ABSTRAK
Al-Kafiyaji> adalah pengembara ilmu, cendikiawan, pemberi fatwa, guru
rakyat yang terkenal pada masanya dan dia juga menguasai cukup banyak cabang
keilmuan serta menulis banyak sekali karya khususnya dalam bidang sejarah yaitu
kitab Mukhtas}ar al-Mufi>>d fi> Ilmi al-Ta>ri>kh. Kitab Mukhtas}ar al-Mufi>>d fi> Ilmi alTari>kh ini banyak yang menganggap kitab yang membahas tentang historiografi
atau sebuah pengantar penulisan sejarah pertama yang ditulis oleh kalangan
muslim.
Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai
berikut: pertama, bagaimana biografi dari al-Kafiyaji> dan karya-karya apa saja
yang telah dia tulis. Kedua, bagaimana pemikiran al-Kafiyaji> dalam bidang
sejarah dengan berdasarkan manuskrip Mukhtas}ar al-Mufi>>d fi> Ilmi al-Ta>ri>kh.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui biografi dan pemikiran al-kafiyaji dalam
bidang sejarah dengan berdasarkan kitab Mukhtas}ar al-Mufi>>d fi> Ilmi al-Ta>ri>kh
Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, pertama adalah
metode penelitian sejarah, yaitu model penelitian yang mempelajari sebuah
biografi dan pemikiran-nya berdasarkan pada kitab yang ditingalkan. Metode
penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi,
dan historiografi. Kedua, adalah penelitian filologi, yaitu model penelitian yang
mempelajari kodikologi, sejarah, dan koleksi naskah.
Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa: pertama, Muhammad bin
Sulaima>n bin Sa’ad bin Mas’u>d al-Ru>mi Muhyidi>n Abu> Abdillah al-Kafiyaji> alBaru>mi> al-Hanafi> dilahirkan sekitar tahun 788H/1386/7 M di daerah Kaukasus
Anatolia yang terletak di wilayah Asia kecil dan meninggal di Mesir pada tahun
879 H. Dalam dunia pendidikan, dia telah banyak mengembara ke berbagai
daerah dari mulai negeri Syam hingga Mesir dan bertemu dengan berbagai guru
seperti al-Bisa>thi, Ibnu Hajar al-Asqala>ni, Ha>fidz al-Di>n al-Baraji dan lain lain.
Selain itu, al-Kafiyaji juga terkenal sebagai guru rakyat, dan juga menghasilkan
beberapa murid yang ternama seperti al-Sakhowi dan al-Suyuti. Al-Kafiyaji juga
terkenal menguasai berbagai macam keilmuan dan telah menulis 69 karya seperti
dalam bidang Us}ulliyi>n, al Tafsi>r, al Nahwu, al-Ta>ri>kh dll. Kedua, dalam bidang
sejarah atau Ta>rikh dia telah menulis karya dengan judul Mukhtas}ar al-Mufi>d fi>
Ilmi al-Ta>ri>kh. Kitab Ta>rikh ini terdapat banyak versi koleksi naskah dengan
penyalin dan tempat tersimpan yang berbeda, Diantaranya ada yang disalin oleh
al-Damisi dan ini tersimpan di Istanbul, ada yang disalin oleh al-Jauhari dan itu
tersimpad di Darul Kutub Mesir dan terakhir ada pula yang ditulis oleh Sa’ad alDairi dengan tempat tidak disebutkan. Di dalam kitab ini, al-Kafiyaji mengupas
mengenai prinsip-prinsip historiografi, dasar-dasar serta permasalahan
historiografi dan keutamaan ahli ilmu beserta ilmu. Dia juga mengupas kata
ta>rikh dari mulai definisi berdasarkan bahasa, adat, dan terminologi, hingga
sejarah dari kata ta>rikh tersebut. Selain itu, dalam kitab ini dibahas mengenai
tujuan dan syarat yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan menulis sejarah.

