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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam adalah agama yang mengatur hubungan antara manusia 

dengan Tuhan,  sesama manusia dan dengan alam berdasarkan Al-Qur’an dan 

As-Sunnah. Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam 

begitu arif dalam mengajarkan seluruh ajaranya kepada umat manusia, salah 

satu kearifan Islam dalam beramar ma'ruf nahi munkar yaitu melalui 

kesenian Islam.  

Kesenian Islam mulai dikenal masyarakat sejak awal penyebaran 

agama Islam di Indonesia. Kesenian Islam yang berkembang merupakan 

hasil pemikiran para ulama yang berjuang menyebarkan agama Islam di 

indonesia. Para ulama menganggap metode penyampaian ajaran Islam 

melalui kesenian dinilai lebih efektif dikarenakan lebih mudah diterima di 

masyarakat dan memiliki daya tarik tersendiri. 

Kesenian Islam merupakan salah satu cara / metode yang dijadikan 

sebagai sarana dakwah melalui seni yang didalamnya terkandung nilai-nilai 

ajaran Islam serta untuk membentuk pribadi masyarakat yang berakhlaqul 

karimah sesuai dengan Al-Qur'an dan Al hadist . Berbagai macam kesenian 

Islam antara lain: seni suara , seni gerak, seni rupa dan seni musik. 
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Begitu banyaknya kesenian Islam menunjukkan bahwa Islam itu 

memiliki ajaran yang indah, dengan demikian melalui berbagai cara semua 

pihak perlu berupaya untuk menjaga agar kesenian Islam tetap lestari. 

Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)  Nasrullah merupakan salah 

satu pendidikan non formal yang berada di desa Kertosobo , kelurahan 

Bukuran kecamatan Kalijambe. TPA Nasrullah terbagi menjadi 2 

marhalah (kelompok), yaitu marhalah Sekolah Dasar dan marhalah 

Sekolah Menengan Pertama dan Sekolah Menengah Atas, kedua 

marhalah tersebut memiliki aktivitas kegiatan yang berbeda, untuk 

marhalah Sekolah Dasar pengajaran fokus pada pembelajaran iqra' dan 

do'a-do'a yang dikemas dalam seni suara, sedangkan marhalah tingkat 

Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas pembelajaran 

meliputi Aqidah, Fiqih dan Al-Qur'an yang dikemas melalui seni suara 

dan seni kaligrafi. 

Pembelajaran yang dikemas dalam bentuk kesenian Islam akan 

mudah dimengerti oleh santriwan/santriwati, maka pembelajaran melalui 

kesenian Islam ini perlu dilestarikan, dengan demikian penelitian tentang  

Pelestarian Kesenian Islam Melalui Pendidikan Non Formal Di Taman 

Pendidikan Al-Qur'an (TPA)  Nasrullah Kertosobo Bukuran Kalijambe 

perlu dilakukan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya 

sebagai berikut: 

1. Apa saja kesenian Islam yang dilestarikan melalui pendidikan non 

formal di TPA Nasrullah Kertosobo, Bukuran Kalijambe? 

2. Bagaimanakah realisasi kegiatan pelestarian kesenian Islam melalui 

kegiatan  non formal di TPA Nasrullah Kertosobo, Bukuran Kalijambe? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendiskripsikan kesenian Islam yang dilestarikan melalui 

pendidikan non formal di TPA Nasrullah Kertosobo, Bkuran, 

Kalijambe. 

2. Untuk mengetahui realisasi kegiatan pelestarian kesenian Islam melalui 

kegiatan  non formal di TPA Nasrullah Kertosobo, Bukuran, Kalijambe. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan didapat dari dilakukanya penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan 

sumbangan kepada masyarakat terutama dalam pelestarian 

kesenian Islam. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi 

peneliti yang akan meneliti masalah yang sama. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, untuk memperdalam wawasan tentang pelestarian 

kesenian Islam di TPA Nasrullah Kertosobo, Bukuran, Kalijambe. 

b. Bagi pengajar TPA, sebagai langkah awal dan motivasi untuk 

menggali lebih dalam konsep tentang pelestarian kesenian Islam. 

c. Bagi Pembaca, untuk memahami lebih dalam tentang pelestarian 

kesenian Islam melalui kegiatan non formal dan menjadikanya 

sebagai pedoman dalam melestarikan kesenian Islam. 

 


