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KATA PENGANTAR 
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Hanya dengan rahmat Allah SWT, penlitian ini dapat penulis rampungkan, 

untuk itu segala puja dan puji penulis curahkan kepada-Nya. Shalawat dan salam atas 

junjungan Nabi agung Muhammad Saw. sang pembawa cahaya dari dalam kegelapan 
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zaman menuju alam yang penuh cahaya. '7 Setelah melalui proses yang cukup panjang, a rnya penulian skripsi ini 

dapat diselesikan juga. Banyak pihak, baik langsung ataupun tidak, telah membantu 

terhadap penyelesaian sknpsi yang berjudul "STUD1 TENTANG PENGAJARAN 

KETERAMIPLAN MENULIS BAHASA ARAB DI MTs PONDOK 

PESANTREN HUBBULLAH TAPA GORONTALO . Untuk itu, dengan segala 

11, horrnat penulis menyampaikan terima as1 yang tak terhingga kepada : 

1. Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah IAlN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah 

memberikan izin terhadap penulisan sknpsi ini. 

2. Bapak Drs. Achmad Warid M.Ag selaku pembimbing yang dengan ihklas 

telah memberikan masukan dan arahan bagi perbaikan penyusunan sknpsi 

yang penilis lakukan. 















































































BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Pondok Pesantren 

Hubullah Tapa Gorontalo selama kurang lebih dua bulan dan dari data yang 

telah diolah dan dianalisa secara mendalam, maka akhirnya &pat ditarik 

kesimpulan yang menjacu aan suatu rumusan masalah yang ada. 

Berikut adalah kesimpulan yang dapat penulis paparkan. 

1. Pelaksanaan pengl- ketera ilan menulis bahasa Arab di Pondok 

Pesantren Hubullah Tapa Gorontalo adalah sebagi berikut : - 
d 1  > Guru masuk kelas guru masuk kelas memberikan prolog dan 

menenuan materi huruf yang akan dtulis 

> Guru menulis di papan tulis huruf yang sudah ditentukan 

P Guru menulis kaida serta menerangkannya 

3 Guru menyunrh siswa menulis atau menirukan persis yang ada di 

papan tulis 

3 Guru mengoreksi hasil tulisan siswa sarnbil memperbaikinya 

> Guru menyuruh kembali siswa sekali lagi untuk menuliskan 

dengan h u d  yang sama 

> Guru memberi tugas yang harus dikerjakan di kamar masing- 

masing. 



2. Ada pun materi dan metode pengajaran keterampilan menulis bahasa 

Arab di Pondok Pesantren Hubullah Tapa Gorontalo antara lain: 

9 Menulis ayat - ayat pendek atau mahfuzhat dengan jenis tulisan 

Khat Naskh untuk kelas I MTs dan khat Rig 'ah untuk kelas I1 dan 

I11 MTs. 

P Adapun metode pengajaran keterampilan menulis bahasa Arab di 

Pondok Pesantren Hubdlah Tapa Gorontalo menggunakan 

metode Tradisional, indikasi dari metode ini adalah pengarahan 

terhadap kaidah atau gramatika dan aktifitas menulis disamping 

juga membaca.- 
fl XTN 

3. Sedangkan kendala yang dihadapi siswa mau pun guru dalam proses 

kU pengajaran eterampilan menulis bahasa Arab di Pondok Pesantren 

Hubullah Tapa Gorontalo sebagai mana yang telah penulis paparkan di 

bab. III antara lain: 

9 Jam mata pelajaran untuk materi Khat kurang 

P Kurang minatnya para siswa terhadap materi ini, kecuali jika 

diberitahu adanya kejuaraan-kejuaraan tentang kaligrafi 

9 Kurangnya rasa kompotitif antar para siswa, sehingga 

mengurangi minat dalam memperdalam keterampilan ini. 

> Ketidak tahuan siswa tentang huruf Hija'iyah, (untuk siswa 

-pernula) terutama penulisan huruf yang berada di awal, tengah dan 

akhir kalimat. 



& Kurangnya perbendaharaan kata, sehingga menyulitkan siswa 

pada saat guru memberikan materi. 

Dengan adanya kekurangan atau kendala itu, maka para guru-guru 

mengambil inisiatif untuk menanggulanginya dengan cara menambah 

jadwal materi di luar jam pelajaran formal. Hal ini menujukkan perhatian 

yang besar terhadap keterampilan menulis itu sendiri. Di antara solusi itu 

adalah pemberian tugas sesering mungtun kepada siswa dan mengadakan 

pengajian dengan menggunakan kitab-kitab dasar sambil melatih indra 

siswa dan membuat sanggar seni kaligrafi. 

aan terus mengembangkan sarana dan prasarana 

sebagai media pendukung dalam pendidkan dan pengajaran. 

2. Menjaga disiplin dan Sunnah Pondok yang sudah disepakati bersama. 

3. Henadaknya melibatkan semua elemen Pondok dalam setiap 

pengambilan kebijakan demi kemajuan Pondok sendri. 

Untuk guru khusus bidang studi Khat dan Imla' 

1. Hendaknya menarnbah khazanah pengetahuan tentang metode 

pengajaran bahasa. 

2. Hendakanya menyeimbangkan keterampilan menulis bahasa Arab 

dengan keterampilan bahasa Arab yang lain. 



Untuk siswa (santri) 

1. Laksanakan disiplin dan Sunnah Pondok dengan sebaik-baiknya. 

2. Hendaklah memperbanyak latihan tulis menulis. 

3. Pergunakan waktu sebaik-baiknya. 

C. Penutup. 

A 
Alharndulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segenap 

kanmia-Nya, sehingga talc seorang pun yang mampu menghitung nikmat-nya 

=-a - 1 
dan tidak ada tinta pun yang dapat menuliskan kalimat-kalimatnya meslu air 

wvl_'l-1 
laut hjadrkan tinta untuk menuliskan. Berkat rahmat-Nya jualah ahkirnya 

1 1  
penulis dapat menyelesaikan tugas ini 

Merupakan suatu kebahagaan tersendiri ketika penulisan skripsi ini 
7 

dapat terselesikan, sehingga deng penuh rasa terima kasih penulis ucapkan 

terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada 
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penulis dalarn menyelesaikan tugas ini. A 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, untuk itu penulis mengharpakan krrtik membangun dan saran dari 

para pembaca demi kesempurnaan segala kekurangan yang ada. 








