti dengan huruf qamariyah  

Contoh :  

 al-Syamsy : الشمس

 al-Hikmah : الحكمة
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KATA PENGANTAR 

 اهللا الّرحمن الّرحيمبسم 

 الحمد هللا رّب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين

.وعلى أله وصحبه أجمعين  

Segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta dan setiap riak niat 

dalam lubuk hati kita. Dia Allah, yang Maha mengetahui setiap inci perjalanan 

hidup kita baik yang terang ataupun yang tersembunyi.  Maha besar Allah yang 

selalu memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat bahkan hingga kita tak 

mampu menghitung banyaknya kesempatan yang sudah diberikan-Nya untuk 

kita kembali ke jalan yang diridhai-Nya, Maha Suci Allah dari segala sangkaan 

buruk mahluk-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada 

Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta umatnya, amin. 

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan guna 

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Sejarah dan Kebudayaan 

Islam pada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta.  

Penyusunan sekripsi ini tidak mungkin akan selesai tanpa adanya 

bimbingan, dorongan dan bantuan pihak lain yang terlibat dalam proses ini. 

Orang pertama yang sangat layak menerima rasa terimaksih saya adalah bapak 

Prof. Dr. Dudung Abdurahman, M.Hum., selaku pembimbing skripsi penulis. Di 

tengah kesibukannya mengajar, beliau masih tetap meluangkan waktu untuk 
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mengoreksi dan membimbing penulisan skripsi ini. Dengan tekun dan sabar 

beliau membenarkan kalimat, aturan penulisan sampai kepada tanda baca. Hal 

tersebut akan menjadi pelajaran dan pengalaman tersendiri bagi penulis.  

Terimaksih juga saya sampaikan kepada bapak Prof. Dr. Shihabuddin, Lc., 

selaku Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. Bapak Dr. Maharsi, M.Hum., dan Dr. Imam Muhsin 

selaku Ketua dan Sekertasis Jurusan SKI yang sudah berkenan dibuat sibuk 

dengan berbagai masalah penulis selama empat setengah tahun.  

Terimakasih untuk bapak Musa, M.Si., selaku Pembimbing Akademik, 

serta rasa hormat dan terima kasih saya kepada ibu Siti Maimunah, M.Hum, 

yang telah sudi membantu mengoreksi proposal skripsi ini, atas ketulusan ibu 

saya ucapkan terima kasih. Kepada segenap jajaran Dosen pengajar dan TU di 

Fakultas yang tidak bisa disebutkan satu per satu saya ucapkan terima kasih. 

Ibu dan Bapak yang selalu memberikan kucuran do’a, belaian nasihat, dan 

tetesan air mata penuh dengan makna kasih sayang, anakmu sangat bangga 

dilahirkan dan diasuh oleh ibu dan bapak. Tiada kata yang mampu mewakili rasa 

sayang dan bangga yang selalu menjadi penopang segala kekurangan selama ini. 

 Buat kak Anas, mbak Yayah dan Eyang terimakasih untuk kasih sayang 

dan segalanya. Ceu Eha, terimakasih sudah memberikan pelajaran hidup yang 

berharga buat masa depan adikmu ini, semoga ceu-ceu selalu ada dalam 

lindungan dan kasih sayang Allah. Ceu erod, terima kasih tetesan air mata 
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sayang dari ceu-ceu, semoga ceu-ceu semakin tabah dan menjadi orang yang 

lebih tegar. 

Buat kak Amun dan mba Dwi, terimaksih buat uang jajan dan 

dorongannya, semoga Allah selalu membimbing kakak dan keluarga. Buat 

seseorang yang selalu ada dihatiku selain Allah dan Rasulullah beserta orang tua 

dan keluargaku, terima kasih kau sudah menemaniku, semoga kau yang terbaik 

menurut Allah.  

Buat sahabat-sahabatku di Fakultas Adab dan Ilmu budaya, Ahmad Soleh, 

Sopanudin, Alvin,  Eka, Ria, Hakimah Diyah, terima kasih sudah menjadi teman 

becanda  dan menjadi bagian dalam perjalanan hidup ini. Azmi, makasih sudah 

menjadi teman diskusi, dan Fathurrahman yang sering menjadi teman 

mengulang materi.  

Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, maka koreksi dan penelitian yang lebih lanjut dalam permasalahan 

yang diangkat dalam skripsi ini sangat diharapkan oleh penulis. Akhirnya saya 

berlindung kepada Allah dari kesalahan yang tidak disengaja dan berharap 

semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi yang positif untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan peradaban, semoga.  

Yogyakarta, 09November 2010  
Penyusun  
 

 
Imam Gozali  
06120014  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Haji Hasan Mustapa (selanjutnya Hasan Mustapa) merupakan tokoh 

kebudayaan Sunda, ulama dan seniman yang berasal dari daerah Garut, Jawa 

Barat. Hasan Mustapa hidup pada sekitar 50 tahun terakhir abad ke-19 sampai 

sepertiga awal abad ke-20 (3 Juni 1852-13 Januari 1930).1 Hasan Mustapa 

adalah tokoh Sunda yang mahiwal,2 pemikiran dan pendapatnya seringkali 

membuat orang menjadi salah paham, tetapi sejatinya hal itu adalah hal yang 

perlu direnungkan lebih mendalam untuk mengetahui pesan sebenarnya dari 

pendapat tersebut.  

Dia adalah ulama pertama di Bandung yang menyuruh khotib Jum’at 

untuk menyampaikan khotbah dalam bahasa Sunda, sehingga bisa dimengerti 

oleh semua jama’ah  sholat Jum’at maksud dan tujuan yang ingin disampaikan. 

Hal ini dilakukan karena sebelumnya, khotbah Jum’at disampaikan dalam 

bahasa Arab,3 tentunya hal ini menimbulkan reaksi yang beragam dari para 

ulama. Dia juga orang yang pertama kali dan mungkin satu-satunya (pada saat 

itu) yang menyuruh mengiringi jenazah Toha Firdaus (anak kesayangannya) 

ketika akan dikebumikan dengan alunan orkes keroncong yang menjadi 
                                                            

1 Tini Kartini, Ningrum Djulaeha, Saini K.M, Wahyu Wibisana, Biografi dan Karya Pujangga Haji 
Hasan Mustapa (Bandung:  Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Jawa Barat 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981), hlm. 14. 

2 Aneh, berani, beda dari yang lainnya. 
3http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=55102. Diakses tanggal 23 

September 2010. 
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kegemaran almarhum ketika masih hidup.4 Tidak pernah ada penjelasan lebih 

lanjut tentang hal tersebut dari dirinya, akan tetapi hal ini cukup membuktikan 

bahwa pemikirannya saat itu sangat kontroversi baik di kalangan masyarakat 

maupun di kalangan ulama.       

Selain seorang ulama, Hasan Mustapa juga adalah seniman yang 

banyak membuat karya sastra. Sebagai seorang seniman, Hasan Mustapa 

termasuk ke dalam tokoh Pujangga Lama dalam periodisasi tokoh sastra di 

Indonesia. Dia diakui sebagai pujangga Sunda terbesar oleh berbagai ahli sastra 

Sunda setelah perang kemerdekaan, Presiden Republik Indonesia (Soeharto) 

juga mengapresiasinya dengan menganugerahkan “Hadiah Seni” kepada Hasan 

Mustapa (alm) pada tahun 1977.5 

Sebagian besar sastra Hasan Mustapa berbentuk puisi guguritan dan 

sebagian lagi berupa prosa, ada juga yang berbentuk anekdot. Anekdot-anekdot 

yang berkembang di masyarakat pada saat itu, adalah berupa tulisan yang 

menceritakan tentang kebiasaan sehari-hari serta jawaban-jawaban Hasan 

Mustapa atas pertanyaan yang diajukan kepadan dirinya. Karya Hasan Mustapa 

tidak diterbitkan semasa hidupnya untuk umum, baru setelah ia meninggal 

dunia (1950), atas gagasan Wangsaatmadja karya sastranya dicetak dan 

diterbitkan untuk umum.      

                                                            
4 Kartini, dkk., Biografi dan Karya Pujangga, hlm. 28. 
5 Ajip Rosidi, Manusia Sunda (Jakarta: Tema Baru, 1985), hlm. 115.  
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Hal tersebut terjadi karena penyalinan karya Hasan Mustapa yang 

bersifat tradisional6 dan tidak ada inisiatif dari Hasan Mustapa untuk 

diterbitkan ketika itu. Selain itu, karya Hasan Mustapa juga kurang 

mendapatkan “restu” dari pihak Belanda karena dianggap karya-karyanya bisa 

merangsang orang yang membacanya untuk berfikir, dan hal itu tidak 

diinginkan oleh pihak Belanda.  

Tidak diterbitkannya karya sastra Hasan Mustapa bukan berarti karya-

karyanya tidak beredar di masyarakat luas, hal ini terbukti dari banyaknya 

orang yang berminat untuk menyalin kembali karyanya untuk dijadikan koleksi 

pribadi. Selain itu, anekdot-anekdot tentang dirinya sangat populer bahkan di 

lingkungan Galih Pakuan banyak yang mengagumi dirinya karena karya 

sastranya yang cerdas dan menghibur.  

Penerbitan buku Hasan Mustapa baru dilakukan setelah kemerdekaan 

oleh Wangsaatmadja yang menjadi juru tulisnya ketika menjabat sebagai 

seorang Penghulu Besar (Hoofd Penghulu) di Bandung. Melihat kenyataan ini, 

dapat disimpulkan bahwa pada mulanya sebagian besar karya Hasan Mustapa 

tersimpan oleh pribadi-pribadi yang bersedia menyalin karyanya, serta 

sebagian lagi beredar di masyarakat luas. Baru setelah perang kemerdekaan, 

karya sastranya dicetak dan diterbitkan untuk umum. 

                                                            
6 Naskah asli disalin oleh beberapa orang dengan cara tulis tangan untuk kemudian menjadi 

koleksi pribadi. Dalam karya Hasan Mustapa disebutkan bahwa penyalinannya tersebut ada yang sebagian 
dan ada juga yang keseluruhan. Lihat Ajip Rosidi, Haji Hasan Mustapa jeung Karya-karyana (Bandung: 
Pustaka, 1989), hlm. 87. 
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Semasa hidupnya, Hasan Mustapa sangat produktif dalam berkarya. 

Ajip Rosidi mencatat setidaknya ada 23 judul prosa dan 71 judul dalam bentuk 

puisi guguritan7 yang behasil ditemukannya,8 dan setiap judulnya berisi 

ratusan pada,9 sehingga guguritan yang dibuat oleh Hasan Mustapa bisa 

mencapai ribuan bahkan puluhan ribu pada. Pemikiran Hasan Mustapa dinilai 

uniqe dan orisinil oleh Ajip Rosidi (seorang kritikus sastra Sunda) karena 

kebebasan gaya bahasa yang ia gunakan dan merupakan produk pemikiran 

yang baru pada zamannya. 

Hasan Mustapa juga terkenal sebagai orang yang sangat cepat 

mematahkan pendapat orang lain. Terdapat beberapa anekdot yang 

memperkuat pernyataan ini, di antaranya adalah : 

Ada orang yang sudah lanjut usia datang menemuinya dan bertanya : 
“Tuan Penghulu, apakah bir itu haram atau halal?” 
Dijawab : “ Kau sudah tua bangka begitu, dalam belajar agama perhatianmu 
hanya pada makanan melulu!” 
 

Dalam kesempatan lain ada pula seseorang yang berasal dari kampung 
yang jauh mengajukan pertanyaan : “Apakah ketam itu halal?” 
Dijawab : “Di kampungmu masih banyak belut?” 
“Banyak”  
“Makan sajalah belut dulu. Kalau itu sudah habis baru makan  ketam”.10 

Di kalangan orientalis, Hasan Mustapa lebih dikenal sebagai seorang 

ahli Islam yang membantu Prof. Dr. Snouck Hurgronje ketika Snouck menjabat 

sebagai penasihat pemerintah Belanda untuk urusan agama Islam dan Arab. 
                                                            

7 Guguritan adalah puisi yang digubah menurut aturan pupuh tertentu 
8 Rosidi, Haji Hasan Mustapa, hlm. 493-499. 
9Pada adalah  bait puisi pupuh, sedangkan pupuh sendiri adalah sejenis ikatan puisi (kaidah). 

Kaidah tersebut mencakup banyaknya baris dalam setiap bait, banyaknya suku kata dalam tiap baris, serta 
bunyi vokal pada suku bterakhir tiap baris, baik itu suku terbuka ataupun suku tertutup. Lihat Yus 
Rusyana, Iskandarwassid, Wahyu Wibisana, Ensiklopedi Sastra Sunda (Jakarta: Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1997), hlm. 171. 

10 Rosidi, Manusia Sunda, hlm. 117. 
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Karyanya yang berjudul Bab Adat-adat Urang Priangan jeung Sunda lianna ti 

eta (1913) membuat dia lebih dikenal di kalangan orientalis terutama ketika 

buku tersebut sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh R.A Kern  

dengan judul Over Gewoonten En Gebruiken Der Soendaneezen (1946).11  

Perhatian Hasan Mustapa sangat luas, yakni mulai dari nilai-nilai Islam, 

tasawuf, sampai kepada etnografi Sunda. Tema-tema yang diangkat dalam 

karyanya merupakan hasil elaborasi dari perenungan mendalam yang 

dipadukan dengan gaya bahasa metaforis, sehingga seringkali memberikan 

ruang bagi pemaknaan yang beragam di samping adanya kemungkinan untuk 

diapresiasi dengan salah paham.12 Hasan Mustapa berhasil menjadikan budaya 

bukan sebagai sesuatu yang statis dan benar-benar berhasil dihidupkan kembali 

dengan muatan makna baru, muatan baru tersebut di antaranya adalah tradisi 

dan nilai-nilai Islam. Hal ini terlihat jelas dalam karya-karyanya yang mencoba 

mengungkapkan nilai-nilai Islam di dalam guguritan yang ia ciptakan, 

sehingga menjadikan karya-karyanya sebagai sebuah kajian yang menarik.  

Hasan Mustapa juga merupakan sosok yang kosmopolit yang tidak 

kehilangan jati diri kesundaanya, walaupun dia berhasil dengan tuntas 

memahami berbagai kebudayaan (Sunda, Arab, Jawa dan Madura) lengkap 

dengan pemahaman Islam yang mendalam, akan tetapi dia tidak kehilangan jati 

dirinya sebagai urang Sunda.13 Pengalamannya dalam memahami beberapa 

                                                            
11 Ibid. 
12http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php/mib=beritadetail&id=55102. Diakses tanggal 

23 September 2010, pukul 16.00 WIB. 
13 Orang Sunda yang erat dengan tradisi dan budaya Sunda. 
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kebudayaan tersebut (selain Sunda dan Arab) ia dapatkan ketika menemani 

teman dekatnya yang berasal dari Belanda Snouck Hurgronje keliling Jawa dan 

Madura yang pada saat itu Snouck menjadi seorang penasihat pemerintah 

Belanda.  

Kedalaman keilmuan Hasan Mustapa sangat dipengaruhi oleh track 

record dirinya yang cukup tuntas mendalami ilmu-ilmu agama, mulai dari 

fikih, nahwu, sharaf, tauhid, sampai tasawuf, di samping kepekaannya dalam 

memahami beberapa kebudayaan.  

Hasan Mustapa tidak hanya belajar di Nusantara tetapi juga belajar 

kepada beberapa ulama di Makkah, bahkan setelah lama belajar dan dinilai 

sudah cukup ilmunya, Hasan Mustapa juga pernah menjadi seorang tenaga 

pengajar di Masjid al-Harâm.14  

Hal-hal tersebut di atas, yang kemudian menjadikan Hasan Mustapa 

sebagai pribadi yang toleran, bijak, dan selalu berfikir dengan berbagai 

paradigma yang menimbulkan banyak penafsiran terhadap karya-karyanya. 

Paradigma seperti ini yang akhirnya membuat Hasan Mustapa lebih memilih 

mengemas pemahamannya dalam bentuk guguritan di samping anekdot atau 

dialog imajinatif yang cerdas dan jenaka.  

Pemikiran Hasan Mustapa dalam beberapa aspek sudah banyak 

dijadikan sebagai objek penelitian, apalagi dalam bidang kesusastraannya, hal 

itu karena Hasan Mustapa sangat piawai dalam mengolah guguritan, sehingga 

                                                            
14 Rosidi, Manusia Sunda, hlm. 119. 
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kemudian dijadikan objek penelitian yang menarik untuk beberapa peneliti dan 

para kritikus sastra Sunda. Hasan Mustapa menjadi ikon manusia Sunda yang 

terkenal luas pemahaman agama, sangat paham kebudayaan Sunda, dan 

mempunyai selera humor yang tinggi. Banyak sekali orang yang mengagumi 

sosok Hasan Mustapa, akan tetapi banyak juga yang kemudian menjadi tidak 

suka kepadanya. 

Pembahasan tentang pemikiran Hasan Mustapa dalam melihat ajaran 

Islam dan tasawuf yang ia sampaikan dengan kosakata yang mempunyai arti 

mendalam dan tidak jarang dia juga menambahkan kutipan hadits dan ayat al-

Quran dalam guguritan-nya, menjadikan daya tarik yang sangat kuat untuk 

dibahas. Maka skripsi ini akan mencoba membahasnya lebih mendalam dalam 

uraian bab-bab berikutnya.  

B. Batasan dan Rumusan Masalah  

Penulisan ini akan membahas pemikiran Hasan Mustapa tentang Islam 

dan Budaya (guguritan), stratifikasi sosial serta tasawuf. Untuk mendapatkan 

gambaran yang lebih menyeluruh tentang permasalahan tersebut, maka 

dikemukakan beberapa pertanyaan dalam tulisan ini, yang kemudian akan 

dibahas dalam bab-bab berikutnya. Rumusan masalah tersebut adalah : 

a. Bagaiamana kondisi kehidupan masyarakat Priangan (Sosial-Budaya dan 

Agama) pada sekitar abad akhir abad XIX sampai awal abad XX? 

b. Bagaimana biografi Hasan Mustapa ?  

c. Apa saja pemikiran Hasan Mustapa dalam bidang Tasawuf? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Sebagai tokoh pujangga Sunda yang terbesar yang sudah banyak 

menghasilkan karya-karya yang fenomenal dan mendapatkan penghargaan dari 

pihak pemerintah, tentunya semakin membuktikan eksistensi Hasan Mustapa 

tidak dapat diabaikan begitu saja di dunia Sastra dan pemikiran. Melihat hal 

tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah :  

1. Untuk mengetahui biografi Hasan Mustapa  

2. Untuk mengetahui gambaran kondisi kehidupan masyarakat 

Priangan (Sosial-Budaya dan Agama) pada sekitar abad akhir abad 

XIX sampai awal abad XX?.  

3. Untuk mengetahui pemikiran Hasan Mustapa dalam bidang 

Tasawuf? 

Selain beberapa hal yang menjadi tujuan dalam penulisan ini, 

pembahasan tentang Hasan Mustapa dan pemikirannya juga diharapkan akan 

berguna untuk :  

1. Melengkapi sumber tertulis tentang tokoh Hasan Mustapa, terutama 

dalam hal biografi dan pemikirannya. 

2. Dapat memberikan sumbangan dan menyemarakan khazanah 

keilmuan Islam, khususnya study tokoh.  

D. Tinjauan Pustaka  
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Sudah mulai banyak peneliti yang mempunyai perhatian terhadap 

karya-karya Hasan Mustapa dan membahasnya dalam berbagai objek 

penelitian. berbagai tulisan yang membahas tenang dirinya dapat 

dikelompokan ke dalam beberapa kategori pembahasan, yakni pembahasan 

mengenai biografi dan karyanya, serta tulisan yang membahas pemikiran 

Hasan Mustapa dalam beberapa aspek pemikirannya, seperti tasawuf dan 

sastra.  

Terdapat dua buku yang membahas biografi dan karya Hasan Mustapa. 

Pertama buku yang berjudul “Hasan Mustapa jeung Karya-karyana” karya 

Ajip Rosidi, dan yang kedua adalah buku yang berjudul “Biografi dan Karya 

Pujangga Hasan Mustapa”, karangan Tini Kartini dkk. 

 Selain buku di atas, terdapat beberapa skripsi dan tesis yang membahas 

pemikirannya. pertama, skripsi yang berjudul  “Martabat Tujuh Haji Hasan 

Mustapa” tahun 2000 yang disusun oleh Agus Abdurrahman dari IAIN Sunan 

Gunung Djati. Skripsi ini membahas pemikiran tasawuf Hasan Mustapa dengan 

mengkaji salah satu karyanya yanng berjudul “Martabat Tujuh”. Skripsi yang 

kedua berjudul “Corak Tasawuf Alam Cai Alam Sangu karya Haji Hasan 

Mustapa (Studi Naskah Sunda lama” pada tahun 2001, disusun oleh Hapid 

Abdillah, juga mahasiswa IAIN Sunan Gunung Djati.  

Judul Skripsi yang berikutnya adalah “Analisis Tematik Terhadap Puisi 

Guguritan Puyuh Ngungkung dina Kurung karya Haji Hasan Musapa” tahun 

2006, disusun oleh Isal Saeful Rahman, serta “Hubungan Mahluq-Kahliq 
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dalam Puisi Guguritan Puyuh Ngungkung dina Kurung Karya Haji Hasan 

Mustapa” yang disusun oleh Endang Dedih. Kedua mahasiswa ini adalah 

mahasiswa Universitas Padjajaran Bandung.  

Pada jenjang S-2 terdapat 3 judul Tesis, pertama adalah “The Life and 

Mystical Thought of Haji Haji Hasan Mustapa” tahun (1999),  disusun oleh 

Jajang Jahroni di Universitas Leiden, Belanda. Judul yang kedua adalah 

“Eksistensi Manusia Menurut K.H Hasan Mustapa” tahun (2005) oleh Ahmad 

Gibson al-Bustomi dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Terakhir adalah 

karya Muhlas dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang berjudul  “Bahasa 

Tasawuf Haji Hasan Mustapa dalam Tinjauan Pemikiran John Langshaw 

Austin” pada tahun 2005.15  Skripsi dan tesis yang ditemukan membahas 

tentang pemikiran Hasan Mustapa dalam beberapa sisi, di antaranya adalah 

Tasawuf dan Sastra.  

Dari beberapa referensi yang ada tantang Hasan Mustapa sudah 

membahas pemikiran dan biografinya. Skripsi ini akan membahas gambaran 

umum pemikiran tasawuf Hasan Mustapa dengan cara mengambil pesan inti 

dari referensi yang bisa ditemukan untuk kemudian dijadikan pembahsan yang 

menyeluruh tentang tasawuf Hasan Mustapa. 

E. Landasan Teori  

Salah satu perhatian Hasan Mustapa adalah bidang tasawuf yang 

disajikan dengan menggunakan media guguitan. Pengertian tasawuf baik 
                                                            

15www.ahmadheryawan.com/opini-media/budaya-pariwisata/1054-mengkaji-haji-hasan-
mustofa.pdf. Diakses tanggal 25 Agustus 2010, pukul 10.30 WIB. 
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menurut etimologi maupun menurut termonologinya sangat beragam, sehingga 

menjadikan dunia tasawuf dunia yang tidak ada henti-hentinya dikaji dan 

difahami. Secara terminologi banyak para ahli mengemukakan bahwa kata 

tasawuf itu berasal dari bermacam-macam kata. Ada yang berpendapat berasal 

dari: ahl-Assuffah, saf, shafas, sufi, saufah dan lain sebagainya. Sufi 

mempunyai pengertian suci, ini memberikan pengertian bahwa seorang sufi 

adalah orang yang disucikan dan kaum sufi adalah orang-orang yang telah 

mensucikan dirinya melalui latihan berat dan lama.16  

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa tasawuf adalah semacam ilmu 

syari’at yang timbul kemudian di dalam agama. Asalnya adalah bertekun 

ibadah dan memutuskan pertalian dengan segala sesuatu selain Allah dan 

hanya menghadap Allah semata. Sedangkan Harun Nasution menyebutkan 

bahwa tasawuf merupakan sebuah ilmu pengetahuan dan sebagai ilmu 

pengetahuan, tasawuf atau sufisme mempelajari cara dan jalan bagaimana 

seorang muslim dapat berada sedekat mungkin dengan Allah SWT. 17        

Pembahasan ini juga menggunakan teori biografis. Dalam teori ini 

berorientasi pada penelusuran dan pemahaman yang mendalam mengenai 

kepribadian seseorang dirunut berdasarkan pengetahuan, latar belakang sosial, 

                                                            
16 Haidar Putra Daulay, “Tasawuf: Pengertian, Asal-usul dan Jalan Mencapai Tujuan”,    Studi 

Purna Serjana  ke VIII IAIN Sunan Kalijaga, (1982), hlm. 1 
17 Ibid., hlm. 2.  
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kultur, latar belakang pendidikan dan orang yang ada di sekitarnya yang 

mungkinkan mempengaruhi pemikirannya.18  

Beberapa pernyataan umum di atas, dirasakan cukup mewakili untuk 

mengungkapkan pemikiran Hasan Mustapa dalam beberapa segi yang 

dijadikan pokok permasalahan dalam skripsi ini.   

F. Metode Penelitian  

Penulisan ini termasuk ke dalam penelitian sejarah, oleh sebab itu 

metode yang digunakan juga adalah metode penelitian sejarah yang meliputi 

empat langkah, keempat langkah itu adalah heuristik (pengumpulan data), 

verifikasi (kritik), interpretasi (penafsiran) dan historiografi (penulisan 

sejarah).  

a. Heuristik 

Heuristik atau pengumpulan data ini dilakukan dengan mengumpulkan 

buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah seperti skripsi atau jurnal dan beberapa 

sumber media (cetak dan online) yang berhubungan dengan Hasan Mustapa. 

Beberapa sumber yang dapat dikumpulkan terkait masalah ini antara lain 

adalah buku yang berjudul Haji Hasan Mustapa jeung Karya-karyana 

karangan Ajip Rosidi, laporan penelitian Tini Kartini, dkk., yang berjudul 

Biografi dan Karya Pujangga Haji Hasan Mustapa dan Seri Guguritan Haji 

Hasan Mustapa yang berisi lima seri guguritan Hasan Mustapa. Semua buku 

tersebut didapat dari Pusat Studi Sunda Bandung.  
                                                            

18 Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: Gramedia, 
1992), hlm. 77. 
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Sumber yang berhubungan dengan metodologi didapatkan dari koleksi 

pribadi dan pencarian di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, UGM Yogyakarta, 

Perpustakaan Daerah Yogyakarta dan beberapa toko buku di Yogyakarta. 

Beberapa sumber lain yang ada, didapatkan melalui pencarian online.  

b. Verifikasi  

Buku Haji Hasan Mustapa jeung Karya-karyana yang ditulis oleh Ajip 

Rosidi diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Bandung pada tahun 1989. Buku ini 

diterbitkan dalam bahasa Sunda dan di dalamnya memuat salinan karya Hasan 

Mustapa yang sudah dalam tulisan latin. Karya asli Hasan Mustapa (dalam 

huruf arab pegon dan latin yang berbahasa melayu) sudah tidak bisa 

ditemukan, karena menurut M. Wangsaatmadja yang pada saat menjadi juru 

tulis Hasan Mustapa selama menjadi Hoofd Penghulu di Bandung, karya Hasan 

Mustapa setelah disalin kedalam tulisan latin oleh dirinya, kemudian dibakar 

dan dihancurkan.19 Tradisi penyalinan yang berkembang pada saat itu juga 

masih bersifat tradisional,20 sehingga semakin menyulitkan dalam pencarian 

naskah asli. 

Dalam buku tersebut, terdapat salinan karya Hasan Mustapa yang 

berupa kalimat penutup sebuah buku berangka tahun 1894 tanggal 25 Juli hari 

Rabu di Aceh, menggunakan aksara latin dan dalam bahasa Melayu. Salinan 

ini didapatkan dari koleksi U.B Leiden Belanda dengan no (cod. Or.7636). 

                                                            
19 Rosidi, Haji Hasan Mustapa, hlm. 13-21. 
20Naskah asli disalin oleh beberapa orang dengan cara tulis tangan untuk kemudian menjadi 

koleksi pribadi. Dalam karya Hasan Mustapa disebutkan bahwa penyalinannya tersebut ada yang 
sebagian dan ada juga yang keseluruhan. Lihat Rosidi, Haji Hasan Mustapa, hlm. 87.  
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Selain naskah tersebut, masih terdapat naskah yang lain yang isinya berkenaan 

dengan surat pengangkatan Hasan Mustapa sebagai Hoofd Penghulu di Aceh 

yang ditulis dalam bahasa Melayu dan aksara latin, salinan guguritan karya 

Hasan Mustapa dalam tulisan Arab (pegon) dan bahasa Melayu.21 

Redaksi guguritan yang digunakan oleh Hasan Mustapa, terutama 

dalam memasukan potongan ayat atau hadits seringkali berbeda dengan 

potongan ayat al-Qur’an yang sebenarnya. Hal ini disebabkan beberapa hal, 

pertama, karena naskah yang ada sejak zaman paska kemerdekaan adalah 

naskah salinan dari karya asli Hasan Mustapa, maka kemungkinan kesalahan 

dalam penyalinan sangat besar dan hal ini dibenarkan oleh Ajip Rosidi.22 Hal 

berikutnya yang menyebabkan hal itu terjadi adalah karena keinginan Hasan 

Mustapa dalam memenuhi pupuh (aturan penggubahan lagu), sehingga 

seringkali mangharuskan dia merubah redaksinya.  

Selain buku di atas, terdapat buku yang merupakan laporan Proyek 

Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Jawa Barat, Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan yang disusun oleh Tini Kartini, dkk. Buku ini 

berjudul Haji Hasan Mustapa dan Karya Pujangganya. Buku yang berangka 

tahun 1981 ini merupakan hasil penelusuran karya-karya Hasan Mustapa oleh 

Tini, dkk., kepada keluarga Hasan Mustapa di Garut. Buku ini banyak memuat 

foto Hasan Mustapa dan keluarganya, dari mulai isteri, anak, cucu bahkan 

penggemarnya. Bahasa yang digunakan dalam buku ini adalah bahasa 

                                                            
21 Ibid., hlm. 256-257. 
22 Ibid., hlm. 20. 
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Indonesia dan menggunakan hurup latin dengan ketikan mesin ketik manual, 

sehingga masih banyak ditemukan keslahan penulisan pada beberapa kalimat.  

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak dapat menemukan sumber 

primer dan hanya bisa menemukan sumber-sumber skunder berupa buku yang 

berisi karya Hasan Mustapa yang sudah mendapat penyalinan baik dari segi 

bahasa ataupun bahan yang digunakan dalam memuat karya-karya Hasan 

Mustapa.  

c. Interpretasi 

Menurut Kuntowijoyo interpretasi dibagi menjadi dua macam, yaitu 

analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan dan sintesis berarti 

menyatukan.23 Analisis sejarah itu sendiri bertujuan melakukan sintesis atas 

sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama 

dengan teori-teori disusunlah fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang 

menyeluruh.24  Analisis dalam penulisan ini didapatkan melalui krirtik intern 

(dari segi bahasa) dengan maksud untuk menyingkap arti kata-kata serta 

mengetahui maksud dari Hasan Mustapa dalam masalah keagamaan yang 

tertuang dalam bahasa Sunda. Sedangkan sintesis dilakukan dengan cara 

menyimpulkan data-data yang didapat dari langkah analisis tersebut. Hal yang 

akan dilakukan dalam langkah ini adalah memahami karya Hasan Mustapa 

                                                            
23 Basri, Metodologi Penelitian Sejarah: Pendekatan, Teori dan Praktik (Jakarta: Restu Agung, 

2006), hlm. 78-79. 
24 Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 

2007), hlm. 73. 
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secara kebahasaan untuk kemudian disimpulkan berdasakan data-data yang 

didapat.   

d. Historiografi 

Historiografi adalah menyampaikan sintesis yang didapatkan dalam 

bentuk kisah.25 Maka dari itu, langkah terakhir dalam penulisan ini adalah 

menyusun kembali data yang ada melalui kritik untuk kemudian dijadikan 

sebuah tulisan sejarah dengan tema baru.   

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan gambaran yang sistematis terhadap penulisan ini, 

maka diperlukan uraian antara satu bab dengan bab yang lain dengan saling 

terkait. Untuk hal itu, penulisan akan dibagi ke dalam 5 bab yaitu :  

Bab I berisi gambaran umum dari pembahasan ini yang kemudian 

disebut dengan Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, 

batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan 

pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematikan pembahasan. Bab 

ini dimaksudkan sebagai acuan yang mengarahkan penulisan ini untuk lebih 

fokus dalam pembahasan.  

Bab II memuat tentang kondisi masyarakat di daerah Priangan yang 

berkembang pada masa Hasan Mustapa (akhir abad XIX sampai awal abad 

XX). Dalam bab ini akan digambarkan bagaimana kondisi sosial-budaya dan 

                                                            
25 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1986),  

hlm. 32. 
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keaagamaan yang berkembang pada masyarakat Priangan, hal ini dilakukan 

untuk melihat latar belakang sosial dari yang mungkin berpengaruh pada 

pemikiran Hasan Mustapa.  

Bab III membahas biografi Hasan Mustapa. Dalam bab ini akan dibahas 

latar belakang keluarga, pendidikan dan karya-karyanya. Bab ini berfungsi 

sebagai pembahasan lanjutan dari bab II yang membahas kondisi sosial-budaya 

serta kegamaan yang berkembang semasa hidup Hasan Mustapa.  

Bab IV akan membahas pemikiran tasawuf Hasan Mustapa. Setelah 

melihat latar belakang sosial-budaya dan keagamaan serta biograsi Hasan 

Mustapa, dalam bab ini akan dibahas pemikiran tasawuf Hasan Mustapa. Hal 

in dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Hasan Mustapa 

dalam bidang tasawuf, dan untuk melihat kemungkinan adanya pengaruh 

limgkungan dan latar belakang pendidikannya terhadap pemikiran tasawufnya.    

Bab V adalah penutup yang akan memuat kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan akan dibuat sebagai upaya untuk menarik benang merah dari apa 

yang sudah dibahas. Sedangkan saran merupakan harapan penulis baik kepada 

pihak kampus maupun sejarawan lain dalam tindak lanjut pembahasan tokoh 

yang dijadikan pokok permasalahan dalam skripsi ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kondisi Priangan yang meliputi kabupaten Ciamis, Bandung, 

Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Sukabumi, dan Cianjur pada sekitar abad ke-

19 sampai dengan abad ke-20, diwarnai dengan berbagai kondisi sosial-budaya 

dan keagamaan yang beragam. Kehidupan perekonomian masyarakat Priangan 

yang padat penduduk ini sebagian besar berasal dari bidang agraris, terutama 

penjualan kopi. Berbagai bentuk sastra juga berkembang di Priangan, seperti 

wawacan, pantun, dan guguritan. Sedangkan dalam bidang agama, sebagian 

praktik keagamaan di Priangan masih sangat terpengaruh oleh nilai-nilai 

animisme  dan dinamisme di samping berkembangnya pemikiran yang radikal.  

Hasan Mustapa adalah putera daerah Priangan yang berasal dari Garut, 

ia lahir pada 3 juli 1852 dan meninggal pada tanggal 13 Januari 1930. Ia 

menjadi seorang ulama dan pemikir yang cerdas dan mempunyai selera humor 

yang tinggi. Hasan Mustapa mempunyai latar belakang keluarga bangsawan 

dan mempunyai background pendidikan yang baik sehingga pemikirannya 

sangat tajam dan dalam. Pemikirannya dikemas dalam bentuk gugruitan yang 

banyak berbicara tentang ketuhanan.  

Hasan Mustapa adalah sososk manusia cerdas yang memadukan 

guguritan dengan nilai-nilai Islam. Salah satu yang menjadi perhatian Hasan 
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Mustapa adalah Bidang tasawuf, dalam bidang ini dia mengemukakan tujuh 

maqam dalam yang harus dilewati untuk mencapai maqam Qurbah, yakni 

maqam kedekatan dan bersatunya manusia dengan Allah. Ketujuh maqam 

tersebut adaklah Islam, iman, sholeh Ihsan, syahadah shiddiqiyah dan Qurbah. 

Hasan Mustapa menjelaskan bahwa tidak mungkin seseorang akan mencapai 

satu tingkatan yang lebih tinggi apabila tidak dapat melaksanakan maqam 

sebelumnya dengan baik. Jadi, semua maqam yang ada merupakan satu 

kesatuan yang tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya.   

B. Saran 

Pembahasan pemikiran Hasan Mustapa dalam bidang tasawuf, adalah 

sebagian kecil dari banyaknya concern tentang tokoh ini. Oleh sebab itu, 

usaha-usaha lain yang lebih mendalam berkaitan dengan tokoh ini masih perlu 

dilakukan dengan serius oleh para sejarawan, budayawan dan seniman. Hal 

tersebut dikarenakan pemikiran tokoh ini sangat kompleks dan akan menjadi 

bahan kajian yang akan terus berlanjut dan tidak akan cepat selesai.  

Di samping hal tersebut di atas, sebagai usulan dari penulis kepada 

pihak Universitas dan Fakultas, untuk juga memperhatikan literatur-literatur 

yang berhubungan dengan daerah Jawa Barat atau kebudayaan Sunda. Berbagai 

kesulitan dirasakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini, karena 

kelangkaan literatur baik di perpustakaan Universitas, apalagi di perpustakaan 

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 
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