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  Tinjauan Mata Kuliah 
 

ilologi adalah ilmu tentang bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah 
suatu bangsa sebagaimana terdapat dalam bahan-bahan tertulis (KBBI: 

2008). Pengertian tentang filologi tersebut dapat Anda temukan setelah Anda 
mempelajari buku materi pokok (BMP) mata kuliah ini. 

Sejalan dengan pengertian di atas, maka filologi memiliki objek kajian 
berupa naskah dan teks masa lalu. Pengkajian terhadap teks masa lalu ini 
bertujuan untuk mengetahui, memahami kebudayaan suatu bangsa melalui 
hasil sastranya. Di dalam teks masa lalu tersimpan dasar pemikiran masa lalu. 
Pemikiran tersebut dapat berupa data sejarah, undang-undang, pendidikan, 
bahasa, ceriat, dan keagamaan. Melalui pengkajian tersebut akan ditemukan 
makna dan fungsi teks bagi masyarakat.   

Pengetahuan tentang filologi ini sangat penting untuk dimiliki oleh orang 
yang mencintai bangsanya, terutama oleh orang yang bergelar sarjana 
khususnya sarjana bahasa dan sastra Indonesia. Oleh sebab itu mata kuliah 
filologi menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa program S-1 Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas terbuka. 

BMP ini memang tidak mengupas materi filologi secara mendalam, 
namun melalui mata kuliah ini diharapkan timbul kecintaan mahasiswa 
terhadap naskah-naskah masa lalu miliki pahlawan-pahlawan pena bangsa 
ini. BMP ini berisi enam modul dengan materi-materi sebagai berikut. 
1.  Etimologi Filologi. 
2.  Filologi dan Kajian Interdisipliner.  
3.  Sejarah Perkembangan  Filologi di Indonesia.  
4.  Prinsip Studi Filologi.  
5.  Pernaskahan dan Perteksan. 
6.  Kritik Teks. 

 
Melalui materi-materi tersebut diharapkan Anda dapat menjelaskan: 

1. pengertian filologi; 
2. dasar kerja, sasaran, dan karakteristik objek filologi; 
3. hubungan ilmu-ilmu lain dengan filologi; 
4. sejarah perkembangan filologi di Indonesia; 
5. Prinsip studi filologi; 
6. prinsip transliterasi; 
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7. perbedaan pengertian naskah dan teks; 
8. batas-batas kritik teks; 
9. tahap-tahap kritik teks; 
10. metode penelitian filologi. 

 
Untuk mencapai kompetensi di atas, ikutilah petunjuk mempelajari BMP 

ini sebagai berikut. 
1. Gunakan kemampuan membaca cepat Anda dalam menentukan ide-ide 

pokok dan catatlah bagian-bagian penting tersebut. 
2. Jika Anda memiliki teman belajar, lakukanlah diskusi-diskusi dengan 

teman Anda. 
3. Gunakan glosarium atau kamus untuk mencari makna kata yang menurut 

Anda sulit. 
4. Kerjakan tes formatif dengan jujur (jangan melihat kunci jawaban 

sebelum Anda menyelesaikan soal). 
5. Anda juga dapat mengikuti tutorial online (tuton). 
6. Silakan bertanya kepada tutor Anda bila ada sesuatu yang sulit Anda 

pahami. 
7. Kerjakan soal-soal latihan mandiri yang disediakan dalam web-site UT. 

 
Selamat Belajar! 
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