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ABSTRAK

Ana Shoimah Itsnaini: Peran Pembelajaran Kaligrafi dalam Melestarikan Seni Budaya Islam ( Studi Kasus di MA YP KH Syamsuddin Durisawo Ponorogo), Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Muhammad Nurdin

Kata kunci: Peran Pembelajaran Kaligrafi, Seni Budaya Islam 

Seni kaligrafi termasuk salah satu seni budaya Islam yang ada sejak zaman dahulu sampai sekarang. Seni kaligrafi merupakan seni Islam yang memiliki keindahan. Dengan begitu seni kaligrafi harus tetap dijaga dan dilestarikan agar seni kaligrafi tidak akan hilang begitu saja. Dengan begitu pembelajaran kaligrafi sebagai sarana peserta didik dalam mendalami tentang kaligrafi. Akan tetapi, dalam pembelajaran kaligrafi ini peserta didik agak kurang semangat dalam belajar kaligrafi. Kaligrafi selain menjadi pembelajaran dahulu juga menjadi ekstrakulikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik. Akan tetapi, ekstrakulikuler tersebut sekarang sudah tidak berjalan sampai sekarang padahal ekstrakulikuler tersebut termasuk salah satu upaya melestarikan seni budaya Islam.
	Penelitian ini merumuskan masalahnya dan bertujuan hendak mengetahui (1) Pelaksanaan pembelajaran kaligrafi di Madrasah Aliyah YP. KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo (2) Dampak pembelajaran kaligrafi dalam melestarikan seni budaya Islam di MA YP. KH. Syamsuddin.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian teknik dalam analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman adalah reduksi data, display data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. 
Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Pembelajaran kaligrafi dilaksanakan pada seminggu sekali dengan durasi waktu dua jam. Materi kaligrafi yang diajarkan di MA YP KH Syamsuddin yaitu khat naskhi, khat kufi, khat tsulus, khat diwani, khat diwani jali, khar Riq`ah, khat farisi. dalam pembelajaran kaligrafi ini menggunakan metode demonstrasi dengan menggunakan teknik menjiplak, menirukan dan membuat sendiri. (2) Pembelajaran kaligrafi itu sangat berakibat pada madrasah, peserta didik dan pendidik. Kemudian dampak kaligrafi dalam melestarikan seni budaya Islam dengan cara peserta didik mengikuti perlombaan di luar madrasah, Mengadakan lomba SAFIS (Al funun Al Islamiyah) yang diadakan setahun sekali, maharoh al kitabah. Karena sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT dan syiar agama Islam.
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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah proses pembudayaan. Memang secara teoritis pendidikan adalah sebagian dari proses pembudayaan, namun demikian dalam praktik kehidupan kita tidaklah demikian halnya. Ada dua hal sebab mengapa ulasan mengenai kebudayaan dalam pendidikan perlu dan penting yaitu kebudayaan diartikan secara sempit kebudayaan tidak lebih dari kesenian, tari-tarian, seni pahat seni batik dan sebagainya. Dengan kata lain kebudayaan telah direduksikan hanya mengenai nilai-nilai estetika. Yang kedua pendidikan kita dewasa ini sangat intelektualistik, artinya mengenai satu unsur saja di dalam kebudayaan.
Dengan demikian sistem pendidikan kita bukan merupakan tempat dimana kebudayaan dapat berkembang dan di mana pendidikan tersebut merupakan bagian dari kebudayaan secara menyeluruh.Tilaar, Pendidikan Kebudayaandan Masyarakat Madani Indonesia Strategi Reformasi Pendidikan  Nasional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 67. 
Pendidikan berperan penting dalam kehidupan manusia. Sebagai umat Islam manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu karena ilmu yang akan menjadikan manusia mengetahui apa yang ada di dunia ini. Dalam pendidikan, terdiri dari proses belajar dan pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar. Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: Teras, 2012), 4.  Akan tetapi manusia tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan saja alangkah baiknya jika memelajari juga tentang seni, seni budaya Islam diantarannya yaitu kaligrafi. 
Kaligrafi arab disebut juga dengan khat merupakan salah satu karya seni rupa yang tidak kalah pentingnya dengan jenis seni rupa lainnya. Sebagai seni tulis dengan tuntuanan keindahan, seni khat telah menempuh sejarahnya yang panjang dan mencapai puncak perkembangannya sesuai dengan perkembangan dari aksara Arab dan peranan kebudayaan di tiap Negara Islam.WiyosoYudoseputra, Pengantar Seni Rupa Islam di Indonesia (Bandung: Angkasa, 2000), 115.
Sekalipun kaligrafi telah berkembang dalam berbagai bentuk serta mencakup berbagai fungsi dan bidang yang secara tidak langsung dihubungkan dengan teks  Al Qur`a>n. Kaligrafi datang untuk menduduki posisi khusus yang sangat istimewa dalam Islam sehingga dapat disebut sebagai leluhur seni visual Islam tradisional dan memiliki jejak yang sangat istimewa dalam peradapan Islam.Sayyed Hosein Nasr, Spiritualitas dan Seni Islam (Bandung: Mizan, 1998),  Dengan berkembangnya seni kaligrafi sebagai peserta didik, maka mempelajari hal itu akan lebih baik, namun tidak hanya memelajari tetapi melestarikan seni budaya Islam berupa kaligrafi ini. Seni kaligrafi itu merupakan tulisan arab yang ditulis dengan indah agar lebih menyenangi kalam Illahi. Tulisan arab itu disebut Al Qur`a>n. Al Qur`a>n adalah kalam Allah yang diberikan kepada nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Jika Al Qur`a>n adalah kalam Allah yang dihembuskan dalam hati Nabi Muhammad SAW, kemudian berlanjut ke dalam lubuk hati para sahabat lalu pada generasi selanjutnya maka kaligrafi merupakan gema ataupun respon terhadap firman Allah tersebut. seni kaligrafi mampu menambah estetika Al Qur`a>n. Dengan memperindahkan membuktikan rasa ingin memuliakan dan menumbuhkan motivasi untuk mengamalkan seluruh isinya.Mashuri, Wawasan Seni Kaligrafi Islam (Ponorogo: Darul Huda Mayak, 2011), 9.
Pada saat risalah Islam datang wahyu pertama yang turun justru menyinggung tentang perintah “membaca dan menulis” hal inilah yang disampaikan kepada nabi Muhaammad SAW yang berbunyi:
       
Artinya: 3) Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia 4) Yang mengajar (manusia) dengan pena. Departemen Agama RI, Al Qur`an dan Terjemahannya ( Bandung: sigma Creative Media Corp, 2014)


Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah itu memerintahkan kepada umat Islam untuk membaca dan juga menulis. Termasuk menulis itu agar memperindah tulisan dengan seni kaligrafi.
Di Madrasah Aliyah YP KH Syamsuddin Durisawo Nologaten Ponorogo, termasuk madrasah yang terletak di kota Ponorogo tepatnya di Jl. Lawu. Di MA YP KH Syamsuddin, kaligrafi merupakan salah satu mata pelajaran muatan lokal yang sebelumnya kaligrafi juga menjadi ekstrakulikuler. Ekstrakulikuler yang sudah ada tersebut hanya bertahan beberapa tahun saja dan tidak berjalan lagi sampai sekarang. Padahal dengan ekstrakulikuler tersebut juga termasuk cara melestarikan seni budaya Islam. 
 MA YP KH Syamsuddin termasuk salah satu sekolah  yang disitu kaligrafi sudah ada karena tidak semua sekolah ada pembelajaran kaligrafi. Walaupun pembelajaran kaligrafi itu monoton, peserta didik yang belajar disanapun sudah mengikuti perlombaan di luar sekolah, akan tetapi kemauan peserta didik dalam belajar kaligrafi masih kurang, peserta didik yang mampu membuat kaligrafi hanya minoritas, mayoritas dari mereka belum menguasai.
Berangkat dari latar belakang tersebut peneliti ingin mengkaji lebih lanjut tentang peran pembelajaran kaligrafi dalam melestarikan dan meningkatkan minat peserta didik agar lebih menyukai seni budaya Islam melalui pembelajaran kaligrafi tersebut. dan menjadikannya sebagai bahan kajian yang dituangkan dalam bentuk skripsi:
“PERAN PEMBELAJARAN KALIGRAFI DALAM MELESTARIKAN SENI BUDAYA ISLAM ISLAM DI MA YP KH SYAMSUDDIN DURISAWO NOLOGATEN PONOROGO”

Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini difokuskan pada bagaimana seni kaligrafi dalam melestarikan seni budaya Islam.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka dapat dirumuskan rumusan-rumusan masalah sebagai berikut:
	Bagaimana pelaksanaan pembelajaran kaligrafi di MA YP KH Syamsuddin Durisawo Nologaten Ponorogo ?

Bagaimana dampak pembelajaran kaligrafi dalam melestarikan seni budaya Islam di MA YP KH Syamsuddin Durisawo Nologaten Ponorogo?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
	Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran kaligrafi di MA YP KH Syamsuddin Durisawo Nologaten Ponorogo.

Untuk mengetahui dampak pembelajaran kaligrafi terhadap melestarikan seni budaya Islam di MA YP KH Syamsuddin Durisawo Nologaten Ponorogo.

Manfaat Penelitian
Secara Teoritis
Data penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan seni kaligrafi dan menambah wawasan tentang seni budaya Islam.
	Secara Praktis

	Bagi Madrasah sebagai inspirasi untuk memajukan lembaga dengan melestarikan seni budaya Islam melalui pembelajaran kaligrafi.

Bagi Guru menambah wawasan tentang kaligrafi dan melestarikannya dalam dunia pendidikan.
Bagi peserta didik menambah pengetahuan tentang kaligrafi dan lebih menyukai dengan pembelajaran kaligrafi.
	Bagi peneliti menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan.


Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah pembaca dalam menelaah isi kandungan yang ada didalamnya. Adapun sistematikanya sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan yang berisi tinjauan secara global permasalahan yang dibahas, terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab II berisi kajian teori tentang peran, pembelajaran seni kaligrafi, seni budaya Islam dan telaah pustaka terdahulu..
Bab III berisi tentang temuan penelitian, yaitu tentang gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah singkat berdirinya PP KH. Syamsuddin Durisawo Nologaten Ponorogo, Visi Misi dan Tujuan, keadaan Struktur Madrasah, keadaan Struktur Keguruan, Struktur Siswa dan Siswi  di MA YP. KH Syamsuddin. Selain itu juga berisi tentang deskripsi data.
Bab IV berisi tentang pembahasan. Yaitu membahas tentang peran pembelajaran kaligrafi dalam melestarikan seni budaya Islam.
 Bab V merupakan bab penutup. Bab ini berfungsi mempermudah para pembaca dalam mengambil inti dalam skripsi ini dan berisi kesimpulan dan saran. 		






BAB II
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU
DAN KAJIAN TEORI

Telaah Hasil Penelitian Terdahulu
Berdasarkan penelaah terhadap penelitian terdahulu maka penelitian yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu:
Pertama. Ahmar Rifa`I Muhsin, 2016. Jurusan PAI.  Pengaruh Sikap Guru Dan Minat Siswa Terhadap Proses Belajar Kelas VIII Dalam Materi Kaligrafi Di Mts Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 2015/2016. Tujuan dari penelitian ini : (1) pengaruh antara sikap guru terhadap proses belajar kelas VIII dalam materi kaligrafi di MTs Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Tahun Ajaran 201A5/2016. (2) Pengaruh antara minat peserta didik terhadap proses belajar kelas VIII dalam materi kaligrafi di MTs Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Tahun Ajaran 2015/2016. (3) Sikap guru dan minat siswa berpengaruh secara signifikan terhadap proses belajar kelas VIII dalam materi kaligrafi di MTs Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Tahun Ajaran 2015/2016.
8
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif. Populasi berjumlah 541 yang dijadikan sampel 185. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi, sedangkan analisa data untuk rumusan masalah masalah satu dan dua menggunakan rumus korelasi productmoment dan untuk rumusan masalah yang ketiga menggunakan rumus analisis regresi linier berganda. 
Dasar analisis ini dapat dirumuskan bahwa: (1) Ada pengaruh yang signifikan antara sikap guru terhadap proses belajar sebesar 4,94 % dan sisanya 95,6 % dipengaruhi oleh variabel lain. (2) Ada pengaruh yang signifikan antara peserta didik terhadap proses belajar sebesar 35,40 % dan sisanya 64,60 % dipengaruhi oleh variabel lain. (3) Ada pengaruh yang signifikan antara sikap guru dan peserta didik terhadap proses belajar sebesar 35,51 % dan sisanya 64,49%  dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak teliti. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama tentang materi kaligrafi, perbedaanya penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaruh sikap guru dan minatnya.
Kedua. Deddi Musthofa. 2013. Jurusan PBA UIN Sunan Kalijaga. Urgensi Pembelajaran Seni Kaligrafi (Khat) Dalam Melatih Kemahiran Menulis Bahasa Arab Kelas I Di Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung Depok Sleman. Tujuan dari penelitian ini: (1) Mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran kaligrafi di kelas I (2) Bagaimana kendala atau kesulitan dalam proses pembelajaran (3) seberapa pentingkah pembelajaran kaligrafi dalam melatih kemahiran menulis bahasa Arab kelas I dalam kaitannya dengan pelajaran bahasa Arab. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil tempat di MI sultan Agung Depok Sleman. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan dan kemudian ditarik kesimpulan. Subyek dari penelitian ini adalah siswa kelas 1, guru seni kaligrafi dan bahasa Arab.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses pembelajaran kaligrafi tidak berjalan dengan baik karena banyak siswa yang masih merasa kesulitan memahami materi yang diberikan. (2) Kendala yang dihadapi berasal dari beberapa faktor yaitu siswa, guru maupun sekolah (a) kurangnya jam pelajaran (b) latar belakang siswa (c) masih sulitnya memberikan pemahaman kepada siswa karena siswa belajar dari dasar. (3) Urgensi pembelajaran kaligrafi terlihat ketika siswa lebih merasa senang belajar bahasa Arab, mudah membaca materi bahasa Arab dan termotivasi untuk belajar bahasa Arab. Dan itu semua tidak lepas dari hasil latihan menulis huruf Arab pada pelajaran kaligrafi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian dahulu yaitu tentang pembelajaran kaligrafinya dan perbedaannya penelitian dahulu menjelaskan tentang bagaimana pembelajaran kaligrafi mampu menjadikan peserta didik mahir dalam  menulis bahasa arab dan penelitian ini tentang bagaimana melestarikan seni budaya Islam melalui pembelajaran kaligrafi.

	Kajian Teori 
Peran 

	Pengertian Peran 
Menurut Ahmadi, peran adalah kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu terhadap status dan fungsi sosial. Abu Ahmadi, Psikologi Sosial (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 106.  Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia peran adalah suatu yang menjadi bagian atau memegang yang terutama dalam terjadinya peristiwa. Desy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Amelia, 2003), 735. Sedangkan menurut Viethzal Rivai dan Sylviana Murni peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Viethzal Rivai dan Sylviana Murni, Education Management: Analisis Teori dan Praktek (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 202.



	Pembelajaran 
Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah usaha mengelola lingkungan dengan sengaja agar seseorang membentuk diri secara positif dalam kondisi tertentu, dengan demikian inti dari pembelajaran adalah segala upaya yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri peserta didik. Kegiatan pembelajaran tidak akan berarti jika tidak menghasilkan kegiatan belajar pada para peserta didiknya. Dalam UU No. 2 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasar 1 ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar.  Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran. 4. 
Pembelajaran adalah proses belajar yang dilakukan oleh seorang pendidik dan peserta didik untuk menghasilkan hasil belajar yang baik atau sesuai harapan.
	Teori-Teori Pembelajaran 
Teori Pendekatan Modifikasi Tingkah Laku

Teori pembelajaran ini menganjurkan agar para guru menerapkan prinsip penguatan (reinforcement) untuk mengidentifikasi aspek situasi pendidikan yang penting dan mengatur kondisi yang memungkinkan peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran.
	Teori Pembelajaran Konstruk Kognitif
Teori ini diturunkan dari prinsip atau teori belajar kognitivisme. Menurut teori ini prinsip pembelajaran harus memperhatikan perubahan kondisi internal peserta didik yang terjadi selama pengalaman belajar diberikan di kelas.
	Teori Pembelajaran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Belajar
Bulgeskli mengidentifikasi beberapa puluh psinsip pembelajaran kemudian menjadi empat dan dapat diterapkan oleh para guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Prinsip tersebut yaitu:
	Untuk belajar peserta didik harus mempunyai perhatian dan responsive terhadap materi yang akan dipelajari.
Semua proses belajar memerlukan waktu.

Dalam diri peserta didik yang sedang belajar selalu terdapat suatu alat pengatur internal yang dapat mengontrol motivasi.
Pengetahuan hasil belajar yang diperoleh dalam proses belajar merupakan faktor penting sebagai pengontrol.
Teori Pembelajaran Berbasis Analisis Tugas 
Teori pembelajaran yang diperoleh dari berbagai penelitian di laboratorium dan dapat diterapkan dalam situasi persekolahan, namun hasil penerapannya tidak selalu memuaskan.
	Teori Pembelajaran Berdasarkan Psikologi Humanistis

Guru harus memperhatikan pengalaman emosional dan karakteristik khusus peserta didik seperti aktualisasi diri peserta didik. Dengan memahami hal ini dapat dibuat pilihan arah mana peserta didik akan berkembang.Ibid.,44-46.
	Seni Budaya Islam 

	Pengertian seni 

Seni Islam merupakan hasil dari pengejawantahan Keesaan pada bidang keanekaragaman. Ia merefleksikan kandungan prinsip Keesaan Illahi, keberuntungan seluruh keanekaragaman kepada Yang Esa. Seni Islam mewujudkan, dalam taraf fisik yang secara langsung dapat dipahami oleh pikiran yang sehat, realitas dasar dan perbuatan. Seyyed Hossein Nasr, Spiritualitas  dan  Seni  Islam, 18.  Karya seni hanyalah sebagian kecil dari aspek-aspek kebudayaan yang sangat luas. Ibarat pohon, karya seni adalah bunganya. Bunga, di samping sebagai bakal buah, yang dengan sendirinya merupakan regenerasi selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah keindahan, aspek visualisasi yang berfungsi untuk menompang kepuasan rohani manusia. Keindahan mendominasi keseluruhan unsur yang lain, keindahan adalah hakikat itu sendiri. Nyoman Kutha Ratna, Estetika Sastra dan Budaya (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 34-35.  Karya seni jelas penting bermanfaat dalam seluruh aspek kehidupan manusia.Ibid.,44. 
Secara harfiah, seni sebagai bentuk karya manusia yang mengandung nilai keindahan, mengandung pesona rasa jika diamati dan dinikmati. Kemudian memberi kepuasan dan kesenangan bagi setiap jiwa manusia. Dan seni adalah keindahan yang memberi kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Maka seni dan kesenian adalah suatu jelmaan dari rasa keindahan yang diwujudkan dalam karya manusia untuk mencapai suatu kesejahteraan hidupnya, yang disusun berdasarkan pemikirannya sehingga menjadi karya yang indah yang menimbulkan kesenangan. Mambaul Ngadhimah dkk, Shalawat Gembrungan Mutiara Budaya Jawa Islam (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2010), 10.
Kuntowijiyo menyuguhkan makna kesenian Islam dalam sudut pandang kebudayaan (kultural). Kuntowijoyo mengemukakan bahwa kesenian yang merupakan ekspresi dari keislaman itu setidaknya punya tiga karakteristik: (1) dapat berfungsi sebagai ibadah, tazkiyah dan tasbih, (2) dapat menjadi identitas kelompok, dan (3) dapat berfungsi sebagai syiar. Seni kaligrafi Islam sesungguhnya sudah memiliki ketiga karakteristik tersebut.Ibid.,11.
	Pengertian Budaya 

Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa dan rasa. Kata budaya berasal dari bahasa sankskerta budhayah yaitu bentuk jamak kata buddhi yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa inggris, kata budaya berasal dari kata culture, dalam bahasa belanda diistilahkan dengan kata cultuur, dalam bahasa latin, berasal dari kata colera. Colera berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan tanah (bertani).  
Kemudian pengertian ini berkembang dalam arti culture, yaitu sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Menurut E. B. Tylor budaya adalah suatu keseluruhan kompeks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Elly M. Setiadi dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), 27.
Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Secara formal budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek materi, dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok. Deddy Mulyana, dkk, Komunikasi Antarbudaya (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 18.

	Pengertian Islam 

Islam adalah identik dengan kreativitas. Islam selalu memberikan ruang gerak yang sangat leluasa kepada para pemeluknya untuk terus mengembangkan kreativitas sejalan dengan fase-fase kebudayaan yang mereka lalui. Faisal Ismail, Paradigma Kebudayaan Islam Kritis dan Analisis Historis (Yogyakarta:Suka Press, 1996), 300.
Jadi pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa seni budaya Islam adalah suatu keseluruhan kompleks yang diantaranya bentuk karya manusia yang bernilai keindahan yang memberikan kepuasan kepada orang lain yang bernilai Islami.
	Macam-Macam Seni Budaya Islam

Nilai-nilai seni di dalam Al Qur`a>n bisa ditangkap dan dipahami dari isyarat-isyarat yang ada dalam ayat-ayat Nya, misal ayat tentang: 1) Anugrah keindahan, Allah berfirman:”Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak… (Q.S. Al Insan/76: 21), “sesungguhnya, Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang shalih ke dalam surge-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surge itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara dan pakaian mereka adalah sutra.”
Dari pemahaman ayat Al Qur`a>n semacam inilah kemudian al-Faruq mengurai lebih jauh dialektika seni Islam dengan kebudayaan yang menghasilkan beberapa bentuk dan tipe sebagai berikut:
	Seni sastra 

Seni sastra (adab) adalah segala sesuatu yang tertulis dan tercetak. Seni sastra dalam Islam sangat dipengaruhi oleh Al Qur`a>n yang tidak bisa ditandingi oleh siapa pun. Seni sastra Al Qur`a>n memiliki susunan kata dan kalimat serta gaya bahasa (nilai estetik) yang luar biasa indahnya, di samping kandungannya kuat dan membuat pendengarnya terpesona. 
	Seni Kaligrafi 

Ditinjau dari falsafahnya, seni kaligrafi merupakan kelanjutan dari watak agama Islam sebagai “agama melek huruf”. Al Qur`a>n sendiri artinya bacaan yang mengasumsikan bahwa setiap umat Islam harus pandai membaca. Secara sosiologis agama Islam mempunyai reputasi sebagai agama yang memperkenalkan tradisi membaca. Sebagai agama yang melek huruf, seni kaligrafi merupakan kelanjutan dari dorongan yang sangat kuat dalam agama Islam, dimana setiap orang Islam harus pandai baca tulis. Maka daripada itu ekspresi seni Islam yang pertama adalah tulisan.
Kaligrafi merupakan puncak seni Islam yang memiliki nilai seni secara ganda. Pertama ia merupakan arabesque yang tampak, yang terdiri dari garis yang lentur yang bisa dibentuk menjadi berombak, direntangkan, dibengkokkan, dimiringkan, dibentuk menjadi desain yang kaku, patah, bersiku-siku atau kursif, dan dihiasi diberi hiasan bunga menjadi pola geometris. Kedua, isi diskursif dari kata-kata yang menyajikan sesuatu secara langsung pada pikiran, disamping apa yang disuguhkan pada indra. Disini biasanya berlaku pada ayat dan hadis Nabi. 
Model seni kaligrafi dalam Islam dapat dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu kufi yang terdiri dari: kufi berbunga ( garis vertikal diberi bentuk daun dan bunga, kufi jalin atau anyaman (garis vertikal dibuat bagaikan anyaman), kufi hidup (huruf-hurufnya diakhiri dengan gambar stilisasi binatang atau manusia. Sedangkan model lain yaitu naskhi (diciptakan oleh Ibnu Muqlah), terdiri dari gaya sittah (bentuk tulisan kursif enam tsulus (tulisan dekoratif) yang dipakai untuk arsitektur, benda-benda kecil, judul dekoratif dan solofon (emblem) untuk Al Qur`a>n dan naskah lainnya.
Adapun kaligrafi kontemporer dapat dibagi menjadi kaligrafi tradisional, kaligrafi figural, kaligrafi ekpresionis, dan kaligrafi simbolik.
	Seni Ornamentasi

Sarjana barat berpendapat bahwa ornamentasi adalah motif-motif dan tema-tema yang dipakai pada benda-benda seni, bangunan, tetapi tidak memiliki manfaat struktural dan guna pakai dan semua itu hanya dipakai untuk hiasan dimensi seperti ini menurut al Faruqi kurang tepat dipraktikkan ke dalam konteks Islam harus berfungsi untuk mengingatkan manusia kepada tauhid. Artinya seni Islam merupakan kongkretisasi bagi orang Islam untuk menciptakan karya seni dan menghantarkan kepada transendensi illahi. 
Ornamentasi menjadi salah satu hal terpenting dalam Islam. Ornamentasi adalah esensi seni Islam yang menentukan penggunaan bahan, pengolah persepsi atas bentuk dan menimbulkan serangkaian struktur yang bisa dikenali dalam semua cabang produk artistik. Ornamentasi juga merupakan dari nilai-nilai tauhid dan muncul dari motivasi dasar dari keseluruhan budaya dan peradapan bangsa muslim.
	Seni Ruang 

Seni ruang (arsitektur) adalah awal dan akhir dari suatu bangunan. Setiap bangunan selalu diawali dengan memotong dan berakhir dengan memiliki sebagian dari ruang itu. Setiap bangunan harus menempatkan penonton atau penghuninya dalam suatu hubungan tertentu terhadap ruang. Ruang adalah sebuah dunia dan kreasi. Ruang merupakan petunjuk paling tepat mengenai keberadaan Tuhan. Itulah ciptaan dan juga kerajinan fisik Tuhan. 
Arsitektur Islam sangat bertentangan dengan arsitektur naturalis. Dalam arsitektur Islam, dekoratif akan berperan negatif apabila menyangkal la ilaha illa Allah.  Seni ruang dalam budaya Islam harus memasukkan empat bidang kreasi artistik yaitu unit-unit isi dari bangunan berdiri atau setengah menempel tanpa ruang interior., arsitektur, lanskaping, hortikultural, dan akuakultura dan desain perkotaan dan pedesaan.
	Seni Suara 

Seni suara dipandang sebagai pernyataan estetik yang bersumber dari tradisi Islam yang kaidah dan pelaksanaanya berakar dalam estetika Al Qur`a>n atau seruan Al Qur`a>n. Secara umum musik dan seni suara yang diterima dalam Islam dapat dibagi menurut keperluan dan tatanan estetiknya yaitu jenis seni suara yang sepenuhnya tunduk pada estetika Al Qur`a>n seperti tilawah, qira`ah dll, berkaitan dengan seruan shalat dan ibadah seperti adzan dan seni improvisasi bunyi dari alat musik tertentu atau instrumentalia dan suara. Masmedia Pinem, Ekspresi Seni dalam Islam, 280-285.
	Cara Melestarikan Seni budaya Islam 

Pelestarian adalah suatu proses atau teknik yang didasarkan pada kebutuhan individu itu sendiri. Kelestarian tidak dapat berdiri. Oleh karena itu harus dikembangkan pula. Melestarikan suatu seni Islami pun dengan cara mendalami atau paling tidak mengetahui tentang seni itu sendiri. Mempertahankan nilai seni Islami, salah satunya dengan mengembangkan seni Islami tersebut disertai dengan keadaan yang kita alami sekarang ini. yang bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai budayanya. Wajib melestarikan seni-seni Islami Negara kita sendiri agar tidak luntur atau hilang. 
Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa cara menjaga, melestarikan dan mengembangkan seni Islam ada dua, yaitu Islam memberikan kebebasan sepenuhnya asalkan sesuai dengan prinsip seni Islam yaitu harus menghibur, mendidik, memberikan ilmu dan kesadaran pada diri umat Islam sehingga akan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta didasari oleh keikhlasan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Kedua, seni budaya Islam adalah keahlian mengekspresikan ide dan pemikiran estetika dalam penciptaan benda, suasana, atau karya yang mampu menimbulkan rasa indah dengan merujuk al Qur`an dan hadist.https://www.kompasiana.com/mwcandra/595aa763b737c61d70ee62/menjaga-melestarikan-dan-mengembangkan-seni -Islami diakses pada tanggal 22 Mei 2019
	Kaligrafi

	Sejarah Kaligrafi 

Ketika manusia belum mengenal alat-alat komunikasi modern huruf atau tulisan menjadi penghantar yang efektif bahkan menjadi bagian terpenting bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Tulisan Arab yang ada saat ini sangat jauh berbeda dengan tulisan Arab dahulu. Pada awalnya bangsa Himyar dari Yaman memiliki jenis tulisan yang dinamakan tulisan Al Masnad. Bentuk tulisan ini bertambah lama semakin membaik, terlebih pada masa pemerintahan At-Thobabi`ah. Pada waktu itu tulisan himyar mencapai bentuknya yang indah (artistik). Masyhuri, Wawasan Seni Kaligrafi Islam, 8. 
Jauh sebelum kaligrafi berkembang di Negara lain, Sayyidina Ali bin abi Thalib R A adalah orang yang lebih banyak menunjukkan dimensi batin pesan Islam. Sahabat yang sekaligus menantu Rosulullah ini berkata, “ keindahan tulisan adalah kefasihan tangan dan keluwesan fikiran.” Statemen syayidina Ali bin abi Thalib tentang filosofis tulisan ini memotivasi umat Islam untuk sedapat mungkin menulis dengan model yang artistik. Selanjutnya tradisi ini mulai marak pada masa dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Pada mulanya orang menjadikan pohon papyrus sebagai media penulisan. Pada saat itu dikenal dua tipe tulisan, yaitu gaya Naskhi dan Kufi. Dua model inilah cikal bakal perkembangan seni kaligrafi. 
Gaya kufi paling popular digunakan di Makkah, Madinah dan Kufah. Gaya kufi juga sering ditemukan dalam bentuk pahatan atau ukiran pada makam, prasasti, dan mata uang. Pada abad ke 11 M, di Iran muncul jenis huruf kufi yang telah mengalami perkembangan dari segi eertistiknya menjadi lebih panjang dan ramping yang dikenal dengan sebutan Qarmithian kufque. Model ini dianggap sebagai bentuk terbaik dari contoh tulisan khas Arab. Selanjutnya gaya NAskhi yang berkembang hingga sekarang ternyata dipakai di dunia Islam. Ibid.,8-9.
Pada abad ke 14 M, sejalan dengan menggelobalnya pemakaian tulisan arab, telah membawa perubahan pada cara dan pada bentuk tulisan itu sendiri. Missal dari kota Kuffah disebut dengan tulisan kufi. Dari Baghdad disebut dengan tulisan bagdadi. Dari Persia disebut al farisi. Dari spanyol disebut dengan Al Andalusia. Sementara tulisan yang digunakan dalam administrasi pemerintahan, perpustakaan dan hiasan disebut dengan tulisan Diwani, tsulustsi, naskhi dan raihani. Ibid.,9.A
	Sejarah Kaligrafi di Indonesia

Indonesia disebut-sebut al Faruqi menjadi wilayah yang asimilatif terhadap perkembangan seni kaligrafi. Di kota-kota seperti Solo, Semarang, Demak, Jakarta, dan Banda Aceh dimana  tempat persebaran agama Islam menguat. Bukti-bukti artefak dapat ditemukan adalah suatu kekhasan bagi dunia Timur dalam menunjukkan kebudayaannya, bahkan keberadaannya tetap fungsioanl bersamaan dengan perkembangan modern saat ini.  
Salah satu jenis kaligrafi yang sangat menonjol di Indonesia adalah kaligrafi arab, seringkali disebut dengan kaligrafi Islam karena agama Islam dinisbahkan kemunculaanya di dunia Arab. Dalam sudut budaya, kaligrafi dikenal dengan sebutan khat, rasm, kitabah, raqm, sathr, dan lain-lainnya. Semua merujuk pada makna budaya, yaitu sebuah artefak budaya yang mencakup pengertian, gagasan, sosial, wujud konkret yang menempel pada sebuah benda dengan tujuan komunikasi sosial kebahasaan  dan keindahan. 
Kesenian Islam di Indonesia tidak terbatas pada ciri-ciri visual, namun ciri-ciri menjadi sesuatu yang khas karena bentu dan substansi makna yang dikandung di dalamnya. Kaligrafi adalah salah satu dari kesenian-kesenian visual Islam yang menonjol di dalam tradisi seni Islam sepanjang sejarahnya. Namun demikian dari dalam perkembangan kaligrafi Arab sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari perkembangan bahasa dan budayanya. Bahasa Arab menjadi faktor utama bagi perkembangan tradisi tulisan Arab sebagaimana tradisi oral bahasa itu ke dalam berbagai dialek. Tradisi tulisan arab juga mengalami proses atau pengaruh domestikasi sesuai dengan situasi kesejarahannya. Di Indonesia, perkembangan tulisan Arab itu ditemukan sejarahnya bersamaan dengan proses masuknya Islam dan dakwah yang dilakukan oleh para ulama. Hal itu menjadi salah satu sebab utama persebaran kaligrafi Arab ke wwilayah Asia dan ekses dari tersebarnya warisan budaya Arab dan ajaran agama Islam. 
Dalam perkembangannya, tradisi menulis Arab atau melukis kaligrafi menjadi sejarah yang terus berlangsung di dalam aktivitas budaya seni, dan pendidikan, kaligrafi menjadi pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan di madrasah, sekolah dan perguruan tinggi. Memasuki abad ke dua puluh ruang ekspresi kaligrafi semakin luas. Kecenderungan untuk melibatkan berbagai disiplin ilmu lain dalam bentuk simbiosis juga terbuka, bahkan dengan terbukanya jendela dunia, kaligrafi masuk dan melebur dalam ruang publik yang luas. Farkhan Mujahidin, “Pemikiran Kaligrafi Arab di Indonesia” Volume IX Nomor 2 (Juli-Desember, 2016), 184. 
Di MA YP KH Syamsuddin termasuk madrasah yang disitu terdapat pembelajaran kaligrafi. Pertama kaligrafi berdiri di madrasah ini di mulai dari tahun 2005, pertama kali ini kaligrafi diampu langsung oleh beliau bapak K. Ayyub Ahdiyan Syam, beliau adalah [engasuh pondok pesantren KH Syamsuddin. Setelah beliau dilanjutkan oleh bapak Muhtadin dan bapak Khozin. Materi kaligrafi yang diajarkan oleh beliau yaitu kaligrafi kolase. Selanjutnya pada tahun 2009, kaligrafi diampu oleh beliau bapak Ahmad Ghofur. Ia adalah khatat yang handal yang telah menjadikan peserta didik berkembang sampai sekarang ini. Kaligrafi dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan yang lebih baik lagi.
	Pengertian Kaligrafi

Seni kaligrafi Arab disebut juga seni khat. Wiyoso Yudoseputra,  Pengantar Seni Rupa Islam di Indonesia, 115. Kaligrafi itu sendiri adalah seni menulis indah yang disenderhanakan dari bahasa asing, bahasa Inggris: Calligraphy (art of) beautiful hand writing. Bahasa latin:  calios, indah dan Grap: tulisan atau tulisan indah, bahasa arab disebut khat yaitu guratan garis atau tulisan. Masyhuri, Wawasan Seni Kaligrafi Islam,  4.   Pengertian kaligrafi menurut istilah yaitu:

	Menurut Ya`qut Al Musta`shimi 

Khat adalah seni arsitektur abstrak yang di ekspresikan lewat perabot kebendaan atau ketrampilan.
	Menurut Ubaid Ibnu Abbas

Khat adalah duta atau utusan dari tangan, sedangkan pena adalah dutanya tinta.Ibid,.
Kaligrafi (al khat) atau disebut juga tahsin al khath (membaguskan tulisan) adalah kategori menulis yang tidak hanya menekankan rupa atau postur huruf dalam membentuk kata-kata atau kalimat, tetapi juga menyentuh aspek-aspek estetika. Maka tujuan pembelajaran khat adalah agar para pelajar terampil menulis huruf-huruf dan kalimat Arab dengan benar dan indah. Melihat kepentingannya keterampilan kaligrafi. Salim `Afifi mengatakan bahwa kaligrafi Arab adalah salah satu sarana informasi dan cabang budaya yang bernilai estetika. Sebagai sarana informasi, kaligrafi digunakan untuk menyampaikan informasi baik informasi masa lalu maupun kini bahkan informasi dari Tuhan bagaimana tercantum dalam Al Qur`a>n. Sebagai cabang budaya yang bernilai estetika, kaligrafi merupakan produk manusia muslim yang maju dalam mengekspresikan nilai-nilai keindahan lewat torehan tinta, cat dan benda lain.Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 153. 

Dari literatur Arab klasik kaligrafi adalah identik dengan geometri spiritual sebagaimana Hakim Al Rum mendefinisikan sebagai berikut:
الخط هندسة روحانية وان ظهربالة جسدانية 
	Kaligrafi adalah geometri spiritual dan diekspresikan dengan perangkat fisik. H. Nurul Makin, Kapita Selekta Kaligrafi Islami, (Jakarta: PT. Citra Serumpuni Padi, 1995), 2. 

	Sementara Hakim Al Arab memberikan batasan khat dengan:
الخط اصل فى الرّوح وان ظهر بحواس الجسد 
	Kaligrafi adalah pokok dalam jiwa dan diekspresikan dengan indra ragawi. Ibid.
	Jenis-Jenis Kaligrafi

Khat Kufi
Bentuk khat ini manurut sejarawan Arab peletak pertamanya adalah nabi Ismail As. Kemudian disempurnakan lagi pada abad ke 1 H oleh Qutbah Muharrir di Damaskus. Masyhuri, Wawasan Seni Kaligrafi Islam, 12-13. 
Khat kufi atau muzawwa (kubisme) adalah asal tulisan Arab yang pernah berjaya di Hirah, Raha dan Nasiban sebelum kota Kufah lahir. Kelahiran kota Kufah sebagai markas agama dan politik Islam (pusat kegiatan pemerintahan, ilmu pngetahuanndan seni) telah membawa khat tersebut pada penyempurnaan bentuk anatomi dan keindahannya lebih lebih karena dipakai untuk menyalin Al Qur`a>n berkat keagungan dan keelokannya itu. Karakter yang menonjol dari khat kufi adalah bentuknya yang tegak, kaku (angular). Namun ada pendapat lain yang menyebutkan tulisan kufi adalah hasil evolusi terakhir dari tulisan Arami, Syria kuno. Pada awal kelahiran tulisan kufi, ruang popularitasnya hanya di dua kota utama saja, kuffah dan Basra.Ibid.
Adapun macam-macam khat kufi yaitu Kufi Musyajjar (Floriated kufi), Kufi Mudhaffar (plaited kufi), Kufi Animasi (Animated Kufi), Kufi Mufabba’ (Squared Kufi), dan Kufi Muzakhraf.
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Khat Naskhi 
Nama bentuk naskhi secara etimologi adalah berasal dari kata nasakha yang berarti telah menghapus, diartikan demikian karena bentuk tulisan ini telah menghapus atau mendesak tulisan yang telah ada dan berkembang sebelumnya yaitu tulisan kufi. Ibid.,18
Barulah dikemudian hari khat naskhi menjadi populer setelah dirancang kembali pada abad ke-10 oleh Ibnu Bawwab dan Ya’qut Al-musta’shimi serta para pakar lainnya hingga resmi menjadi tulisan resmi Al-qur’an. Hingga saat ini huruf Al-qur’an atau Hijaiyah adalah identic dengan gaya naskhi Rasm Mushaf Usmani. Dapat pula dikatakan bahwa model inilah yang paling banyak digunakan dalam dunia Islam. Dengan alasan karena mudah dalam menuliskannya dan membacanya. Karakter dari khat naskhi adalah: Lengkungan-lengkungan hurufnya mirip busur atau berbentuk setengah lingkaran, seperti huruf nun, wawu, ra’ dan za’, Sebagian huruf-hurufnya diletakkan diatas garis semi, seperti huruf alif, dal, ba’, kaf, dan fa dan Sebagian lainnya menukik melabrak batas-batas garis, seperti huruf ra’ za’, wawu, lam, dan mim, sehingga terlihat menggantung. Ibid.
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Khat Tsulus
Nama khat ini diambil dari kata Tsuluts yang berarti sepertiga, angka tersebut merujuk pada spertiga kalam tumar yang berukuran klasik 24 helai buku kuda. Ibid.,20. Gaya ini merupakan parameter dari dari semua jenis huruf khat kelompok kursif klasik, maka tak heran lagi kalau khat tsuluts ini dijuluki ibu dari semua tulisan arab kursif. Rumus-rumus dasarnya ditemukan oleh seorang kaligrafer ternama yang bernama Ibnu Muqlah (272 H) di baghdag Irak. Menurut Zaid bentuk khot tsuluts terbagi menjadi 2 kelompok yaitu Tsuluts Adi dan Tsuluts Jali. Ibid.
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Khat Diwani
Bentuk tulisan ini tumbuh dan berkembang pada masa kekuasaan Turki Usmaniyah di penghujung abad ke-15 M. tulisan ini diciptakan pertama kali oleh kaligrafer bernama Ibrohim Munif pada masa Sultan Muhammad II. Ibid.,21.
Khat Dhiwani adalah pecahan yang berkembang dari tulisan Ta’liq Turki yang kemudian mulai dikenal pada abad ke-8 H. dan disempurnakan rumus-rumusnya oleh kaligrafer Ulung Hamdan Al-amasi, dengan ciri-ciri: hurufnya digoreskan dengan sangat miring kekiri, saling tumpang tindih antara satu huruf dengan yang lain, rata-rata hurufnya ditulis diatas garis kecuali huruf jim, ha, kha’, mim, dan lam akhir, kebanyakan hurufnya bulat melengkung, ealastis serta jarang menggunakan harokat. Ibid.,21-22.
file_13.png

file_14.wmf


Khat Riq`ah
Istilah riq’ah berasal dari kata riqa’ yang merupakan bentuk jamak dari kata ruq’ah yang mempunyai arti potongan atau lembaran daun halus, konon para kaligrafer pernah menggunakan benda ini sebagai media tulisannya. Ibid.,22. Khat ini berkembang pesat pada masa Dinasti Usmani di Turki pada abad ke-12 H yang diciptakan oleh seorang kaligrafer Turki Abu Bakar Mumtaz Bek yang menekuni dan mendesain rumus-rumus Riq’ah hingga kemudian disempurnakan oleh kaligrafer Hamdullah Al-Amasi (833-926H). tulisan ini mempunyai keistimewaan-keistimewaan antara lain: Hurufnya ditulis kecil-kecil dan halus, Poros lingkar huruf ain, fa, qaf, mim, dan wawu selalu tertutup penuh tana mata atau lubang, Garis-garis horizontalnya pendek-pendek, Bentuknya sangat sederhana dan ringkas sekali sehingga mudah dan cepat untuk ditulis, Semua hurufnya dituliskan diatas garis kecuali huruf mim, jim, ain, dan ha’ tengah. Ibid.,22-23.
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Khat Farisi
Khat ini desebut juga khat Ta’liq (menggantung), menurut sumber arab khat ini dinamakan khat farisi, karena tempat munculnya dan berkembang di wilayah Faris (furs) atau Persia yang sekarang berubh menjadi Iran. Ibid.,24. Bentuk khat ini diciptakan oleh Mir Ali Sultan Attabris, dan kemudian hari dikembangkan oleh Taj-i-Salmani seorang kaligrafer dari Isfahana. Ciri khas yang mendasar dari bentuk khat ini yaitu ditulis miring kekanan sehingga posisi pena harus berubah-ubah karena ada satu huruf yang mempunyai ukuran yang lebarnya berlainan maka keindahan gaya farisi sangat tergantung kepada kemahiran mengubah ujung pena.Ibid.,24-25.
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Khat Diwani Jali 
Khat ini diciptakan oleh Shahla Basya pada zaman pemerintahan Turki Usmani. khat ini dianggap sebagai kesinambungan dari khat diwani biasa. Dinamakan jail, yang berarti jelas, karena terdapat kelainan yang jelas dari segi bentuk tulisannya. Tujuan penggunaan awalnya ialah untuk tulisan rasmi kenegaraan dan surat menyurat kepada Negara asing. 
Ciri khas khat ini adalah bentuk hurufnya memenuhi ruang kosong dan dihiasi oleh hiasan di sela-sela setiap huruf secara padat sehingga membentuk satu ciptaan berupa geometri yang tersusun indah. Penggunaan  tulisan ini sekarang umumnya sama dengan diwani. Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 158.
Pada prinsipnya keadaan bentuk dan pelaksanaan khat diwani jail sama dengan khat diwani. Yang keliahatannya menyolok pada khat ini bila ditinjau dari segi bentuk tambahan yang menempel pada kelapa huruf, dan beberapa pernik atau titik-titik yang berguna untuk mengisi kesenggangan jarak pada tiap-tiap huruf yang memfokuskan sebagai kriteria dari pada ciri khas dan kandungan dalam bentuk diwani jali. Aniq Syaifullah, Seni Kaligrafi (Jombang: Lintas Media, … ), 76. 
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	Metode dan Teknik Pembelajaran Kaligrafi

	Metode Pembelajaran Kaligrafi

Metode-metode pembelajaran kaligrafi adalah sebagai berikut:
	Metode demonstrasi 

Yaitu metode mengajar kaligrafi dimana seorang guru atau orang lain yang sengaja diminta atau murid sendiri memperlihatkan pada seluruh kelas tentang suatu proses atau suatu kaifiyat melakukan sesuatu.
	Metode Latihan atau Drill
Metode ini banyak melibatkan peserta didik, mereka mengulang ulang terus apa yang diperoleh dari gurunya. Unsur utama dari penggunaan metode ini adalah motivasi, jika motivasi tidak meningkat maka keinginan untuk melakukan tidak akan tumbuh.
	Metode Pemberian Tugas 

Metode pemberian tugas adalah metode yang merangsang peserta didik lebih aktif dalam memberikan pekerjaan di luar kelas yang kemudian dipertanggung jawabkan kepada guru.
	Metode Karyawisata

Memperkaya wawasan tentang kreasi seni Islami dan perkembangan kaligrafi zaman ini dengan mengunjungi tempat-tempat seperti Al Qur`a>n, pameran, kaligrafi dan lain-lain termasuk karyawisata. Mahbub Suaibi, “Pembelajaran Kaligrafi “, (Tesis, UIN Alauddin,  Makasar, 2017), 56-57.
	Teknik Pembelajaran Kaligrafi 

Teknik dasar pembelajaran kaligrafi atau khat sebagai berikut:
	Menjiplak, yaitu memindah tulisan yang sudah ada dengan menempelkan kertas transparan yang ada di atas tulisan yang sudah jadi, lalu tulisan itu diikuti dengan pena yang memiliki ukuran yang sama. Tahap ini dilakukan secara berulang-ulang sampai benar-benar tulisan itu dapat diikuti.

Meniru, yaitu mencontoh tulisan yang sudah ada dengan memindahkan ke atas alas tulisan lain, bukan dengan menjiplaknya.
	Membuat sendiri, yaitu menciptakan tulisan dengan bekal kemampuan yang sudah dilatih melalui penjiplakan dan peniruan. Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 164. 
	Kaidah Penulisan Huruf Kaligrafi 

Jenis-jenis kaligrafi memiliki berbagai bentuk, maka dari itu cara melukiskanya pun bermacam-macam pula sesuai dengan keragaman gaya kaligrafi itu sendiri mempelajari seluruh gaya tersebut agar tulisan tampak serasi dan tidak bercampurbaur satu sama lain. Sirojuddin, Seni Kaligrafi Islam (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987), 266.
	Khat Riq`ah 

Ada beberapa perbedaan antara khat Naskhi dengan Riq`ah dalam bentuk dan cara menggoreskan yang harus diperhatikan. Contoh:
Ta`  tidak boleh dipanjangkan karena akan berubah menjadi sin. 
Bentuk huruf riq`ah lebih simpel dan goresannya tidak banyak meliuk atau memutar. Oleh karena itu hendaknya digunakan pulpen dengan potongan pena lebih dasar daripada pena untuk Naskhi.
Bentuk Riq`ah yang lebih simpel dimaksudkan untuk mempercepat goresan dan ringkasan kata-kata menjadi rangkaian- rangkaian pendek dan tidak banyak makan tempat. Untuk keperluan ini, khat Riq`ah dibuat saling tumpuk. 
	Menulis Alif dan Kaf
Alif : tinggi alif dapat berubah - ubah tergantung kepantasan.Bina Serial Kreatifitas Santri, (Ponorogo: Darul Huda Mayak, 19991), 1. 

Khat Riq`ah juga ditulis alami, tidak memiliki variasi lukisan, kecuali pada ujung huruf-huruf (           )  ditulis sekedar untuk kesempunaan, dengan kepala pena. Sirojuddin, Seni Kaligrafi Islam, 268. 
Khat Tsulus 
Sebelum mengetahui aneka ragam khat, seorang pelajar harus mengetahui terlebih dahulu tentang khat Naskhi karena khat Naskhi merupakan tulisan dasar dan paling banyak digunakan untuk aneka ragam naskah bertulisan Arab. 
Berbeda dengan Naskhi yang ditulis datar dan harus jelas, tsulus justru lebih luwes dan prastis. Tsulus dapat dikombinasikan dengan aneka bidang dan ruang yang disediakan: kejar, kerucut, persegi panjang, bujur sangkar, belah ketupat, bulat atau oval. Rangkaian huruf-huruf tsulus juga dapat diringkas di ruangan yang lebih sempit daripada kapasitas bunyi tulisan dengan sistem penumpukan (akumulasi huruf) 
Kelebihan tsulus tidak dapat ditemukan pada khat naskhi. Tsulus bertambah bagus jika dirangkai dengan iluminasi, hiasan pinggir, ornamen, arabesque, atau bentu dekoratif lainnya. Kalaupun Naskhi dipaksa mengikuti keluwesan alur Tsulus (misalnya ditumpuk-tumpuk), maka hasilnya akan jelek dan mungkin merusak karakternya yang memang dirancang menjadi tulisan sederhana agar mudah dipahami untuk berbagai naskah umum. Bina Serial Kreatifitas Santri.,44 
Khat tsulus memiliki beberapa huruf tertentu yang perlu mendapat perhatian khusus ketika menulisnya, yaitu: alif tunggal (mufrad), `ain, fa, qaf, wawu, dan ha` akhir (nihaiyah). Penjelasanya sebagai berikut:
Alif Mufrad dan kemahiran melukisnya terpusat pada huruf, dimulai dengan gerakan pena dalam bentuk seperti ini (ا  ) kemudian dipoles dengan kepala pena yang lancip, bukan pena yang digunakan untuk menulis kepala huruf, seperti ini (     ), sehingga huruf tampak dengan bentuknya yang diinginkan.
Huruf `ain, penulisannya dimulai dalam bentuk sabit (hilal) atau seperti lengkung bulu mata (hajib), menggunakan kepala pena dalam bentuk seperti (               ) kemudian diisi dengan pena yang sama (               ) dan huruf yang disempurnakan menjadi seperti dalam bentuk gambar. Kepala fa`, qaf, dan wawu memiliki ukuran yang sama, ditulis dengan lebar penuh pena, seperti bentuk ini 
(             ), kemudian bulatan huruf diteruskan dengan ujung pena atau dengan pena lain yang sangat lancip. 
Ha` akhir maksudnya yang bersambungan diakhir kata, pertama dibuat seperti ini (              ), kemudian sepertiga pena diangkat untuk mengisi bagian ( X ) sehingga hsilnya berbentu
(        ) dimana bagian terakhir (ujung) huruf lebih tipis daripada bagian permulaanya, demikian pula untuk melukis lafadz jalalah hanya dengan sedikit perbedaan dengan lengkungannya. Sirojuddin, Seni Kaligrafi Islam, 266 – 267.
	Menulis Alif, Kaf, Lam Alif, dan Ta` Marbutoh 
Alif tunggal lengkung terambil dari khat diwani

Untuk lafadz jalalah boleh menggunakan alif yang ini dalam keadaan darurat. 
Kaf: boleh menggunakan kaf zinadi untuk melengkapi kaf sufi, kalau ruang tulisan sempit.Bina Serial Kreatifitas Santri, 46.
Khat Diwani 
Alur goresan untuk khat Diwani sangat jauh berbeda dengan goresan untuk khat Naskhi, Riq`ah atau Tsulus ini disebabkan oleh karena akar kejadian diwani tidak sama dengan ketiga tulisan tersebut yang masih sempuna. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam khat Diwani:
	Goresan sangat lentur dan bebas.

Seringkali, ukuran dan bentuk huruf-huruf dalam satu kalimat tidak seragam, tergantung kepada kepantasan lay out atau selera penulisnya. 
Diperlukan keberanian untuk membuat goresan yang lentur dan bebas, sampai benar-benar menghasilkan kombinasi yang elok. 
Untuk memenuhi kelenturan yang dibutuhkan, maka potongan pena dibuat sangat miring kurang lebih 500.
Diwani hampir tidak pernah dibantu oleh unsur tambahan seperti harokat atau hiasan bebungaan, boleh digunakan sekedar untuk memberikan tekanan vokal, misal harokat untuk huruf akhir, supaya pembaca mengerti maksudnya, jika tambahan tersebut diciptakan masuk, justru akan merusak keindahan tulisan secara keseluruhan.Ibid.,96. 
Khat Diwani Jali 
Khat Diwani Jali merupakan pengembangan bentuk diwani. Salah satu perbedaanya dengan Diwani, Diwani Jali sangat dijejali komponen harokat dan hiasan, bahkan seluruh ruangan spasinya ramai dipenuhi totol-totol titik memberikan kesan berlebihan. Para khatat seringkali menaikkan posisi ujung tulisan, sehingga menghasilkan sebuah pucuk seakan kepala perahu.Ibid.,126. 
Khat Diwani ditulis biasa, bebas dari gaya-gaya lukisan seperti diatas. Adapun lukisan pada ujung huruf-huruf (     ) adalah asli dan hanya merupakan penyempurnaan atau penutup bagi huruf- huruf tersebut. 
	Kecuali khat diwani jali, bertumpu pada banyak variasi lukisan. Ditulis dengan dua buah pena. Yang satu adalah pena untuk pokok tulisan, yang satu lagi berukuran tidak boleh lebih daripada seperempat lebar pena pertama. Caranya setelah huruf- huruf ditulis dengan pena pertama, lantas disempurnakan dengan pena kedua. Huruf-huruf tersebut adalah:
(                         )
Diantaranya tampak sekali bekas penggunaan dua pena untuk saling melengkapi satu sama lain dalam melukis jeni khat tersebut. Sirajuddin, Seni Kaligrafi Islam, 267 – 268.
Khat Naskhi 
Adapun khat Naskhi, tidak ada kekhususan dalam melukisnya selain kepada `ain dan mim akhir dari jenis mursal (terulur atau kejur). Cara melukisnya sebagai berikut:
`Ain dilukis persis seperti cara yang diterapkan untuk `ain Tsulus. 
	Mim ditulis hanya dengan pena untuk huruf pokok itu saja, namun harus diperhatikan terutama dalam memiringkan pena dimana permulaan huruf ditulis dengan hanya sepertiga lebar pena tersebut. selanjutnya pena kembali menapak penuh dalam menggoreskan ujung huruf sehingga bentuknya seperti ini  
(                 ). Ibid., 267.

Khat Farisi 
Khat farisi memiliki banyak variasi lukisan sehingga di sini mesti merubah-ubah letak pena ketika menulisnya, dimana satu huruf ssja sering memiliki ukuran lebar yang berlain-lainan. Karena itu, keindahan khat dalam gaya farisi ini sangat bergantung kepada kemahiran-kemahiran menggoyangkan ujung kalam. Seperti diketahui bahwa beberapa huruf Farisi hanya ditulis dengan sepertiga lebar pena saja. Huruf tersebut adalah:
	(                                  		    )
	Sebagaimana penting diperhatikan adanya kemiripan (tasyabuh) bentuk ujung sebagian huruf, yaitu: dal, ra`, dan wawu, seperti ini 
(          ). Ibid.,267.
	
	











BAB III
METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki karakter alami. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKMD (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 36. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara induktif. Dan dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan.
46
Penelitian studi kasus (case study) atau penelitian lapangan (field study) dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial yang tertentu yang bersifat apa adanya (given). Subyek peneliti bisa berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Penelitian kasus merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasil penelitian itu memberi gambaran yang luas mendalam, mengenai unit sosial tertentu. Subyek yang diteliti relative terbatas tetapi variabel-variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya. Sudarman Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 54-55.  
Maka dalam penelitian ini studi analisisnya di MA YP KH Syamsuddin Durisawo Nologaten Ponorogo. Peneliti mengamati dan menyelidiki secara rinci terhadap pembelajaran kaligrafi dan dampak pembelajaran kaligrafi terhadap seni budaya Islam di MA YP KH Syamsuddin Durisawo Nologaten Ponorogo.

Kehadiran Peneliti
Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 163.   Melalui pengamatan berperan serta, peneliti dapat berpartisipasi dalam rutinitas subjek penelitian baik mengamati apa yang mereka lakukan, mendengarkan apa yang mereka katakan dan menanyai orang-orang lainya di sekitar mereka selama jangka waktu tertentu. Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 175. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, dan partisipasi penuh sekaligus pengumpulan data sedangkan instrumen yang lainnya sebagai penunjang.

Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini bertempat di MA YP KH Syamsuddin Durisawo Nologaten Ponorogo. Pemilihan lokasi ini dikarenakan peneliti berdomisili di lingkungan tersebut. Di MA YP KH Syamsuddin ini terdapat dua jurusan IPA dan IPS dan terbagi kelas putra sendiri putri sendiri. MA YP KH Syamsuddin terletak di  Jl. Lawu np. IV/Gg. IV Durisawo Nologaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di MA YP KH Syamsuddin kaligrafi termasuk seni yang sejak lama berkembang, akan tetapi banyak siswa yang belum menguasai.

Data dan Sumber Penelitian 
Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana dapat diperoleh. Menurut Lofland sebagaimana dikutip oleh Moleong, menyatakan bahwa sebagai sumber data yang utama atau sumber data primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain bisa disebut sumber data sekunder. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, 157. 
Data yang diperoleh adalah data-data diskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah guru pelajaran kaligrafi dan peserta didik.
Person, Orang yang menjadi sumber data utama atau primer, diantaranya guru kaligrafi, dan para siswi yang memelajari pelajaran kaligrafi. 
Place, tempat penelitian ini, peneliti memilih MA YP. KH. Syamsuddin Durisawo Nologaten Ponorogo.
Paper, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini profil madrasah serta foto-foto yang berkaitan tentang penelitian ini.

Prosedur Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini adalah dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Di mana tiga teknik tersebut dapat digunakan untuk fenomena yang terjadi. 
Wawancara 
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Sugiono, Metode Penelitiaan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2015), 317. Dalam hal ini peneliti langsung bertatap muka dengan informan. Wawancara ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur atau bebas terpimpin, maksudnya peneliti melakukan wawancara menggunakan dan mengacu pada pedoman wawancara akan tetapi di sisi lain ada dengan cara bebas tujuannya untuk mencari data yang lebih mendalam.
Data yang digali dalam wawancara ini adalah bagaimana pengajaran kaligrafi di  MA YP KH Syamsuddin Durisawo Ponorogo, dan dampak pembelajaran kaligrafi terhdap kelestarian seni budaya Islam di MA YP Syamsuddin Durisawo Ponorogo. Untuk mendapatkan data tersebut maka peneliti akan mewawancarai beberapa narasumber di antaranya: Ustadz / guru yang berkaitan tentang pelaksanaan pembelajaran kaligrafi di MA YP KH Syamsuddin Durisawo  Nologaten Ponorogo dan Siswi yang berkaitan dengan pembelajaran kaligrafi di MA YP KH Syamsuddin Durisawo Nologaten Ponorogo.
Observasi 
Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada titik objek penelitian. Margono, Metodologi Penelitian, 158.    Teknik ini memungkinkan peneliti menarik inferensi (kesimpulan) ihwal makna dan sudut pandang responden, kejadian, peristiwa, atau proses yang diamati. Lewat observasi ini, peneliti akan melihat sendiri pemahaman yang tidak terucapkan, bagaimana teori yang digunakan langsung dan susut pandang responden yang mungkin tidak tercungkil lewat wawancara atau survey. Chaedar Alwasilah, Pokoknya Kualitatif (Bandung: Pustaka Jaya, 2002), 110. Dalam penelitian ini yang paling penting adalah catatan lapangan. Catatan lapangan pada penelitian ini bersifat deskriptif. Maka data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik ini adalah mengenai apa saja yang terjadi selama di lapangan mulai dari perilaku siswa terhadap ustadznya, pelestarian seni budaya dan peningkatan minat belajar siswi terhadap seni budaya Islam yaitu kaligrafi.
Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya, monumental dari seseorang. Sugiono, Metode Penelitiaan Pendidikan, 329. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber no insan sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. “rekaman” sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh atau untuk individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa. Sedangkan “dokumen” digunakan untuk mengacu atau bukan selain rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti surat-surat, buku harian, cacatan khusus, foto-foto dan sebagainya. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 161. Teknik ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data sekolah atau kegiatan para siswi ketika pembelajaran kaligrafi berlangsung.

Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain, analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, 335.
Miles dan Hubermen menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda seperti interview, observasi, catatan, melalui tape, terlihat lebih banyak berpa kata-kata daripada angka. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan (Jakarta: Kencana, 2014), 407. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti mencari data yang diperlukan,serta dikumpulkan kemudian dianalisis sebelum menentukan fokus penelitian. Adapun langkah-langkah analisisnya adalah :
Reduksi Data 
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dalam penelitian ini, data yang direduksi adalah data-data hasil observasi, wawancara, dan hasil penelitian yang dilakukan.. Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: ALfabeta, 2015), 338. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang baik maupun data yang buruk yang dibutuhkan maupun yang tidak dibutuhkan. Dengan data itu maka akan terjawab hasil yang ditemukan.
	Data Display

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Display data dalam penelitian kualitatif biasanya digunakan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami. Ibid.,341.
Setelah data dipilah pilah dan menemukan data yang dibutuhkan, maka peneliti melakukan penulisan data yang ditemukan dalam sebuah kalimat dan kata-kata yang mudah difahami..
	Kesimpulan / verifikasi 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Ibid.,345. 
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Ibid,.

Pengecekan Keabsahan Temuan
Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan realibilitas. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2017), 361. Uji kredibilitas data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, member check.Ibid.,365.
Perpanjangan Pengamatan
Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan instrument penelitian. Keshahihan dan keabsahan data sangat ditentukan oleh komitmen, keikutsertaan, dan ketelibatan peneliti secara intens dan bermakna dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti emang justru harus tahu dan menyadari kapan suatu penelitian kualitatif dapat dihentikan. Peneliti harus yakin selagi data yang dikumpulkan belum menyakinkan, belum dipercaya, maka peneliti perlu memperpanjang waktu tinggal di lapangan dan lanjut mengumpulkan data sesuai data yang dibutuhkan. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan (Jakarta: Kencana, 2014), 394. 
	Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dilakukan dengan teknik melakukan pengamatan yang teliti, terperinci, dan terus menerus selama kebutuhan data berlangsung yang diikuti dengan kegiatan wawancara secara intensif terhadap subyek agar data yang dihasilkan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pengecekan terhadap informan atau pihak lain dilakukan dalam bentuk diskusi mengenai proses dan hasil penelitian dengan harapan untuk memperoleh masukan, baik dari segi metodologi maupun pelaksanaan tindakan. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebeni, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 155.

	Triangulasi

Dalam mengecek keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi data dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memeroleh data itu dari sumber lain. Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 218. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber memeroleh data.Ibid.,219. Dalam triangulasi sumber ini peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
	Diskusi Teman sejawat

Mendiskusikan dan menyeminarkan dengan teman sejawat di jurusan tempat peneliti mengajar, termasuk koreksi dibawah para pembimbing. . Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif (Malang: UMM Press, 2004), 82.

Tahapan-Tahapan Penelitian
Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada empat tahap antara lain:
	Tahap Pra lapangan yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian.
Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data. Memilih informan yang dianggap sebagai pusat perhatian penelitian. Melakukan pengamatan dan mengumpulkan data sesuai dengan tema penelitian serta mencatatnya ke dalam catatan lapangan sampai penelitian selesai.

Tahap analisis data, yaitu kegiatan menganalisis secara keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian di lapangan kemudian menyimpulkan hasil penelitian dalam bentuk laporan hasil penelitian. Tahap ini dilakukan peneliti berbarengan dengan kegiatan di lapangan.
Tahap penulisan hasil laporan penelitian yaitu mengenai uraian tentang gambaran umum daerah penelitian berisi uraian kondisi atau keadaan fisik dan nonfisik lokasi dan subjek.




BAB IV
PERAN PEMBELAJARAN KALIGRAFI DALAM MELESTARIKAN SENI BUDAYA ISLAM DI MA YP KH SYAMSUDDIN DURISAWO PONOROGO

Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Sejarah Singkat Pondok Pesantren KH Syamsuddin Ponorogo
Pondok Pesantren KH.Syamsuddin didirikan padat ahun 1925, oleh KH Syamsuddin yang berasaskan agama islam dengan konsentrasi keilmuan fiqih. Pondok Pesantren KH. Syamsuddin terletak di Jl. Lawu, Gg. IV No. 4 Durisawo, Nologaten, Ponorogo. 
Cikal bakal pondok Pesatren KH.Syamsuddin adalah “ Bait Al – Taqwa “ sebuah asrama/  bangunan indah dan mempesona. Berdasarkan AD – RT Yayasan PP. KH. Syamsuddin ini didirikan dengan tujuan:
	Mempertinggi dan memperluas pendidikan dalam pengajaran agama

Mencetak calon-calon guru, mubaligh dan zu’ama islam.
58
Al maghfurlah KH Syamsuddin mendirikan pondok dilatar belakangi oleh pemikiran beliau bahwa pada masa itu masyarakat sangat membutuhkan sebuah lembaga pendidikan yang membentuk pribadi atau watak insani yang kokoh imanya serta bertaqwa kepada Allah SWT. Sehingga kedzaliman dan kemaksiatan berangsur-angsur berkurang dan sampai tidak di rasakan lagi.
KH.Syamsuddin mempunyai visi bisa Terwujudnya individu yang memiliki sifat agamis,berkemampuan ilmiah-diniyah, terampil dan profesional sesuai dengan tatanan kehidupan. Dan misi beliau ialah dapat menciptakan calon agamawan yang berilmu, ilmuwan yang beragama, dan tenaga terampil yang professional dan agamis.
Hari ke hari Pondok Pesantren KH Syamsuddin mengalami kemajuan yang cukup baik. Santri-santrinya tidak hanya dari kota Ponorogo, bahkan ada yang dari luar kota dan luar Jawa (1930) Pada tahun 1937 beliau meningkatkan mutu pendidikan dengan menambah fan-fan yang lain, antaranya: Al-Qur’an beserta tafsirnya, Ilmu Hadist, Ushul Fiqih dan ilmu alat disamping fan yang telah ditetapkan terdahulu.
Hari demi hari laju santri semakin bertambah banyak dan pemondokan (asrama) yang tidak cukup lagi untuk menampung mereka, hal itu mendorong Almaghfurlloh KH Syamsuddin berfikir keras berusaha maksimal untuk selekasnya mewujudkan pemondokan yang memadai. Pada tanggal, 25 oktober 1957 Ponpes KH Syamsuddin membentuk yayasan, pada notaris Tjiokhong wan, dalam rangka untuk mencari dana untuk pembangunan asrama, mushola dan gedung madrasah.
KH Syamsuddin wafat pada hari Ahad, 17 September 1967 bertepatan pada tanggal 13 Djumadil Akhir  1387 H. Dalam usia 80 tahun, beliau meninggalkan amanah allah SWT. Yang telah dipenuhi selama kehidupan beliau.
Akan tetapi kepergian beliau tidaklah mengurangi kebesaran Ponpes KH Syamsuddin, bahkan gaung Ponpes. KH Syamsuddin keseluruh tanah air. Untuk mengenang jasa beliau, namanya diabadikan menjadi nama pondok pesantren yang beliau tinggalkan. Hal ini terjadi pada tanggal 12 juli 1969 dan disahkan oleh menteri kesejahteraan rakyat Indonesia, bapak KH Dr. Idham Cholid yaitu bernama Pondok Pesantren KH.Syamsuddin
Jasa-jasa KH.Syamsuddin yang ditinggalkan untuk Pondok Pesantren diantaranya ialah:
	Mendirikan ibtida’iyah NU pada bulan september 1938 – 1939.

Pembangunan asrama santri, gedung mualimin, mushola, aula serta kediaman Asatidz (1958)
Mendirikan Mualimin 6 tahun berdasarkan Piagam Depag Jatim (1 Januari 1979)
Menambah ruangan kelas mualimin pada tahun 1961. Lihat transkip dokumentasi nomor: 01/D/23-III/2019, dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
Berdasarkan wasiat Almaghfurlloh (KH.Syamsuddin) yang dipilih menjadi pengasuh selanjutnya adalah KH. Drs. Ahmad Tajuddin Syam (putrake 8) dengan dibantu saudara-saudaranya. Keteladanan KH. Syamsuddin benar-benar melekat di sanubari putra-putri beliau, sehingga perjalanan pondok pesantren tidak mengalami kemrosotan sedikitpun dan kemunduran baik segi kualitas maupun kuantitas.
Pada masa kepengasuhan KH. Drs. Ahmad Tajuddin Syams, banyak pula upaya-upaya yang dilakukan demi untuk kemajuan Pondok Pesantren KH.Syamsuddin, diantaranya: 
	Merintis Pondok Pesantren Al-Munjiyah

Membangun asrama untuk menampung santri yang kian hari semakin banyak.
Mengaktifkan kembali lembaga formal yang pada tahun ajaran 1984 / 1985 yang mengalami kefakuman.
	Mendirikan madrasah diniyah yang diberi nama ”al- madrasah al-khasah lita’limi al-kutubi al-salafiyyah ‘ala thariqati al-haditsah” Lihat transkip dokumentasi nomor: 02/D/23-III/2019, dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 

	
 Setelah KH. Ahmad Tadjudin Syam wafat (1991), kepengasuhan selanjutnya digantikan oleh K. Ayyub Ahdiyan Syam, SH. Dan dibantu adiknya yaitu K.Zami’ khudza wali Syam. Banyak pula upaya-upaya beliau untuk perkembangan Pondok Pesantren KH.Syamsuddin, diantaranya :
	Merenofasi asrama santri putra

Merenofasi Mushola
	Merenofasi sighor dan difungsikan sebagai kantor MA dan MTs
	Merenofasi aula Pondok Pesantren KH. Syamsuddindan Al-Munjiyah
	Merenofasi MTs-MA YP KH. Syamsuddin
	Melengkapi peralatan-peralatan lainya. Dan sampai sekarang upaya perubahan-perubahan dan perkembangan Pondok terus di laksanakan oleh beliau.

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana fisik Pondok Pesantren KH. Syamsuddin sudah semakin maju. Fenomena ini tidak lain sebagai salah satu penunjang mata rantai dari keseluruhan tujuan pendidikan dan pengajaran di Ponpes KH. Syamsuddin. Tentunya nampak lebih praktis, estetika, mengiurkan, sejuk dipandang dan banyak mengundang selera. Demikian halnya Pondok Pesantren KH. Syamsuddin, perubahan yang terjadi pada luarnya saja, sedangkan esensi misi dan orientasinya tetaplah berpijak pada amanat Almaghfurlloh KH. Syamsuddin. Lihat transkip dokumentasi nomor: 03/D/23-III/2019, dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 

Letak Geografis Pondok Pesantren KH Syamsuddin Durisawo Ponorogo
Secara Geografis, Pondok Pesantren KH Syamsuddin terletak di Jl. Lawu Gg. IV No. 4 Nologaten Ponorogo yang menempati area tanahseluas + 4.200 m. adapun batas-batas lokasinya sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Lawu, Gg. IV No. 4
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kawi
Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan Warga
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lawu. Lihat transkip dokumentasi nomor: 01/O/20-03/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 

Visi, Misi Dan Tujuan Pondok Pesantren KH Syamsuddin Durisawo Ponorogo
Visi
Terwujudnya individu yang memiliki sifat agamis, berkemampuan ilmiah-diniyah, terampil dan professional sesuai dengan tatanan kehidupan.  
	Misi

	Menciptakan calon agamawan yang berilmu

Menciptakan calon ilmuwan yang beragama
Menciptakan calon tenaga terampil yang professional dan agamis.
	Tujuan

Mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, berkepribadian, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Lihat transkip dokumentasi nomor: 04/D/23-III/2019dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.
Struktur Ogranisasi MA YP KH Syamsuddin Durisawo Ponorogo
Struktur organisasi yang ada di MA YP KH Syamsuddin Durisawo Ponorogo yaitu struktur yayasan MA dan Struktur Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Untuk jelasnya lihat di dalam lampiran. Lihat transkip dokumentasi nomor: 05/D/23-III/2019dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.
Data Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa MA YP KH Syamsuddin Durisawo Ponorogo
Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan MA YP KH Syamsuddin Durisawo Ponorogo 
Dalam melaksanakan proses kegiatan, MA YP KH Syamsuddin Durisawo Ponorogo melibatkan tenaga pendidik dari lulusan ponpes besar di daerah Jawa Timur. Hal ini mengingat demi lancar dan berkembangnya kedepan madrasah pada tahun 2018 - 2019 MA YP KH Symsuddin memiliki 43 ustadz dan ustadzah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di lampiran. Lihat transkip dokumentasi nomor: 06/D/23-III/2019dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.
Data Siswa MA YP KH Syamsuddin Durisawo Ponorogo 
Yang dimaksud siswa adalah mereka yang menjadi siswa di madrasah aliyah KH Syamsuddin, baik siswa yang tinggal di pondok dan di luar pondok. Adapun keadaan siswa madrasah aliyah KH Syamsuddin Ponorogo pada tahun Pelajaran 2018 / 2019 ada 156 siswa,  62 putra dan 94 putri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran. Lihat transkip dokumentasi nomor: 07/D/23-III/2019dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.
Sarana Prasarana Pondok Pesantren Atau MA YP KH Syamsuddin 
Sarana prasarana merupakan salah satu komponen yang ikut mendukung dan menunjang keberhasilan dalam proses kegiatan pendidikan dan pengajaran yang ada.
Adapun sarana prasarana yang dimiliki oleh ponpes KH Syamsuddin Ponorogo dapat dilihat pada tabel 
Tabel Sarana Prasarana Pondok Pesantren KH Syamsuddin Durisawo Ponorogo
NO
Jenis Ruangan
Jumlah
Kondisi
1.
Ruang kelas      
6
Baik 
2.
Ruang perpustakaan
1
Baik
3.
Ruang kantor
1
Baik
4
Ruang laboratorium Komputer
1
Baik
5.
Ruang laboratorium Bahasa
1
Baik
6.
Ruang pimpinan
1
Baik
7.
Ruang guru
1
Baik
8.
Ruang tata usaha
1
Baik
9.
Tempat beribadah
1
Baik
10.
Ruang konseling
1
Baik
11.
Ruang UKS/M 
1
Baik
12.
Ruang organisasi kesiswaan 
1
Baik
13.
Kamar Mandi
3
Baik
14.
Gudang 
1
Baik
15.
Ruang sirkulasi
1
Baik
16.
Tempat bermain/berolahraga
1
Baik
17.
Kantin
1
Baik
18.
Tempat parker
1
Baik
	itulah sarana prasarana yang ada di MA YP KH Syamsuddin. Lihat transkip dokumentasi nomor: 08/D/23-III/2019, dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

Paparan Data Khusus
Pelaksanaan Pembelajaran Kaligrafi Di MA YP KH Syamsuddin Durisawo Nologaten Ponorogo 
Pembelajaran adalah segala upaya yang dilakukan oleh peserta didik agar terjadi proses belajar pada peserta didik. Pembelajaran dan belajar sangat berkaitan. Belajar sendiri adalah proses berfikir untuk memahami setiap kenyataan yang diinginkan. Dalam pembelajaran teori belajar sangatlah diharapkan karena dengan berbagai teori dalam mengajar seorang guru akan mengetahui bagaimana perkembangan peserta didik. Apakah mereka sudah memahami yang mereka pelajari atau sebaliknya. Dalam teori pembelajaran ini seorang guru mengamati dari bagaimana antusias peserta didik dalam belajar. Apabila peserta didik kurang semangat dalam belajar maka seorang guru hendaknya memotivasi peserta didik agar keinginan untuk belajar menjadi tumbuh dan peserta didik dengan senang hati mengikuti pembelajaran. Dalam pembelajaran suasana hati sangatlah penting. Jika hati peserta didik tidak suka dengan pelajarannya maka, peserta didik juga akan malas dalam belajar. Dengan proses pembelajaran tersebut diharapkan peserta didik menjadi pribadi yang terdidik dan menjadi peserta didik yang pandai. Belajar tidak hanya muluk dengan pelajaran yang berisi pengetahuan, peserta didik juga bisa belajar tentang seni diantaranya seni kaligrafi karena dengan begitu peserta didik akan memiliki bakat dan terampil dalam menuliskan kaligrafi. Manfaat dan tujuan belajar kaligrafi itu sangatlah banyak diantaranya berisi tentang keindahan, mengembangkan kemampuan dan ketrampilan, meningkatkan minat bakat peserta didik.
Belajar kaligrafi itu membutuhkan ketrampilan, ketelitian, ketelatenan yang lebih karena jika sifat-sifat itu tidak muncul dalam diri para peserta didik maka pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan lancar dan berhasil. 
Waktu Pembelajaran Kaligrafi
Pembelajaran kaligrafi ini dilaksanakan oleh peserta didik kelas 10 dan kelas 11, untuk kelas 12 tidak ada jadwal karena mereka harus fokus dengan ujian-ujian. Pembelajaran kaligrafi dilaksanakan seminggu sekali. Setiap kelas terbagi menjadi 3 kelas. Untuk kelas 10 pembelajaran kaligrafi dilaksanakan pada hari kamis dengan durasi waktu 07.00 – 09.00 untuk kelas putra dan  jam setelah istirahat untuk kelas putri. Selain itu untuk kelas 11 pembelajaran kaligrafi dilaksanakan pada hari jum`at dengan durasi waktu 07.00 – 09.00 untuk kelas putra dan jam selanjutnya untuk kelas putri. Pada saat observasi di kelas peserta didik baru menulis lafadz yaitu menulis lafadz basmallah. Peserta didik belajar menulis huruf perhuruf dari lafadz basmallah tersebut.  Peserta didik di madrasah sudah memahami kaligrafi mushaf, kontemporer dan dekorasi. Peserta didik hanya belajar ketika ada event perlombaan di luar madrasah. Setelah selesai menulis lafadz kemudian di cat.  Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ilfatul dwika kelas XI IPA, sebagai berikut:
“Pembelajaran kaligrafi diikuti oleh kelas 10 dan 11. Untuk kelas 10 dilaksanakan pada hari kamis, jam pertama kelas putra jam kedua kelas putri. Dan kelas 11 pada hari jum`at, jam pertama kelas putra dan jam kedua kelas putri. Dengan durasi waktu 2 jam. Sebenarnya saya sudah menguasai kaligrafi kontemporer, dekorasi dan mushaf akan tetapi lebih ditekankan ketika ada event perlombaan.” Lihat transkip wawancara nomor: 05/W/19-03/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

Kaligrafi atau khat itu terbagi menjadi tujuh yaitu khat naskhi, khat tsulus, khat diwani, khat diwani jali, khat kufi, khat riq`ah dan khat farisi. Kaidah penulisan huruf satu khat dengan lainya itu juga berbeda. Peserta didik disini memelajari seluruh khat yang telah disebutkan. Pembelajaran tersebut bertujuan agar peserta didik itu menguasai semua jenis khat walaupun itu membutuhkan waktu yang lama. Sebenarnya belajar kaligrafi itu membutuhkan waktu kira-kira 5 jam agar peserta didik itu menghasilkan karya yang telah diharapkan. Berbagai khat tersebut terkadang peserta didik lebih memilih khat yang paling mudah dan khat menurut mereka ia mampu menggoreskannya. Jadi, dalam belajar kaligrafi ini peserta didik juga perlu dukungan dari orang lain dan keinginan diri sendiri agar semangat yang ada dalam dirinya tumbuh. 



Pendidik dalam pembelajaran kaligrafi
Guru adalah seseorang yang mendidik, membimbing, mengajar dan memotivasi peserta didik. Seorang guru juga sangat berpengaruh dalam hasil belajar peserta didik. Seorang guru tidak hanya mendidik namun juga membimbing peserta didik agar menjadi pribadi yang berguna dan bermanfaat. Di madrasah ini ustadz Ghofur adalah pembimbing dalam belajar kaligrafi. Beliau adalah kaligrafer yang handal yang menjadi motivator belajar para peserta didik. Beliau juga berprestasi dalam berbagai perlombaan kaligrafi. Beliau juga sangat memotivasi peserta didik agar minat bakat mereka belajar kaligrafi tetap tumbuh dan berkembang. 
Alat dalam Pembelajaran Kaligrafi
Adapun fasilitas yang digunakan dalam pembelajaran kaligrafi ini yaitu spidol, kertas, handam dan cat, penggunaan handam dan spidol tergantung peserta didik lebih suka memakai yang mana. Kertas itu sangat penting dalam hal pembuatan kaligrafi. Peralatan itu disiapkan oleh peserta didik sendiri. Beda ketika akan perlombaan, peserta didik dilatih, dibimbing oleh guru sampai peserta didik sampai benar-benar bisa dan mampu membuat karya yang bagus yang akhirnya bisa mendapat juara. Peralatan juga disiapkan oleh bapak guru. 
Kendala belajar kaligrafi 
Madrasah aliyah KH Syamsuddin Durisawo Ponorogo dalam perkembangannya selalu senantiasa meningkatkan kualitas peserta didik dengan berbagai cara. Bagi peserta didik, belajar adalah hal yang paling utama. Belajar dan pembelajaran adalah dua hal yang sangat berkaitan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Seperti halnya madrasah aliyah KH Syamsuddin, bapak ibu guru selalu memberikan segala tenaganya agar peserta didik menjadi orang yang sukses dan bermanfaat di masyarakatnya kelak.
Di madrasah ini peserta didik tidak hanya diberikan bekal tentang pengetahuan sosial , pengetahuan agama akan tetapi juga tentang belajar ketrampilan yaitu belajar kaligrafi. Karena pelajaran ini tidak hanya pelajaran yang mendengarkan, menghafal tetapi lebih ke praktiknya. Bapak ibu guru memberikan seluruh tenaganya untuk memotivasi peserta didik agar minat bakat mereka tumbuh dalam pembelajaran kaligrafi. Menurut peserta didik pelajaran ini sangat sulit dan membosankan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Khoseta Zania, peserta didik kelas IX IPS, sebagai berikut:
“Menurut saya pembelajaran kaligrafi itu sangat sulit. Sulit dari segi menulis khatnya sebut saja dari huruf perhuruf. Tetapi kalau mewarnai dengan cat tidak terlalu sulit. Karena sulit tersebut minat dan semangat saya tidak sama dengan pelajaran yang lainnya.” Lihat transkip wawancara nomor: 02/W/19-03/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

Menurut peserta didik yang lain mengatakan bahwa belajar kaligrafi itu sangat menyenangkan karena sebagai sarana menyebarkan syiar agama, menulis kaligrafi itu ada nilai sendiri dalam diri seseorang. Dalam menulis kaligrafi banyak hal dapat diambil karena di dalamnya yaitu keindahan, keunikan, melatih ketelatenan, kesabaran dan banyak hal lainnya. Jika dalam menulis kita menanamkan suasana hati yang senang, gembira, sabar, telaten hasilnyapun juga akan memuaskan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Mifta Widya Assaawa, peserta didik kelas XI IPA, sebagai berikut:
“Belajar kaligrafi itu sangat menyenangkan. Jika dalam menuliskan kaligrafi itu kita tanamkan suasana hati yang senang maka hasilnyapun juga akan bagus. Dalam menulis kaligrafi itu banyak hal yang saya sukai karena banyak keindahan di dalamnya, keunikan, melatih ketelatenan dan kesabaran dalam menulisnya.” Lihat transkip wawancara nomor: 01/W/19-03/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

Dalam proses belajar mengajar kesulitan adalah salah satu hal yang sering dialami oleh peserta didik. Peserta didik merasakan bahwa belajar kaligrafi itu sangat sulit. sehingga motivasi belajar peserta didik tidak akan bertambah yang akhirnya mereka akan malas mengikuti pelajaran ini. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Mifta Widya Assawa, peserta didik kelas XI IPA, sebagai berikut:
“menurut saya kesulitan dalam belajar itu hal yang biasa. Belajar dengan berbagai kesulitan akan menjadikan saya agar terus berjuang dan berusaha lebih keras lagi agar apa yang kita inginkan tercapai. Dalam pembelajaran kaligrafi ini kendala saya yaitu dalam penulisan huruf perhuruf. Karena menuliskan huruf itu sangat sulit. tetapi hanya huruf tertentu saja.” Lihat transkip wawancara nomor: 01/W/19-03/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.
Hal tersebut menyatakan bahwa semua itu butuh perjuangan dan berusaha agar hal yang diharapkan dapat tercapai.

Metode Pembelajaran 
Metode adalah jalan yang ditempuh oleh seorang guru dalam mensukseskan tugas untuk memberikan kepahaman kepada peserta didik dalam pelajaran yang dipelajari. Oleh karena itu, metode sangat berperan dalam proses pembelajaran agar pelajaran tersebut mencapai tujuan yang diharapkan. Sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti, di madrasah aliyah KH Syamsuddin, dalam pembelajaran kaligrafi menggunakan metode demonstrasi, dimana seorang guru menuliskan lafadz  kemudian peserta didik menirukan di lembaran buku tugasnya, selain itu juga dengan metode penugasan dengan tiga teknik menjiplak, menirukan dan membuat sendiri. Sebagaimana yang dipaparkan oleh vina Amri Mufida, peserta didik kelas XI IPA, sebagai berikut: 
“Dalam pembelajaran kaligrafi metode yang digunakan yaitu metode demonstrasi dan teknik menirukan yaitu bapak guru menuliskan lafadz di depan (papan tulis) kemudian peserta didik menuliskan lafadz tersebut di buku tugas masing-masing. Menjiplak ketika akan mempersiapkan diri lomba di luar madrasah.” Lihat transkip wawancara nomor: 03/W/19-03/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

Kemudian hal itu diperkuat dengan wawancara selaku pengajar kaligrafi oleh bapak Abdul Ghofur, yaitu:
“Dalam mengajar kaligrafi saya  menggunakan metode demonstrasi, dimana dalam praktiknya saya (bapak guru) menuliskan suatu lafadz di depan (papan tulis) kemudian peserta didik  menuangkan tulisanya dilembaran kertasnya, dengan begitu saya menggunakan teknik menirukan. Sebenarnya ada teknik menjiplak, membuat sendiri juga pernah akan tetapi saya sering menggunakan teknik menirukan karena menurut saya sendiri lebih efektif.” Lihat transkip wawancara nomor: 06/W/19-03/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

Dari paparan tersebut dijelaskan bahwa metode yang digunakan dalam belajar kaligrafi yaitu metode demonstrasi dan teknik menirukan, menjiplak, dan membuat sendiri. 

Langkah-Langkah Pembelajaran Kaligrafi 
Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan pembelajaran kaligrafi sebagaimana observasi langsung peneliti yaitu:
	Pendahuluan, guru mengucapka salam, dan mengondisikan kelas dengan mengecek kehadiran peserta didik. Kemudian seorang guru menanyakan bagaimana kabarnya siswa dan memberi motivasi agar peserta didik antusias dalam belajarnya semakin meningkan dan semangat dalam mengerjakan tugasnya. Bapak guru mempersiapkan peserta didik untuk belajar kaligrafi seperti menyiapkan alat yang digunakan untuk menulis. 

Kegiatan inti, bapak guru menyampaikan dengan metode ceramah. Bapak guru menuliskan lafadz di papan tulis dan menjelaskan lafadz itu termasuk khat apa, bagaimana cara menuliskannya, bagaimana tulisannya itu agar sesuai dengan kaidah. Ketika menuliskan kaligrafi bapak guru menggunakan metode demonstrasi. Dengan metode tersebut bapak guru menuliskan ayat di papan tulis kemudian peserta didik menirukan dilembaran tugas masing-masing. Apabila dalam mengerjakan tugas peserta didik kesusahan maka bapak guru mendatangi satu persatu dari mereka dan mengajari mana yang belum yang ia bisa sampai mereka bisa.
Kegiatan akhir, bapak guru mengecek hasil dari karya peserta didik. Apabila tugas belum selesai maka dilanjutkan di rumah. Kemudian salam.
Dari observasi yang dilakukan peneliti, bahwa pendidik sangat telaten dalam mengajari peserta didik dalam belajar kaligrafi. Ketika peserta didik belum bisa maka pendidik berkeliling ke meja dan mengajari sampai peserta didik itu bisa msnulis dengan bagus. Selain mengajari pendidik juga berrcanda, bercerita dan menyemangati peserta didik dengan tujuan agar peserta didik tidak bosan dan mau mengerjakan tugasnya. 
Setelah proses belajar mengajar di kelas sampai peserta didik itu menguasai jenis khat dan mampu mengecat lafadz dan bisa membuat kaligrafi dekorasi, kontempores atau mushaf. Tugas akhir peserta didik yaitu membuat kaligrafi kontempore karena keterbatasan waktu ketika mengerjakan di kelas, maka tugas itu dikerjakan sebelumnya di pondok yaitu membuat kaligrafi kontemporernya dahulu, menulis lafadznya kemudian di kelas waktu mengerjakan tinggal mengecat lafadz yang ditulis sebelumnya. Walaupun mereka baru setengah semester belajar kaligrafi akan tetapi karya mereka juga sangat bagus. Karena semangatnya mereka untuk mampu menghasilkan karya. 
Dampak Pembelajaran Kaligrafi Dalam Melestarikan Seni Budaya Islam
Budaya dan seni adalah dua hal yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan manusia. Seni dan budaya ini selalu berkembang di setiap zamannya. Islam juga termasuk salah satu bagian dari perkembangan budaya dan seni. Banyak seni yang memasukkan nilai-nilai Islam dalam karya seninya misalnya seni kaligrafi, hadroh, nasyid dan lain-lainnya. Karya-karya yang dihasilkan termasuk bentuk syiar agama Islam di kehidupan dan dalam rangka mengagungkan Al Qur`a>n atau kalam Illahi. 
Kaligrafi merupakan warisan budaya dari zaman dahulu yang masih dapat dinikmati sampai sekarang, walaupun terdapat perubahan dalam penulisannya. Karena kaligrafi sampai sekarang masih sangat berkembang di dunia pendidikan. Mereka para peserta didik sangat semangat dalam belajar kaligrafi karena mereka ingin mengembangkan dan menjaga seni kaligrafi agar tetap berkembang dan tidak punah begitu saja. Banyak karya-karya kaligrafi yang dipasang di kelas-kelas agar peserta didik menikmati dari karyanya. Karya-karya peserta didik sendirilah yang dipasang di kelas madrasah. Tujuan kaligrafi tersebut adalah untuk syiar agama Islam karena membaca ayatnya pun juga bernilai ibadah.  Sebagaimana yang dipaparkan hasil wawancara oleh Mifta Widya As Syawa, sebagai berikut:
“Dengan belajar kaligrafi saya berharap kaligrafi tetap berkembang dan tidak akan punah karena kaligrafi kan warisan budaya yang harus kita jaga sampai kapanpun. Sebagaimana yang ada kaligrafi itu dipasang di masjid, makam para wali dan termasuk di madrasah ini tujuannya adalah untuk syiar agama karena membaca ayatnya itupun juga bernilai ibadah.” Lihat transkip wawancara  nomor: 01/W/19-03/2019 dalam  lampiran laporan hasil penelitian ini.

Kaligrafi itu sendiri juga merupakan sebagai sarana menyampaikan informasi yang memiliki keindahan yang bernialai budaya. Kaligrafi sebagai sarana informasi karena dalam goresan ayat yang para khatat tulis adalah mempunyai makna tersendiri agar yang membaca juga mengingat arti ayat tersebut dan membacanya pun juga mendapat pahala.
Dampak dari pembelajaran kaligrafi sangatlah banyak. Selain kaligrafi tetap lestari dan terus berkembang mereka juga akan terampil dalam menulis dan lebih mencintai kesenian. Dampak kaligrafi bagi sekolah, bagi pendidik, dan bagi peserta didik. Dampak pembelajaran kaligrafi untuk madrasah diantaranya mengembangkan bakat dan minat peserta didik untuk mencintai kaligrafi karena kaligrafi itu sangat banyak manfaat yang bisa didapat oleh peserta didik, sebagai wadah karya peserta didik jadi madrasah sebagai sarana peserta didik untuk belajar terampil menulis dan menciptakan khatat-khatat yang professional. Madrasah sangat mengharapkan agar peserta didik itu mampu menguasai kaligrafi agar bisa mengharumkan nama madrasah karena penghargaan yang peserta didik dapatkan ketika perlombaan di luar madrasah. Sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Ghofur selaku pengajar kaligrafi, sebagai berikut:
“Banyak dampak dari pembelajaran kaligrafi yaitu bagi madrasah yaitu madrasah sebagai wadah dalam mengembangkan minat dan bakat peserta didik dalam menulis kaligrafi dan menciptakan khatat-khatat yang profesional dan mengharumkan nama madrasah karena penghargaan yang diperoleh oleh peserta didik dalam perlombaan.” Lihat transkip wawancara nomor: 07W/19-03/2019 dalam  lampiran laporan hasil penelitian ini.

Selain dampak pembelajaran kaligrafi bagi madrasah, pembelajaran kaligrafi juga berdampak pada pendidik diantaranya kaligrafi itu sangat bernilai tentang keindahan, menumbuhkan sifat sabar karena dalam membuat kaligrafi itu sangatlah rumit jadi dengan belajar kaligrafi maka ia juga akan berlatih sabar dalam menghadapi sesuatu, menciptakan sifat ikhlas, dan melatih ketelatenan. Karena dalam membuat kaligrafi rasa malas, bosan itu pasti akan menganggunya, maka dengan ketlatenan itulah kaligrafi akan menjadi bagus. Sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Ghofur selaku guru kaligrafi, sebagai berikut:
“Pembelajaran kaligrafi selain berdampak pada madrasah, kaligrafi juga berdampak sendiri bagi saya yaitu kaligrafi bernilai keindahan, menumbuhkan sifat sabar, ikhlas dan telaten.” Lihat transkip wawancara nomor: 06/W/19-03/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.
Selanjutnya yaitu dampak pembelajaran kaligrafi bagi peserta didik itu sendiri yaitu menambah ketelitian jadi dalam membuat kaligrafi itu harus teliti dalam menulis hurufnya karena menulis kaligrafi harus sesuai dengan kaidah penulisannya, melatih kesabaran dalam menulis kaligrafi itu akan tercipta sifat sabar, mengetahui kaidah-kaidah menulis arab karena kaligrafi itu terdapat 7 bentuk khat maka kaidah penulisannya pun juga berbeda sehingga dalam pembelajaran kaligrafi ini peserta didik bisa menulis sesuai kaidah khatnya. Kualitas tulisan semakin peserta didik itu mau belajar maka akan semakin bagus dan melatih kejujuran. Sebagaimana yang dipaparkan oleh peserta didik Ilfatul Dwika kelas XI IPA, sebagai berikut: 
“Dampak pembelajaran kaligrafi bagi saya yaitu menambah ketelitian, melatih kesabaran, mengetahui kaidah-kaidah menulis Arab, melatih kejujuran.” Lihat transkip wawancara nomor: 01/W/19-03/2019 dalam  lampiran laporan hasil penelitian ini.

Kaligrafi itu melukiskan tentang keindahan, keunikan. Dalam hal menuliskan harus meciptakan hati yang ceria, riang, bahagia. Pembelajaran kaligrafi di Madrasah ini sudah sangat menonjol selain sebagai pembelajaran dan menghasilkan karya yang bagus kaligrafi juga termasuk salah satu cara dalam melesatarikan seni budaya Islam agar tidak  hilang atau punah. Adapun dalam hal ini cara yang dapat ditempuh di Madrasah ini dengan diadakannya perlombaan SAFIS. Dalam SAFIS ini diantaranya lomba MKQ, MHQ, MTQ, dan Da`i. Dengan kegiatan ini agar kaligrafi tetap lestari dan kecintaan peserta didik kepada al Al Qur`a>n atau kalam Illahi terus bertambah. Sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Ghofur selaku guru kaligrafi, sebagai berikut:
“Dalam rangka melestarikan seni budaya Islam melalui pembelajaran kaligrafi yaitu dengan cara mengadakan SAFIS, peserta didik mengikuti perlombaan di luar sekolah, dan maharoh kitabah. Karena dengan begitu kaligrafi akan berkembang terus dan mampu memajukan Madrasah.” Lihat transkip wawancara nomor: 07/W/19-03/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

Selain dengan mengadakan perlombaan SAFIS tersebut, peserta didik juga mengikuti perlombaan di luar sekolah. Selain melestarikan seni budaya Islam perlombaan ini juga untuk menumbuhkan minat dan bakat peserta didik dalam mempelajari seni kaligrafi. Dalam pelombaan peserta didik akan belajar bagaimana menghargai waktu, mendapatkan pengalaman dan mempelajari lebih serius tentang bagaimana menggoreskan huruf perhuruf,  mendapat inspirasi agar ke depannya menjadi lebih baik lagi dan tidak lupa karena juara dan penghargaan yang di dapat. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ilfatul Dwika peserta didik kelas XI IPA, sebagai berikut:
“Menurut saya dalam melestarikan seni budaya kaligrafi mungkin dengan mengikuti perlombaan karena dengan mengikuti perlombaan kaligrafi akan tetap terjaga, saya mendapat pengalaman, mendapatkan inspirasi dari teman-teman agar ke depannya lebih baik lagi dan tak lupa mendapatkan juara.” Lihat transkip wawancara nomor: 05/W/19-03/2019 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

Selain mendapat pengalaman dalam perlombaan, mempelajari kaligrafi dan memperindah khat itu juga dapat membuka pintu rezeki. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Hanifah peserta didik kelas XI IPA, sebagai berikut:
“Saya termasuk salah satu peserta didik yang mengikuti lomba kaligrafi. Menurut saya dalam perlombaan kaligrafi saya mendapat pengalaman, sangat memotivasi saya, menambah semangat belajar dan kaligrafi itu kan dalam rangka memperindah khat, karena memperindah khat itu juga membuka pintu rezeki. Dan tak lupa saya juga mendapat juara.” Lihat transkip wawancara  nomor: 04/W/19-03/2019 dalam  lampiran laporan hasil penelitian ini.

Pembelajaran kaligrafi yang telah diikuti oleh peserta didik dengan kegigihan dan semangat mereka dalam belajar, peserta didik mampu menghasilkan karya yang sangat bagus. Dalam perlombaan pun peserta didik selalu mendapat juara. Dari setiap perlombaan peserta didik selalu berpartisipasi mengikuti kegiatan itu. Mengikuti perlombaan itu dengan tujuan mencari pengalaman, menyiarkan agama Islam dan menulis kalam illahi. Karya yang dihasilkan oleh peserta didik sangat bagus sampai mereka juara lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan kegiatan yang dilaksanakan di sekolah atau fakultas lain. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Hanifah kelas X IPA, sebagai berikut:
“Saya sering mengikuti perlombaan yang diadakan di madrasah lain atau fakultas yang mengadakan lomba, mengikuti lomba tingkat kecamatan, kabupaten sampai provinsi. Dari berbagai perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Dalam perlombaan itu saya sangat senang selain mendapat juara saya mendapat teman, pengalaman baru, dan lain-lain.” Lihat transkip wawancara  nomor: 04/W/19-03/2019 dalam  lampiran laporan hasil penelitian ini.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka melestarikan seni budaya Islam melalui pembelajaran kaligrafi yaitu dengan mengadakan perlombaan, mengikuti perlombaan di luar sekolah, peserta didik membuat karya dengan bagus dan mendapatlan penghargaan. Selain peserta didik mengikuti perlombaan diluar madrasah peserta didik juga mampu menghasilkan karya kaligrafi ketika belajar di kelas dan mampu membuat back round dalam rangka haflah pondok pesantren. 



BAB V
ANALISIS DATA

Analisis Data Pelaksanaan Pembelajaran Kaligrafi di MA YP KH Syamsuddin Durisawo Ponorogo 
Berdasarkan hasil dokumentasi, wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti terkait pelaksanaan pembelajaran kaligrafi di MA YP KH Syamsuddin Durisawo Ponorogo. Dalam teori bab II dijelaskan bahwa pembelajaran kaligrafi  adalah segala upaya yang dilakukan pendidik agar terjadi proses belajar yang tidak hanya menekankan rupa atau postur huruf dalam bentuk kata atau kalimat tetapi juga tentang estetika dari diri peserta didik. kaligrafi itu seni menulis indah. 
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Pembelajaran kaligrafi di MA YP KH. Syamsudin dibimbing oleh bapak Ghofur. Beliau adalah khatat yang handal dan berprestasi dalam perlombaan. Yang selalu memotivasi peserta didik untuk semangat dalam belajar kaligrafi. Pembelajaran kaligrafi ini dilaksanakan seminggu sekali dengan durasi waktu 2 jam. Untuk kelas 10 pembelajaran dilaksanakan pada hari kamis jam 07.00 sampai jam 09.00 kelas putra dan selanjutnya untuk kelas putri. Untuk kelas 11 pembelajaran dilaksanakan pada hari jum`at dimulai pada jam 07.00 sampai jam 09.00 dan selanjutnya untuk kelas putri.
Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat menganalisis bahwa pembelajaran kaligrafi di MA YP KH Syamsuddin berjalan dengan lancar dengan diajar oleh bapk Ghofur. Semangat dan motivasi yang diberikan bapak guru menjadikan peserta didik itu semangat dalam belajarnya. Belajar kaligrafi akan melatih kesabaran, ketelitian, bernilai keindahan dan termasuk syiar agama Islam. Kaligrafi dilaksanakan sekali dalam seminggu dengan durasi waktu 2 jam yang dilaksanakan oleh kelas 10 dan 11. Selama pembelajaran kaligrafi suasana hati sangatlah penting. Jika hati peserta didik tidak suka dengan pelajarannya maka, peserta didik juga akan malas dalam belajar. Maka dari itu untuk menciptakan pembelajaran kaligrafi yang tidak membosankan, maka seorang guru harus menumbuhkan suasana hati peserta didik dengan cara memotivasi, diajak interaksi agar peserta didik tetap belajar dengan semangat. Adapun kendala dari pembelajaran kaligrafi tersebut adalah dalam penulisan huruf-huruf tertentu dan memadukan warna satu dengan yang lainnya.
Berdasarkan teori dalam bab II,  khat dibagi menjadi 7, yaitu khat naskhi, khat kufi, khat tsulus, khat diwani, khat diwani jali,khat riq`ah dan khat farisi. Dalam Penulisannya pun bermacam-macam pula sesuai dengan keragaman gaya kaligrafi itu sendiri mempelajari seluruh gaya tersebut agar tulisan tampak serasi dan tidak bercampurbaur satu sama lain.
Sesuai dengan observasi dan wawancara yang saya lakukan di lapangan, bahwa di madrasah ini memperlajari dari ke 7 khat tersebut yaitu khat naskhi, khat kufi, khat tsulus, khat diwani, khat diwani jali, khat riq`ah, dan khat farisi. Khat satu dengan lainnya sangatlah berbeda. Mempunyai bentuk  sendiri-sendiri. Akan tetapi, bapak guru tetap mengajarkan nya agar peserta didik menguasai dan mengenal dari khat-khat yang ada walaupun tidak keseluruhan. Adapun alat yang diperlukan dalam membuat kaligrafi yaitu kertas, spidol, pensil, handam, cat dan kuas. 
Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti dapat menganalaisis bahwa khat ada berbagai macam, akan tetapi yang diterapkan dalam madrasah tersebut adalah  khat naskhi, khat kufi, khat tsulus, khat diwani, khat diwani jali, khat riq`ah, dan khat farisi. Dari ketujuh khat tersebut memang dipelajari akan tetapi tidak keseluruhan. Hanya untuk mengenalkan kepada peserta didik ini termasuk khat yang mana dan langsung memberikan contoh dan tugas yang langsung ditirukan oleh peserta didik. 
Berdasarkan teori pada bab II, Metode adalah jalan yang ditempuh oleh seorang guru dalam mensukseskan tugas untuk memberikan kepahaman kepada peserta didik dalam pelajaran yang dipelajari. Metode dan teknik dalam belajar kaligrafi yaitu Menjiplak, yaitu memindah tulisan yang sudah ada dengan menempelkan kertas transparan yang ada di atas tulisan yang sudah jadi, lalu tulisan itu diikuti dengan pena yang memiliki ukuran yang sama. Tahap ini dilakukan secara berulang-ulang sampai benar-benar tulisan itu dapat diikuti. Meniru, yaitu mencontoh tulisan yang sudah ada dengan memindahkan ke atas alas tulisan lain, bukan dengan menjiplaknya.
Membuat sendiri, yaitu menciptakan tulisan dengan bekal kemampuan yang sudah dilatih melalui penjiplakan dan peniruan.
Sesuai dengan observasi dan wawancara yang saya lakukan di lapangan, metode yang digunakan dalam pembelajaran kaligrafi di madrasah ini adalah metode demonstrasi dan menggunakan teknik menirukan. Selain dengan teknik menirukan juga menggunakan teknik menjiplak ketika belajar kaligrafi ketika akan lomba dan menulis sendiri ketika peserta didik melakukan ujian akhir madrasah. Oleh karena itu, metode sangat berperan dalam proses pembelajaran agar pelajaran tersebut mencapai tujuan yang diharapkan berjalan dengan lancar. 
Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menganalisis bahwa pembelajaran kaligrafi di MA YP KH Syamasuddin bahwa metode yang digunakan dalam pembelajaran kaligrafi ini sudah bagus. Pembelajaran ini menggunakan metode demonstrasi dengan teknik menirukan yaitu ustadz menuliskan contoh lafadz di papan tulis kemudian peserta didik menirukan dilembar kertasnya masing-masing. Selain menggunakan teknik menirukan peserta didik juga menggunakan metode menjiplak pada saat akan mempersiapkan lomba dan menulis sendiri ketika ujian akhir sekolah.

Analisis Dampak Kaligrafi Dalam Melestarikan Seni Budaya Islam
Dengan adanya pelaksanaan pelajaran kaligrafi diatas, maka dapat menimbulkan dampak dengan adanya pembelajaran tersebut. berdasarkan pada teori bab II mengenai teori pembelajaran kaligrafi yaitu teori pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip belajar menjelaskan bahwa untuk belajar peserta didik harus mempunyai perhatian dan responsive terhadap materi yang akan dipelajari, semua proses belajar memerlukan waktu, dalam diri peserta didik yang sedang belajar selalu terdapat suatu alat pengatur internal yang dapat mengontrol motivasi, dan pengetahuan hasil belajar yang diperoleh dalam proses belajar merupakan faktor penting sebagai pengontrol.
Berdasarkan observasi dan wawancara saya lakukan di lapangan, bahwa pembelajaran yang ada di madrasah ini sudah sesuai dengan teori diatas. Dalam pembelajaran kaligrafi pendidik selalu memotivasi peserta didik agar semangat dalam belajar. Hal tersebut bertujuan agar peserta didik semangat dan mampu membuat karya dengan baik. 
Dari pemaparan diatas, maka peneliti dapat mengalisis bahwa pembelajaran kaligrafi yang diterapkan di kelas X dan XI yang diajar oleh bapak Ghofur sudah menerapkan salah satu dari teori pembelajaran kaligrafi yang ada di bab II. Dengan penerapan teori tersebut pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan dapat memotivasi peserta didik agar selalu antusias dalam belajar kaligrafi. Dengan begitu mereka dapat mengembangkan dan menjaga seni kaligrafi agar tetap berkembang dan tidak punah begitu saja.
Dengan adanya pembelajaran kaligrafi yang ada di kelas, maka akan dapat mengembangkan seni budaya Islam yang ada di madrasah tersebut, salah satunya seni kaligrafi. Hal tersebut sesuai teori yang ada di bab II, yang menjelaskan bahwa seni budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang diantaranya bentuk karya manusia yang bernilai keindahan dengan karya itu akan memberikan kepuasan kepada orang lain yang bernilai Islami. Dengan adanya kaligrafi tersebut, maka juga akan mengembangkan seni budaya tersebut dan memberikan kepuasan kepada semua orang.
Dari observasi yang dilakukan peneliti bahwa salah satu seni budaya Islam yang ada di madrasah ini adalah seni kaligafi. Dengan adanya seni kaligrafi ini peserta didik akan terlatih dengan sifat-sifat yang ditimbulkan dari pembelajaran kaligrafi yaitu telaten, sabar, menghargai waktu sampai peserta didik itu mampu menghasilkan karya. Dengan begitu maka seni budaya Islam akan tetap terjaga dan berkembang semakin bagus lagi.
Dari pemaparan diatas peneliti dapat menganalisis bahwa salah satu seni budaya Islam yang dikembangkan di madrasah yaitu seni kaligrafi. Seni budaya tersebut akan memberikan dampak terhadap perkembangan seni budaya yang ada di madrasah serta memberikan kepuasan pada para pembaca. Dengan memelajari kaligrafi peserta didik juga akan menguasai tentang apa itu seni kaligrafi. Selain itu pelajaran kaligrafi itu juga akan mengubah suasana hati peserta didik karena peserta didik akan mengahasilkan karya yang bagus sesuai dengan hati yang riang gembira. 
Adapun dampak dari pembelajaran kaligrafi tersebut terhadap pelestarian budaya Islam yang sesuai dalam teori bab II, bahwa melestarikan suatu seni Islami pun dengan cara mendalami atau paling tidak mengetahui tentang seni Islam itu sendiri. Adapun cara menjaga, melestarikan dan mengembangkan seni Islam ada dua, yaitu Islam memebrikan kebebasan sepenuhnya asalkan sesuai dengan prinsip seni Islam, yakni mendidik, menghibur, memberikan ilmu dan kesadaran pada diri umat Islam sehingga akan dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kedua, seni budaya Islam adalah keahlian mengekspresikan ide dan pemikiran estetika dalam penciptaan benda, suasana, atau karya yang menimbulkan rasa indah dengan merujuk pada al Qur`an dan hadits. 
Berdasarkan observasi yang peneliti dilakukan, bahwa banyak dampak pembelajaran bagi sekolah, bagi pendidik, dan bagi peserta didik. Dampak pembelajaran kaligrafi untuk madrasah diantaranya mengembangkan bakat dan minat peserta didik untuk mencintai kaligrafi karena kaligrafi itu sangat banyak manfaat yang bisa didapat oleh peserta didik, sebagai wadah karya peserta didik jadi madrasah sebagai sarana peserta didik untuk belajar terampil menulis dan menciptakan khatat-khatat yang professional. Madrasah sangat mengharapkan agar peserta didik itu mampu menguasai kaligrafi agar bisa mengharumkan nama madrasah karena penghargaan yang peserta didik dapatkan ketika perlombaan di luar madrasah. 
Dampak kaligrafi bagi pendidik kaligrafi itu sangat bernilai tentang keindahan, menumbuhkan sifat sabar karena dalam membuat kaligrafi itu sangatlah rumit jadi dengan belajar kaligrafi maka ia juga akan berlatih sabar dalam menghadapi sesuatu, menciptakan sifat ikhlas, dan melatih ketelatenan.
Dampak pembelajaran kaligrafi bagi peserta didik itu sendiri yaitu menambah ketelitian jadi dalam membuat kaligrafi itu harus teliti dalam menulis hurufnya karena menulis kaligrafi harus sesuai dengan kaidah penulisannya, melatih kesabaran dalam menulis kaligrafi itu akan tercipta sifat sabar, mengetahui kaidah-kaidah menulis arab karena kaligrafi itu terdapat 7 bentuk khat maka kaidah penulisannya pun juga berbeda sehingga dalam pembelajaran kaligrafi ini peserta didik bisa menulis sesuai kaidah khatnya. Kualitas tulisan semakin peserta didik itu mau belajar maka akan semakin bagus dan melatih kejujuran.
Dampak kaligrafi dalam melestarikan seni budaya Islam yaitu dengan mengadakan perlombaan, mengikuti perlombaan di luar sekolah, peserta didik membuat karya dengan bagus dan mendapatlan penghargaan. Selain peserta didik mengikuti perlombaan diluar madrasah peserta didik juga mampu menghasilkan karya kaligrafi ketika belajar di kelas dan mampu membuat back round dalam rangka haflah pondok pesantren. 
Berdasarkan pemaparan diatas peneliti dapat menganalisis bahwa dampak dalam meletarikan seni kaligrafi yaitu bagi madrasah sebagai wadah karya peserta didik dan mampu menjadikan khatat yang profesional, bagi pendidik maka ia juga akan berlatih sabar dalam menghadapi sesuatu, menciptakan sifat ikhlas, dan melatih ketelatenan. Dampak bagi peserta didik dapat melatih kesabaran dalam menulis kaligrafi dan menguasai kaidah penulisan dari macam-macam kaligrafi. Kemudian dampak kaligrafi dalam melestarikan seni budaya Islam yaitu dengan mengikuti perlombaan di luar madrasah, mengadakan perlomban di madrasah dan maharah al kitabah karena dengan peserta didik mampu menulis kaligrafi dengan terampil itu juga termasuk melestarikan seni budaya Islam. Oleh karena itu, hal tersebut hanyalah cara mendekatkan diri kepada Allah SWT dan sarana menyebarkan syiar agama Islam. 



BAB VI
PENUTUP

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Pembelajaran Kaligrafi Dalam Melestarikan Seni Budaya Islam (Studi Kasus di MA YP KH Syamsuddin Durisawo Nologaten Ponorogo), hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:
	Pembelajaran kaligrafi di MA YP KH Syamsuddin Durisawo Ponorogo dilaksanakan seminggu sekali dengan durasi waktu dua jam. Kaligrafi yang dipelajari yaitu khat naskhi, khat kufi, khat tsulus, khat diwani, khat diwani jali, khat riq`ah dank hat farisi. Dalam pembelajaran kaligrafi ini menggunakan metode demonstrasi dan menggunakan tiga teknik yaitu teknik menjiplak, menirukan dan membuat sendiri.
Dalam melestarikan salah satu seni budaya Islam kaligrafi, Madrasah Aliyah YP KH Syamsuddin dengan cara  pembelajaran di kelas, mengamalkan ilmu kaligrafi yang sudah didapat dan peserta didik mengikuti perlombaan di luar madrasah, Mengadakan lomba SAFIS (Al funun Al Islamiyah) yang diadakan setahun sekali, maharoh al kitabah. 
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Saran 
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas maka penulis ingin memberikan saran, yaitu:
	Untuk pembelajaran kaligrafi

Pembelajaran kaligrafi di MA YP KH Syamsuddin dari tahun ke tahun sudah berjalan dengan baik. di dukung dengan mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada di luar madrasah. Alangkah baiknya jika semangat dan minat peserta didik dalam belajar kaligrafi semakin berkembang.
	Kaligrafi dalam melestarikan seni budaya Islam

Di MA YP KH Syamsuddin Durisawo Nologaten Ponorogo dampak kaligrafi dalam melestarikan seni budaya Islam yaitu dengan mengadakan perlombaan dan mengikuti event lomba yang diadakan di madrasah lainya. Alangkah baiknya agar seni kaligrafi itu tetap lestari dan berkembang semakin bagus dan peserta didik mempunyai kemauan dari dirinya untuk belajar kaligrafi maka diadakan ekstrakulikuler atau membuat sanggar kaligrafi itu akan lebih baik. Karena dengan begitu ada wadah dan kesempatan kepada peserta didik untuk  mengembangkan bakat yang peserta didik miliki.
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