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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Secara historis, al-Qur‟ān diwahyukan kepada Rasulullah Saw. sebagai media 

untuk  menyampaikan risalah-Nya sesuai dengan bahasa manusia. Lebih dari itu, hikmah 

diturunkannya al-Qur‟ān berbahasa Arab tiada lain agar manusia mampu memahami dan 

menghayati keindahan dan kehebatan al-Qur‟ān. Selain itu, kelak manusia mampu 

menangkap ajaran-ajaran ketauhidan dan mengaktualisasikannya di kehidupan yang 

bersumber dari al-Qur‟ān yang memiliki samudera hikmah yang sangat luas. 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Swt. dalam surah Yusuf ayat 2 sebagai 

berikut, 

 ِإنَّا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيِّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ 
Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa al-Qur‟ān dengan berbahasa 

Arab, agar kamu memahaminya.
1
 

Diantara mukjizat al-Qur‟ān yang lain adalah indahnya struktur bahasa, baik 

mantiq, balaghah, ma‟āni dan bayan. Sampai tak ada satu pun penyair yang mampu 

menirunya. Selain tata bahasa, keunggulan al-Qur‟ān terletak pada keindahan aksara-

aksara kalimatnya yang berbahasa Arab bahkan naskah penyair Arab yang ditulis 

dengan menggunakan aksara Arab tidak seindah tata kalimat ayat-ayat al-Qur‟ān. Baik 

dari segi potongan huruf per huruf, sambungan antar huruf, kalimat per kalimat, dan 

sambungan antar kalimat sehingga menjadi potongan ayat yang utuh. Lebih dari itu, satu 

huruf saja dari sekian banyak ayat Qur‟ān memiliki makna yang sangat luas dan definisi 

yang beragam. Keunggulan seperti ini telah dibuktikan dalam banyak kajian keislaman. 

Maka dari itu al-Qur‟ān ditulis dengan tulisan yang indah dan dicetak dan 

selanjutnya disebarkan ke seluruh pelosok dunia.
2
 Kaum muslimin yang membacanya 
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dinilai sebagai sebuah ibadah, begitu pula menulisnya. Karena al-Qur‟ān merupakan 

pedoman tertulis yang mesti dianut oleh setiap kaum Muslimin, maka proses penulisan 

al-Qur‟ān mestilah diperhatikan demi memberikan kesan estetis dan menarik secara 

visual serta terhindar dari kesalahan. Oleh karena itu, peranan seorang penulis mushaf 

al-Qur‟an sangat menentukan dalam menjamin keberlangsungan dan ke-orisinilan ayat-

ayat al-Qur‟an. Maka dari itu, pendidikan kitābaḧ atau imlā’ bagi generasi muda Islam 

sejak dini mesti digalakkan dan dikembangkan, salah satunya melalui pembinaan seni 

menulis kaligrafi.
3
 

Berkenaan dengan seni kaligrafi, sebenarnya kaligrafi merupakan salah satu 

kesenian Islam yang mendapat perhatian besar dari kalangan umat Islam. Pada dasarnya 

kaligrafi adalah seni tulisan indah (khaṭ) yang diambil dari al-Qur‟an dan diberi nama 

sesuai dengan tempat (munculnya); Makkī, Madanī, Anbarī dan Baghdadī. Seni kaligrafi 

hampir dapat ditemukan dalam setiap jenis bahasa dan tulisan. Demikian juga kaligrafi 

Arab muncul sejak tulisan Arab ini dikenal oleh masyarakat Arab kendatipun masih 

dalam bentuk dan motif yang sederhana. 

Pada awal abad ketujuh masehi (awal perkembangan Islam) terjadi sedikit 

perkembangan penulisan di kalangan masyarakat Arab. Tulisan sederhana (belum 

sempurna) telah ada seperti dibuktikan oleh temuan arkeologis (dalam bentuk prasasti 

pada batu, pilar dan lain-lain) di jazirah Arab. Namun kepandaian orang Arab dalam 

tulis menulis tidak banyak dipraktekkan oleh sahabat. Sebagian besar syair dan prosa 

hanya dihafal dan dibaca dalam bentuk sebenarnya. Syair merupakan minat utama orang 

Arab.
4
  

Seni kaligrafi Arab mengalami perkembangan dan kemajuan seiring dengan 

diturunkannya wahyu al-Qur‟ān dan perkembangan Islam yang terus meluas. Secara 

umum, resepsi (sikap penerimaan) umat Islam terhadap al-Qur‟ān terbagi menjadi tiga: 

resepsi hermeneutis, resepsi sosial-budaya, dan resepsi estetis. Resepsi jenis yang 

pertama lebih memperlihatkan upaya untuk memahami kandungan al-Qur‟ān yang 

banyak dilakukan dengan penerjemahan dan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur‟an. Ini 

                                                           
3
 Didin Sirajuddin, Seni Kaligrafi Islam, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992, 3. 

4
 Ilham Koiri, Al-Quran dan Kaligrafi Arab: Peran Kitab Suci dalam Transformasi Budaya, (Jakarta: 

Logos, 1999), 63. 



 3 

dilakukan dengan tujuan untuk memfungsikan al-Qur‟ān menjadi pedoman hidup bagi 

umat Islam. Sedangkan jenis resepsi yang kedua dan ketiga memperlihatkan bagaimana 

umat Islam memfungsikan al-Qur‟ān secara sosial-budaya untuk “kepentingan-

kepentingan” tertentu yang kadang-kadang tak memiliki kaitan langsung dengan makna 

teks al-Qur‟an.
5
 

Pengaruh al-Qur‟ān terhadap perkembangan kaligrafi dapat dilihat dari beberapa 

ayat yang mengisyaratkan pentingnya tulisan. Secara simbolik, al-Qur‟ān menyebutkan 

qalam di dalam ayat-ayat paling pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad 

Saw, yakni dalam surah al-‟Alaq ayat 1-5, 

ْنَساَن ِمْن َعَلق   .اق ْرَْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ  الَِّذي  .اق ْرَْأ َوَربَُّك اْْلَْكَرمُ  .َخَلَق اْْلِ
ْنَساَن َما لَْ  .َعلََّم بِاْلَقَلمِ   .يَ ْعَلمْ  َعلََّم اْْلِ

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu-lah 

Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. 

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
6
 

Sementara itu, surah al-Qalam (pena) dibuka dengan huruf nun yang diikuti oleh 

ayat “demi pena dan apa yang mereka tulis” (QS. Al-Qalam [68]: 1). Huruf nun dalam 

tulisan Arab menyerupai sebuah tempat tinta yang berisi tinta, kemudian pola-pola dasar 

segala sesuatu dituliskan di atas lauh mafūdz. Huruf ini juga menyerupai sebuah kapal 

yang mengangkut kemungkinan-kemungkinan suatu perputaran dari pengejawantahan di 

atas lautan ketiadaan. Tinta dan pena adalah dua unsur penting dalam tata tulis dan 

keindahan.
7
 

Dengan begitu al-Qur‟ān memberikan sumber inspirasi logis yang siap pakai 

untuk ciptaan estetis. Al-Qur‟an mempengaruhi seni seperti halnya aspek lain dalam 

masyarakat Islam. Al-Qur‟ān telah memberikan pesan yang diekspresikan secara estetis, 

dan juga cara mengekspresikannya. Bahkan al-Qur‟ān menyediakan ekspresi dan 
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uraiannya sendiri sebagai materi subjek terpenting untuk ikonografi seni, karena itu seni 

Islam pada dasarnya adalah seni al-Qur‟ān.
8
 

Di Indonesia sendiri yang dihuni mayoritas Muslim, juga tak kalah aktif berperan 

dalam perkembangan seni kaligrafi. Ini terbukti dengan menjamurnya seniman kaligrafi 

dengan karya yang indah dan kharismatik disetiap tahunnya hingga menembus manca 

negara. Salah satu dari sekian banyak seniman kaligrafi ulung di Indonesia yang telah 

menoreh banyak prestasi di dalam maupun diluar negeri ialah Dr. Didin Sirojuddin 

Abdul Rahman. Salah satu pencapaian terbesar beliau adalah menjadi juara 1 di ajang 

Peraduan Menulis Khat ASEAN di Brunei Darussalam tahun 1987. Beliau merupakan 

tokoh sentral berdirinya Lembaga Kaligrafi Al-Qur‟an (LEMKA) di Sukabumi yang 

sampai sekarang banyak berkontribusi melahirkan seniman kaligrafi di Indonesia. Pria 

kelahiran Kuningan ini juga aktif mengajar sebagai Dosen di UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta dan telah melahirkan banyak tulisan seputar kaligrafi dan „ulūm al-Qur‟ān 

diantaranya,  Kitab Naṣhāih al-Khaṭṭāṭīn, Seni Kaligrafi Islam (1985), Dinamika 

Kaligrafi Islam (1992), Belajar Cepat Menulis Al-Qur‟an (1993), Mewarnai Kaligrafi 

(1993), Ketrampilan Menulis Kaligrafi bagi Dantri Pondok Pesantren (2001), Cara 

Mengajar Kaligrafi (2002), Kaligrafi Hitam Putih D. Sirojuddin AR (2001), Pak Didin 

Menabur Ombak Kaligrafi (2002), Nuansa Kaligrafi Islam: Kumpulan Karangan (2002), 

Latihan Melukis Kaligrafi dari Hitam Putih ke Warna-warna (2002) dan lain-lain. Selain 

itu, beliau juga menulis di beberapa jurnal dan media massa, antara lain:  

1. “Lembaga Kaligrafi Al-Qur‟an Terbentuk” dalam Majalah Panji Masyarakat 

no. 466, Jakarta 1985. 

2. “Dr. Didin Sirojuddin AR Seniman Kaligrafi” dalam Jurnal Institut, Jakarta: 

Semester Genap 1985. 

3. “Pameran, Musabaqah dan Sarasehan Kaligrafi Islam” dalam Harian 

Kompas, Jakarta: Selasa, 10 Februari 1987.  

4. “Perlu Intervensi Lebih Keras” dalam Majalah Amanah no. 15, Jakarta: 30 

Januari-12 Februari 1987. 
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5.  “200 Karya Seni Kaligrafi Dipamerkan di Istiqlal” dalam Harian Bisnis 

Indonesia, Jakarta: Sabtu, 7 Februari 1987. 

6. “Mengenal Lemka” dalam Jurnal Institut, Jakarta: Juli 1987. 

7. Kaligrafi Sekali Lagi: Mampukah Melahirkan Corak yang Benar Khas 

Indonesia” dalam Mingguan Minggu Pagi, Yogyakarta: 6-12 September 

1987.
9
 

Diantara banyaknya kitab dan tulisan beliau, kitab Naṣhāih al-Khaṭṭāṭīn-lah yang 

banyak dijadikan pedoman dan acuan bagi para seniman kaligrafi terutama di Indonesia. 

Secara implisit, kitab ini berisi tentang kisah-kisah para khaṭṭāṭ, kisah unik dan lucu para 

khaṭṭāṭ, prinsip-prinsip dalam kaligrafi dan seni, akhlak mulia bagi seorang khaṭṭāṭ, 

nasehat-nasehat mulia untuk seniman, filosofi-filosofi tentang kaligrafi, adab-adab 

dalam seni kaligrafi, tujuan pengajarannya, dan lain-lain. Sehingga, kitab ini memiliki 

makna yang sangat penting dalam membentuk karakter seorang penulis kaligrafi yang 

beradab dan agamis.  

Dari pemaparan diatas, kiranya tidak salah apabila penelitian ini diarahkan pada 

ketokohan Didin Sirajuddīn AR, mengingat besarnya kontribusi dan jasa beliau dalam 

dunia kaligrafi maka penulis akan mengangkat sebuah judul, yakni: Perkembangan 

Seni Kaligrafi di Indonesia: Studi Analisis Kitab Naṣhāih al-Khaṭṭāṭīn karya Didin 

Sirajuddīn AR. 

1.2 Alasan Pemilihan Judul 

Di antara alasan penulis untuk melakukan kajian ini adalah: 

1. Upaya memahami serta menganalisis pandangan Didin Sirajuddīn tentang 

seni khaṭ al-Qur‟an dan metode beliau dalam penyusunan kitab Naṣhāih al-

Khaṭṭāṭīn. 

2. Untuk memperkaya khazanah keIslaman khususnya tentang seni kaligrafi dan 

mengembangkannya terutama di Indonesia. 

1.3 Penegasan Istilah 

1. Kaligrafi : Secara etimologi, kata kaligrafi berasal dari bahasa Yunani, 

kaligraphia atau kaligraphos. Kallos berarti indah dan grapho berarti tulisan. 
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Dengan demikian, kaligrafi mempunyai dua unsur, yakni tulisan (aksara) dan 

keindahan (nilai estetis). Dalam bahasa Arab, kaligrafi disebut khaṭ, yang 

berarti "dasar garis", "coretan pena", atau "tulisan tangan". Bentuk kata 

kerjanya adalah khaṭṭa yang berarti kataba (menulis) atau rasama 

(menggambar). Bahasa Arab mengistilahkan kaligrafi dengan kata khaṭ 

(tulisan atau garis), yang ditujukan pada tulisan yang indah (al-kitābaḧ al-

jamīlaḧ atau al-khaṭ al-jamīl). Orang yang ahli dalam bidang ini disebut 

dengan al-khaṭṭāṭ (calligrapher). Kaligrafi dalam arti the art of penmanship 

memang benar karena kecakapan menulis halus sebenarnya merupakan 

kecakapan menggunakan pena dalam menulis.
10

 

2. Didin Sirajuddin : Salah seorang seniman kaligrafi ulung di Indonesia, juga 

direktur serta pendiri Pesantren kaligrafi al-Qur‟an (Lemka) yang bertempat 

di Sukabumi, Jawa Barat. Pernah mengharumkan nama Indonesia dalam 

ajang peraduan Peraduan Menulis Khat ASEAN di Brunei Darussalam tahun 

1987. 

3. Kitab Naṣhāih al-Khaṭṭāṭīn : Salah satu dari karya Dr. Didin Sirajuddin AR 

yang berisi tentang nasehat-nasehat bagi para seniman kaligrafi agar 

senantiasa memperhatikan akhlak dan adab dalam berkesenian. Kitab ini 

dicetak oleh Lemka bertepatan pada tanggal 23 Juni 2009 di Sukabumi. 

1.4 Pembatasan dan Perumusan Masalah 

1.4.1 Pembatasan Masalah 

Adapun batasan masalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui sejarah perkembangan kaligrafi di Indonesia dan kontribusi Didin 

Sirajuddin AR dalam dunia kaligrafi di Indonesia. 

2. Meneliti metode dan sistematika penyusunan kitab Naṣhāih al-Khaṭṭāṭīn karya Dr. 

Didin Sirajuddin AR.  

1.4.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka disimpulkan beberapa rumusan masalah 

sebagai berikut: 
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1. Bagaimana proses perkembangan seni kaligrafi di Indonesia dan peranan Didin 

Sirajuddin AR terhadap perkembangannya? 

2. Bagaimana metode dan sistematika penyusunan kitab Naṣhāih al-Khaṭṭāṭīn karya  

Didin Sirajuddin? 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Untuk mengetahui proses perkembangan seni kaligrafi di indonesia serta 

menganalisis pandangan Didin Sirajuddin AR tentang seni kaligrafi juga kontribusi 

beliau terhadap dunia kaligrafi. Selanjutnya, mengupas metode beliau dalam penyusunan 

kitab Naṣhāih al-Khaṭṭāṭīn.  

Manfaat dari penulisan skripsi ini diantaranya ialah, 

1. Untuk memperkaya khazanah keislaman khususnya tentang seni kaligrafi dan 

perkembangannya terutama di Indonesia. Sehingga diharapkan dapat berguna 

untuk para akademisi tafsīr hadīts berikutnya secara khusus dan ummat Islam 

pada umumnya tentang seni kaligrafi serta kaitannya terhadap proses 

memasyarakatkan al-Qur‟ān. 

2. Memenuhi tugas akhir perkuliahan untuk mencapai gelar kesarjanaan Strata 

Satu (S-1) pada jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Setelah melakukan studi pustaka berdasarkan permasalahan yang dikaji. Maka, 

penulis belum menemukan literatur yang mengkaji kitab Naṣhāih al-Khaṭṭāṭīn secara 

mendalam dan detail. Walaupun demikian, ada beberapa karya yang memiliki relevansi 

dengan topik pembahasan yang akan penulis teliti, yaitu: 

1. Ilyasa‟ Nehru (1991), Analisis Tentang Khat Kufi dan Kaligrafi Islam, yang 

membahas tentang khat Kufī dalam kaligrafi Islam dan membahas sejarah 

kaligrafi  Arab. 

2. Elfi Fitriyani Harahap (1992), Sejarah Kaligrafi Arab sebagai Seni Rupa 

Islam, yang membahas tentang bagaimana sejarah kaligrafi Arab sebagai 

seni rupa Islam dan perkembangan kaligrafi Arab di Indonesia. 
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3. Jaka Ahmadi dalam skripsinya Adab Membaca Al-Qur’an Menurut Syaikh 

Abd Al-Samad Al-Falimbāniī dalam Kitab Siyār al-Salikin Ila Ibadat al-Rab 

al-‘Ālamīn yang mengkaji tentang adab-adab seputar membaca al-Qur‟an.  

Sedangkan tawaran yang akan penulis suguhkan terkait penelitian ini ialah 

memusatkan fokus pembahasan terhadap kitab Naṣhāih al-Khaṭṭāṭīn buah karya Dr. 

Didin Sirajuddīn AR dan realisasi seni kaligrafi dalam „ulūm al-Qur‟ān. Untuk itu, 

penulis berinisiatif untuk menelaah lebih dalam tentang hal ini. Berdasarkan telaah 

kepustakaan ini maka bisa dikatakan bahwa tawaran kajian yang terdapat dalam 

penelitian mendapatkan tempatnya dalam dunia akademis di lingkungan Fakultas 

Ushuluddin UIN Suska Riau. 

1.7 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan atau (library 

research) dengan metode deskriptif-analisis melaui pendekatan analisa kitab. Maka 

untuk melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan dan menerapkan beberapa 

tahapan sebagai berikut: 

1.7.1 Sumber Data 

Dalam penelitian diperlukan data-data yang dibagi kepada dua kategori yaitu, 

data primer dan sekunder.  

1. Data primer bersumber dari Kitab Naṣhāih al-Khaṭṭāṭīn karya Dr. Didin 

Sirajuddin AR. 

2. Data sekunder bersumber dari kitab-kitab ‘ulūm al-Qur’an  dan buku-buku 

serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini. 

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 

Setelah melakukan kajian dan penelitian terhadap sumber-sumber data baik 

primer maupun sekunder. Maka, diperolehlah data dengan cara mengutip langsung 

maupun tidak langsung. Kemudian data-data yang telah diperoleh di klasifikasikan dan 

disusun secara sistematis dan deskriptif. Selanjutnya, dihasilkanlah rangkaian data yang 

kompleks. Kemudian, dipaparkan dengan lengkap terkait dengan judul penelitian ini 

serta ditambah kutipan-kutipan dari sumber lain yang relevan. 

 



 9 

1.8 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu : 

Bab pertama, ialah pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, alasan 

pemilihan judul, penegasan istilah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab kedua menyajikan biografi Didin Sirajuddīn sebagai pakar khaṭ al-Qur‟an di 

Indonesia serta kiprah beliau di dunia seni kaligrafi. 

Bab ketiga berisi tinjaun umum tentang sejarah perkembangan kaligrafi, baik 

dari segi defenisi, pembagian, serta jenis-jenisnya, maupun penjabaran singkat tentang 

animo penulisan khaṭ al-Qur‟an di Indonesia. 

Bab keempat berisi tentang studi analisis terhadap kitab Naṣāih al-Khaṭṭāṭīn; 

sistematika penulisan dan metode yang diterapkan oleh Dr. Didin dalam penyusunan 

kitab Naṣāih al-Khaṭṭāṭīn. 

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

 

 


