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ABSTRAK 
 

Siti Nur Hanifah (164041002) Kiprah Pesantren Seni Rupa dan 

Kaligrafi  Al-Qur’an (PSKQ) Modern dalam Pengembangan 

Perekonomian Santri dan Masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan 

Undaan Kabupaten Kudus. Skripsi: Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Islam/Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), 

Institut Agama Negeri Islam Kudus. 

Penelitian ini bertujuan 1) Mengungkap secara mendalam kiprah 

Pesantren Seni Rupa dan Kaligrafi Al-Qur’an (PSKQ) Modern yang 

berbasis kewirausahaan dalam pengembangan perekonomian santri dan 

masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. 2) 

Menjelaskan, mengurai dan merumuskan hasil dari kiprah Pesantren Seni 

Rupa dan Kaligrafi Al-Qur’an (PSKQ) Modern dalam pengembangan 

perekonomi santri dan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus. Media seni kaligrafi merupakan salah satu bagian 

PSKQ Modern dalam menyiarkan dakwahnya kepada santri dan 

masyarakat Undaan Lor dengan membuat program pelatihan yang dapat 

mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki.  

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ialah studi kasus 

lapangan dengan pendekatan kualitatif dan sumber data diperoleh dari 

berbagai narasumber. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data, peneliti 

menggunakan teknik wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. 

Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan 

untuk analisis data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, 

reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini memperoleh beberapa hasil temuan yaitu: 1) 

Kiprah PSKQ Modern telah menjalankan aksi sosial dalam memandirikan 

santri dan masyarakat dengan kewirausahaan melalui seni kaligrafi dan 

bisnis kuliner. Serta program pelatihan pengembangan ekonomi tersebut 

merupakan bagian dari dakwah. PSKQ Modern berperan sebagai 

fasilitator, peran pendidikan, dan berperan mengembangkan keterampilan 

teknis masyarakat sebagaimana terdapat dalam ilmu pengembangan 

masyarakat Islam. Pendampingan selama pelatihan sesuai dengan 

pengembangan masyarakat Islam yaitu enabling, empowering, dan 

protection. Metode program pelatihan pengembangan ekonomi sesuai 

dengan tahapan pemberdayaan masyarakat yaitu metode penyadaran, 

metode pengkapasitasan, dan metode pendayaan. 2) Hasil kiprah PSKQ 

Modern dalam tahap pelaksanaan program pelatihan tidak terdapat 

evaluasi. Dalam program pelatihan pengembangan ekonomi dianggap 

kurang berhasil dan perlu menerapkan manajemen pengembangan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pelembagaan, monitoring dan evaluasi, serta 

Menerapkan teori community based managemen (CBM). 
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