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ABSTRAK 

Hidayah, Chamila Kurnia. 2017. Peran Guru dalam Mengembangkan Keterampilan 

Menulis Arab Melalui Ekstrakurikuler Kaligrafi bagi Siswa Kelas 3 MIN 6 

Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendididkan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

(IAIN Ponorogo). Pembimbing Ali Baul Chusna, M.S.I 

Kata Kunci : Peran Guru, Keterampilan Menulis, Ekstrakurikuler Kaligrafi. 

Tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian informasi kepada 

peserta didik. Guru harus memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik pada 

semua pelajaran termasuk pelajaran menulis Arab, salah satunya kaligrafi. Tujuan 

pembelajaran kaligrafi adalah agar siswa terampil menulis Arab dengan benar dan indah. 

Pembelajaran kaligrafi di MIN 6 Ponorogo diwajibkan bagi semua siswa dari kelas 3 sampai 

6, tetapi masih ada siswa yang belum mampu menulis arab dengan benar. 

 Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk medeskripsikan peran guru sebagai motivator 

dalam mengembangkan keterampilan menulis Arab melalui ekstrakurikuler kaligrafi bagi 

siswa kelas 3 MIN 6 Ponorogo, (2) untuk mendeskripsikan peran guru sebagai fasilitator 

dalam mengembangkan keterampilan menulis Arab melalui ekstrakurikuler kaligrafi bagi 

siswa kelas 3 MIN 6 Ponorogo, (3) untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat 

dalam mengembangkan keterampilan menulis Arab bagi siswa kelas 3 MIN 6 Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah studi 

kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Adapun teknik analisa data menggunakan teknik Miles dan Huberman meliputi reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan analisis data ditemukan (1) Peran guru sebagai motivator dalam 

mengembangkan keterampilan menulis Arab melalui ekstrakurikuler kaligrafi bagi siswa 

kelas 3 MIN 6 Ponorogo adalah guru memberikan motivasi atau dorongan kepada siswa yang 

tidak menyukai kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi dengan cara memberikan hadiah atau 

penghargaan, memberi peringatan dan memberi angka atau penilaian pada siswa yang bisa 

menulis kaligrafi dengan benar. (2) Peran guru sebagai fasilitator dalam mengembangkan 

keterampilan menulis Arab melalui ekstrakurikuler kaligrafi bagi siswa kelas 3 MIN 6 

Ponorogo adalah menyediakan sumber belajar seperti buku dan gambar-gambar kaligrafi, 

memberi bantuan teknis atau arahan kepada siswa-siswi yang mengalami kesulitan cara 

menulis kaligrafi dengan benar. (3) Faktor pendukung dalam mengembangkan keterampilan 

menulis Arab melalui ekstrakurikuler kaligrafi bagi siswa kelas 3 MIN 6 Ponorogo adalah 

dukungan dari pihak sekolah dengan cara menyediakan pensil khat, tenaga pengajar yang 

kompeten, sarana dan prasarana, dan dukungan dari orang tua dengan mengajari latihan 

menulis kaligrafi. Adapun faktor penghambatnya adalah perhatian dan semangat siswa yang 

kurang karena kurang konsenterasi, dan terdapat siswa siswi yang belum lancar menulis 

Arab. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri kepribadian kecerdasan akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, warga dan negara.1 Untuk 

membentuk manusia yang pintar dan berpotensi, pendidikan menunjuk guru. 

Guru adalah profesi yang mulia yang menuntut dimilikinya jiwa-jiwa yang 

mulia pula. Dalam komponen sistem pendidikan, guru menempati posisi 

kedua sesudah tujuan pendidikan. Hal ini terkait erat dengan tugas berat yang 

harus diemban oleh seorang guru sebagai orang yang ikut bertanggung jawab 

mengantarkan siswa kepada tercapainya suatu tujuan pendidikan.2 Selain itu 

guru juga berfungsi untuk mendidik para generasi muda bangsa agar 

berkualitas. 

Sehubungan dengan fungsinya sebagai pengajar, pendidik, dan 

pembimbing, maka diperlukan adanya berbagai peranan pada diri guru. Salah 

satunya adalah memotivasi siswa. Seorang guru selain pandai memberikan 

                                                           
1  Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2014), 203. 
2 Miftahul Ulum, Demetologi Profesi Guru (STAIN Ponorogo Press, 2011), 15-17. 
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materi pelajaran, juga harus profesional memberikan motivasi-motivasi 

belajar kepada siswa. Motivasi adalah sarat mutlak untuk belajar. Perlu 

diingat bahwa nilai buruk pada suatu mata pelajaran tertentu belum tentu 

dikarenakan siswa bodoh terhadap mata pelajaran tersebut.3 Seringkali terjadi 

siswa malas terhadap suatu mata pelajaran dan tugas yang diberikan oleh 

guru. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru. Sesukar apapun tugas yang 

diberikan oleh guru bagi peserta didik, hendaknya guru mampu 

melengkapinya dengan motivasi yang tepat. Dengan adanya motivasi, akan 

membangkitkan semangat siswa dalam kegiatan belajar. Apabila mempunyai 

motivasi yang kuat, siswa akan menunjukkan minat, aktivitas, dan partisipasi 

dalam mengikuti kegiatan belajar yang sedang dilaksanakan. Oleh karena itu, 

guru perlu memelihara motivasi belajar. Peranan guru ini akan senantiasa 

menggambarkan pola tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai 

interaksinya, baik dengan siswa (yang terutama), sesama guru, maupun staf 

yang lain.  

Berbagai kegiatan interaksi belajar mengajar, dapat dipandang sebagai 

peranan utama guru. Sebab baik disadari atau tidak, sebagian dari waktu dan 

perhatian guru banyak tercurahkan untuk proses belajar mengajar dan 

berinteraksi dengan siswanya.4 

                                                           
3 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1998), 61. 
4  Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar  (Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, 2009), 143. 
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Tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian 

informasi kepada peserta didik. Sesuai kemajuan dan tuntutan jaman, guru 

harus memiliki kemampuan untuk memahami peserta didik dengan berbagai 

keunikanya agar mampu membantu mereka dalam menghadapi kesulitan 

belajar. 5 

Guru harus memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik 

pada semua pelajaran. Termasuk didalamnya pelajaran bahasa Arab. 

Pembelajaran bahasa Arab mencakup empat keterampilan, salah satunya 

adalah menulis atau yang dikenal dengan maharah al-kitabah. Menulis bukan 

hanya menyalin, akan tetapi juga mengekspresikan pikiran dan perasaan ke 

dalam lambang-lambang tulisan. Menulis sangat penting bagi siswa. Dengan 

keterampilan ini siswa dapat menyalin, mencatat, dan mengerjakan sebagian 

besar tugas sekolah. 6  Tanpa memiliki kemampuan menulis, siswa akan 

mengalami banyak kesulitan dalam melaksanakan ketiga jenis tugas tersebut. 

Oleh karena itu, menulis harus diajarkan pada saat anak mulai masuk sekolah.  

Proses belajar menulis melibatkan rentang waktu yang panjang, maka 

seseorang yang ingin bisa menulis dengan baik harus melalui proses latihan 

secara terus menerus. Menulis mestinya menjadi kebiasaan, yang sangat 

mungkin awalnya lahir dari pembiasaan. Di sinilah guru harus membangun 

                                                           
5  E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), 21. 
6 Yuentie Sova Puspidalia, Terampil Berbahasa Indonesia (STAIN PONOROGO) Press, 

2014), 168. 
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keterampilan menulis yang baik pada anak, dengan cara praktik dan latihan. 7 

Menulis tidak akan dikuasai seseorang dengan baik tanpa latihan yang 

sungguh-sungguh. 

Menulis Arab sangat penting diajarkan bagi siswa. Karena menulis 

Arab mempunyai manfaat tersendiri bagi umat muslim. Seni menulis Arab 

disebut juga kaligrafi. Kaligrafi adalah kategori menulis yang tidak hanya 

menekankan pada rupa atau postur huruf, tetapi juga menyentuh aspek-aspek 

estetika, maka tujuan pembelajaran kaligrafi adalah agar para pelajar terampil 

menulis huruf-huruf Arab dengan benar dan indah.8  

MIN 6 adalah salah satu Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang ada di 

Ponorogo. Sekolah ini juga memasukkan kaligrafi sebagai salah satu 

ekstrakurikuler di sekolah. Hal ini dengan harapan dapat membantu 

meningkatkan keterampilan menulis siswa. Kegiatan ini diajarkan mulai dari 

kelas 3-6. Namun,  pada kenyataanya kegiatan ini menghadapi berbagai 

macam hambatan. Dari hasil observasi awal yang peneliti lakukan, didapatkan 

data bahwa siswa kelas 3 MIN 6 Ponorogo memiliki keterampilan menulis 

Arab yang rendah, hal ini nampak dari sikap malas siswa jika disuruh menulis 

Arab. Sebagian siswa sudah memiliki kemampuan menulis Arab, akan tetapi 

tulisan Arabnya belum sempurna. Selain itu siswa belum mampu 

membedakan tulisan,  yang seharusnya disambung dan tidak disambung. 

                                                           
7 Sudarwan Danim, Karya Tulis Inovatif  (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), 23. 
8 Acep Hermawan,  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab , (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), 153. 
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Selain itu, guru juga menggunakan metode yang monoton sehingga siswa 

kurang tertarik dan sulit memahami materi yang disampaikan.9  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul : “Peran guru dalam mengembangkan 

keterampilan menulis Arab melalui ekstrakurikuler kaligrafi bagi siswa 

kelas 3 MIN 6 Ponorogo”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan penjajakan awal di MIN 6 Ponorogo ditemukan beberapa 

fakta menarik yang perlu untuk diteliti, yaitu peran guru dalam 

mengembangkan keterampilan menulis Arab melalui kegiatan ekstrakurikuler 

kaligrafi. Peran guru tersebut antara lain peran guru sebagai motivator  dengan 

alasan guru memberikan cara agar siswa senang menulis arab yaitu memberi 

hadiah atau penghargaan kepada siswa, sedangkan peran guru sebagai 

fasilitator dalam mengembangkan keterampilan menulis Arab melalui 

kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi, yaitu guru memberikan bantuan teknis 

secara individu, dan faktor pendukung serta penghambat dalam 

mengembangkan keterampilan menulis Arab melalui kegiatan ekstrakurikuler 

kaligrafi bagi siswa kelas 3 MIN 6 Ponorogo. 

Karena adanya keterbatasan biaya, waktu, dan tenaga maka peneliti 

memfokuskan penelitian pada peran guru dalam mengembangkan 

                                                           
9 Hasil observasi tanggal  9 Januari, 2018. 
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keterampilan menulis arab melalui ekstrakurikuler kaligrafi di MIN 6 

Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran  guru sebagai motivator dalam mengembangkan 

keterampilan menulis Arab melalui kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi bagi 

siswa kelas 3 MIN 6 Ponorogo? 

2. Bagaimana peran guru sebagai fasilitator dalam mengembangkan 

keterampilan menulis Arab melalui kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi bagi 

siswa kelas 3 MIN 6 Ponorogo? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan 

keterampilan menulis Arab melalui kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi bagi 

siswa kelas 3 MIN 6 Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan peran guru sebagai motivator dalam 

mengembangkan keterampilan menulis Arab melalui kegiatan 

ekstrakurikuler kaligrafi bagi siswa kelas 3 MIN 6 Ponorogo. 

2. Untuk mendeskripsikan peran guru sebagai fasilitator dalam 

mengembangkan keterampilan menulis Arab melalui kegiatan 

ekstrakurikuler kaligrafi bagi siswa kelas 3 MIN 6 Ponorogo. 
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3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam 

pengembangan keterampilan menulis Arab melalui kegiatan 

ekstrakurikuler kaligrafi bagi siswa kelas 3 MIN 6 Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut : 

1. Secara teoretis 

 Secara teoritik penelitian ini bisa bermanfaat untuk menambah 

khasanah ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dan bisa bisa 

dijadikan bahan rujukan penelitian bagi pihak yang berkepentingan dalam 

rangka penelitian yang lebih lanjut dan berkembang. 

2. Secara praktis 

a. Bagi sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan guru dapat mengembangkan 

keterampilan menulis Arab melalui ekstrakurikuler kaligrafi. Sehingga 

dapat memberi solusi dalam mengembangkan keterampilan menulis 

Arab. 

b. Bagi guru 

Dapat dijadikan acuan pertimbangan untuk mengembangkan 

keterampilan menulis Arab melalui ekstrakurikuler kaligrafi. 
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c. Bagi siswa 

Dapat dengan senang, dan terampil menulis Arab dengan adanya 

ekstrakurikuler kaligrafi. 

d. Bagi peneliti 

 Untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu  

pengetahuan serta pengalaman lebih baik terhadap ilmu pengetahuan 

terutama dalam dunia pendidikan.  

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membagi dalam bagian-bagian 

terdiri bab-bab dan setiap bab terdiri dari sub bab yang saling berhubungan 

dalam kerangka satu kesatuan logis dan sistematis. 

Bab I berupa pendahuluan membahas tentang : latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika pembahasan. 

Bab II membahas tentang : telaah hasil penelitian terdahulu, dan kajian 

teori. 

Bab III metode penelitian membahas tentang : pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan 

temuan, tahapan-tahapan penelitian. 

Bab IV deskripsi data yang meliputi : data umum dan data khusus. 

Deskripsi data umum terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian yang 
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meliputi : sejarah berdiri, visi dan misi, letak geografis, keadaan guru dan 

siswa, sarana dan prasarana, dan deskripsi data khusus tentang peran guru 

sebagai fasilitator, dan motivator dalam mengembangkan keterampilan 

menulis Arab, serta faktor pendukung dan penghambat dalam 

mengembangkan keterampilan menulis Arab. 

Bab V  analisis data yang meliputi : temuan-temuan dari hasil 

penelitian dan analisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang 

berkaitan dengan peran guru dalam mengembangkan keterampilan menulis 

Arab melalui kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi 

Bab VI penutup yang merupakan akhir penulisan laporan penelitian, 

yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini dimaksudkan agar pembaca dan 

penulis mudah dalam melihat inti hasil peneliti. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Rencana penelitian ini berangkat dari telaah pustaka kajian penelitian 

terdahulu. Adapun penelitian terkait dengan tema yang akan dilakukan adalah 

penelitian dari: 

1. Solihatul Mukaromah yang berjudul “Upaya Guru dalam Meningkatkan 

Motivasi Menulis Huruf Hijaiyah Siswa Kelas 1 di TPA Nurussalam, Ds. 

Sumberejo, Kec. Geger, Kab. Madiun” dimana kesimpulan skripsi tersebut : 

a) Kemampuan siswa dalam menulis huruf hijaiyah siswa kelas 1 ada 3 

kategori, kategori sangat baik 30%, baik 50%, dan cukup 20%. b) Upaya 

yang dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi menulis huruf hijaiyah 

siswa kelas 1 adalah memberi nasehat dan dukungan, beberapa strategi 

pembelajaran, media, dan evaluasi pembelajaran.10 

2. Ahmad Subhan, yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Seni Kaligrafi 

Islam Siswa Kelas XI Menggunakan Metode Demonstrasi (Studi Kasus Di 

Pesantren Salafiyyah Az-Zuhroh Besilam Babussalam Padang Tualang TA. 

2013/ 2014” Dengan kesimpulan bahwa a) Metode yang diterapkan adalah 

metode demonstrasi, guru bidang studi memberikan tugas kepada siswa 

                                                           
10  Solihatul Mukaromah, Upaya Guru dalam Meningkatkan Motivasi Menulis Huruf 

Hijaiyah Siswa Kelas 1 di TPA Nurussalam, Ds. Sumberejo, Kec. Geger, Kab. Madiun, (Sripsi : IAIN 

PONOROGO, 2017). 

 

10 
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dengan membuat karya kaligrafi bidang Naskah (tulisan buku) di dalam 

Siklus I dan II. b) Hasil dari metode yang diterapkan menunjukan bahwa 

adanya peningkatan dari hasil belajar siswa Madrasah Aliyah Pondok 

Pesantren Salafiyyah Az-Zuhroh Besilam Babussalam Padang Tualang 

dilihat dari hasil karya siswa dimulai dari Pre Tes nilai rata-rata mencapai 

42.84, daya serap siswa hanya mencapai 30,76% (8 orang). Pelaksanaan 

siklus I nilai rata-rata mencapai 51.07, daya serap siswa hanya mencapai 

53.84% (14 orang). Pada siklus I daya serap siswa tidak mencapai 75% 

maka dilanjutkan ke siklus II. Pada pelaksanaan siklus II nilai rata-rata 

mencapai 75.86, daya serap siswa meningkat mencapai 84.61% (22 orang) 

ini dikategorikan berhasil.11 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah: 1) upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan 

menulis huruf hijaiyah melalui motivasi. 2) menekankan pada peningkatan 

hasil belajar kaligrafi menggunakan metode demonstrasi. 

Sedangkan penelitian ini membahas tentang peran guru dalam 

mengembangkan keterampilan menulis Arab melalui kegiatan 

ekstrakurikuler kaligrafi. 

 

 

                                                           
11  Ahmad Subhan, Peningkatan Hasil Belajar Seni Kaligrafi Islam Siswa Kelas XI 

Menggunakan Metode Demonstrasi (Studi Kasus Di Pesantren Salafiyyah Az-Zuhroh Besilam 

Babussalam Padang Tualang TA. 2013/ 2014. (Skripsi : Uneversitas Negeri Medan, 2014 ). 
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B. Kajian Teori 

1.   Guru 

a.   Pengertian Guru 

     Secara termonologis, guru sering diartikan sebagai orang yang 

bertanggung jawab terhadap perkembangan siswa dengan mengupayakan 

perkembangan seluruh potensi (fitrah) siswa. Guru juga berarti orang 

dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada siswa 

dalam perkembanganya agar mencapai tingkat kedewasaan.12 

Dalam buku Miftahul Ulum yang berjudul “Demetologi profesi 

guru” menyebutkan bahwa menurut W.S. Winkel pendidik atau guru 

adalah orang yang menuntun siswa untuk mencapai kehidupan yang lebih 

baik atau sempurna. Dalam kapasitasnya sebagai pendidik guru dituntut 

untuk dapat menjadi teman bagi siswa.13 

Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang 

memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam 

pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di 

tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi 

juga bisa di masjid, atau mushola, di rumah. Guru memang menempati 

kedudukan yang terhormat di masyarakat. Kewibawaan yang 

menyebabkan guru dihormati, sehingga masyarakat tidak meragukan 

                                                           
12 Chaerul Rochman, Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru: Yang Dicintai dan 

Diteladani Oleh siswa, (Bandung : Nuansa Cendekia, 2012), 24. 
13 Miftahul Ulum, Demetologi Profesi Guru (STAIN Ponorogo Press, 2011), 11. 
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figur guru. Masyarakat yakin bahwa gurulah yang dapat mendidik anak 

didik mereka agar menjadi orang yang berkepribadian mulia.14 

Makna guru atau pendidik sebagaimana dalam UUSPN no. 20 

tahun 2003, bab 1, pasal 1, ayat 6 yang dikutip oleh Thoifuri, adalah 

tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, pamong 

pelajar, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.15  

Menjadi guru adalah pekerjaan yang mulia karena guru 

bertanggung jawab besar dalam mendidik serta memberikan pengetahuan 

dan juga menjadikan peserta didik yang yang bermoral baik dalam 

kehidupan ini. Begitu mulia pekerjaan seorang guru sekaligus betapa 

beratnya tugas dan tanggung jawab menjadi seorang guru. Inilah mengapa 

tidak semua orang bisa menjadi seorang guru yang berhasil. Hanya orang-

orang tertentu yang mempunyai rasa cinta terhadap anak-anak atau 

peserta didik dan berdedikasi tinggi terhadap dunia pendidikan saja yang 

mampu menjadi seorang guru.16 

b. Peran Guru 

      Guru sering dicitrakan memiliki peran ganda yang dikenal sebagai 

EMASLIMDEF (educator, motivator, administrator, supervisior, leader, 

                                                           
14 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif (Jakarta : PT 

Rineka Cipta, 2010), 31. 
15 Thoifuri, Menjadi Guru Insiator (Semarang : Rasail Media Group, 2007), 2. 
16 Ahmad Muhaimin Azzer, Menjadi Guru Favorit (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), 

13. 
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inovator, manager, dinamisator, evaluator, dan facilitator). Adapun 

penjelasanya sebagai berikut :17 

1. Guru sebagai educator (pendidik) 

Sebagai pendidik, guru lebih banyak menjadi sosok panutan, yang 

memiliki nilai moral dan agama yang patut ditiru dan diteladani oleh 

siswa. Contoh dan keteladanan itu lebih merupakan aspek-aspek sikap 

dan perilaku, budi pekerti luhur, akhlak mulia, seperti jujur, tekun, 

mau belajar, amanah, sosial, dan sopan santun terhadap sesama. Sikap 

dan perilaku guru yang sehari-hari dapat diteladani oleh siswa, baik di 

dalam maupun di luar kelas merupkan alat pendidikan yang 

diharapkan akan membentuk kepribadian siswa kelak di masa dewasa. 

Dalam konteks inilah maka sikap dan perilaku guru menjadi semacam 

bahan ajar secara tidak langsung yang dikenal dengan hidden 

curiculum. Sikap dan perilaku guru menjadi bahan ajar yang secara 

langsung akan ditiru dan diikuti oleh para siswa. Dalam hal ini guru 

dipandang sebagai role model yang akan digugu dan ditiru oleh 

muridnya.18 

Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing dan 

melatih. Sebagai pendidik maka guru wajib : 

                                                           
17 Suparlan, Guru Sebagai Profesi (Yogyakarta : Hikayat Publishing, 2006), 34-35. 
18 Suparlan, Menjadi Guru Efektif (Yogyakarta : Hikayat Publishing, 2005), 28. 
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a) Menemukan pembawaan yang ada pada anak didik yang ada, 

dengan jalan: observasi, wawancara, pergaulan, angket. 

b) Menyajikan jalan yang terbaik dan menunjukkan arah 

perkembangan yang tepat. Pendidikan sebagai orang yang 

berpengalaman mampu melaksanakan hal ini berhubungan ia 

sudah mengalami liku-likunya jalan dan mengetahui sesatnya 

jalan yang menimbulkan tidak tercapainya tujuan yang 

diiinginkan. Cabang pekerjaan yang telah dipilihnya sebagai 

pendidik tidak saja dipandang sebagai sumber nafkah melainkan 

juga sebagai tempat-tempat pengabdian kepada nusa, bangsa dan 

Tuhan. 

c) Setiap waktu mengadakan evaluasi untuk mengetahui apakah 

perkembangan anak didik dalam usaha mencapai tujuan 

pendidikan sudah berjalan seperti yang diharapkan. 

d) Ia wajib memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anak 

didik pada waktu mereka menghadapi kesulitan dengan cara yang 

sesuai dengan kemampuan anak didik dan tujuan yang akan 

dicapai.19 

2. Guru sebagai motivator 

Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan penentu 

keberhasilan. Seorang guru seyogyanya memerankan diri sebagai 

                                                           
19 Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar (Bandung : Alfhabet, 2010), 50-51. 
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motivator murid-muridnya, teman sejawat, serta lingkunganya. Kata 

motivasi berasal dari kata motif yang artinya daya penggerak yang ada 

di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu 

demi tercapainya suatu tujuan. 

   Motivasi dibedakan menjadi dua yaitu motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik timbul dari dalam diri individu 

sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang lain, melainkan atas dasar 

kemauan sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik timbul sebagai akibat 

pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, suruhan, 

atau paksaan dari orang lain sehingga dengan keadaan demikian siswa 

mau melakukan sesuatu atau belajar.20   

Adapun peran sebagai motivator terkait dengan peran sebagai 

educator dan supervisior, peran guru sebagai motivator memiliki 

fungsi untuk memberikan dorongan kepada siswa untuk dapat belajar 

lebih giat, memberikan tugas kepada siswa sesuai dengan kemampuan 

dan perbedaan individual peserta didik. 21 

Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisis 

motif-motif yang melatarbelakangi anak didik malas belajar dan 

menurun prestasinya di sekolah. Setiap saat guru harus bertindak 

sebagai motivator, karena dalam interaksi tidak mustahil ada di antara 

                                                           
20  Sudarwan Danim dan Khalil, Profesi Kependidikan (Bandung : Alfhabeta, 2013), 46-

47. 
21  Suparlan, Menjadi Guru Efektif, ... 30-31. 
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anak didik yang malas belajar. Motivasi dapat efektif bila dilakukan 

dengan memperhatikan kebutuhan anak didik. Penganekaragaman cara 

belajar memberikan penguatan, juga dapat memberikan motivasi pada 

anak didik untuk lebih bergairah dalam belajar.22 

Adapun berbagai cara yang dapat dilakukan untuk 

menumbuhkan motivasi belajar siswa di sekolah yaitu dengan :23 

a. Memberi angka 

Banyak siswa belajar, yang utama justru untuk mencari 

angka/nilai yang baik. Sehingga siswa biasanya yang dikejar adalah 

nilai ulangan atau nilai-nilai pada raport yang angkanya baik-baik. 

Angka-angka yang baik itu bagi para siswa merupakan motivasi 

yang kuat. 

b. Hadiah 

Hadiah bisa dijadikan sebagai motivasi, namun tidak selalu 

benar, karena hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak akan 

menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk 

sesuatu pekerjaan tersebut. 

 

 

 

                                                           
22 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif), 45. 
23 Sadirman AM, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, 93-95. 
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c. Hukuman 

Hukuman yang diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi 

alat motivasi. Oleh karena itu guru harus tau cara memberi hukuman 

yang positif. 

d. Saingan/kompetensi 

Saingan atau kompetensi dapat digunakan sebagai alat 

motivasi untuk mendorong belajar siswa. Persaingan baik 

individual maupun kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

e. Ego-involvet 

Menumbuhkan kesadaran pada siswa yang merasakan 

pentingnya tugas dan menerima sebagai tantangan sehingga bekerja 

keras dengan memperhatikan harga diri, adalah salah satu bentuk 

motivasi yang penting. 

f. Memberi ulangan  

Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan 

ada ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan ini juga merupakan 

sarana motivasi. 
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g. Pujian  

Pujian adalah yang positif sekaligus merupakan motivasi yang 

baik. Oleh karena itu, supaya pujian ini merupakan motivasi, maka 

pemberiannya harus tepat. 

h. Hukuman 

Hukuman kalau diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi 

alat motivasi. Oleh karena itu guru harus memahami bagaimana 

prinsip pemberian hukuman. 

i. Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk belajar berarti pada diri anak itu memang ada 

motivasi untuk belajar, sehingga sudah barang tentu hasilnya akan 

lebih baik. 

j. Minat  

Motivasi muncul karena ada kebutuhan, begitu juga minat 

sehingga tepatlah kalau minat merupakan alat motivasi yang pokok. 

3. Guru sebagai fasilitator  

Peran seorang guru dalam pendidikan salah satunya yaitu 

sebagai fasilitator, yang mengandung pengertian guru harus berusaha 

untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan pokok yang dapat menunjang 

kegiatan pembelajaran, sehingga fungsi guru sebagai fasilitator adalah 

mengetahui secara pasti dan menyediakan sumber-sumber belajar yang 

dibutuhkan siswa, guru itu sendiri ataupun kebutuhan proses 
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pembelajaran, diantaranya adalah kewajiban untuk dapat menyediakan 

informasi bahan ajar dan mengupayakan bagaimana cara memperoleh 

sumber-sumber belajar tersebut.24 

Sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas 

yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. 

Lingkungan belajar yang tidak menyenangkan, suasana ruang kelas 

yang pengap, meja dan kursi yang berantakan, fasilitas belajar yang 

kurang tersedia, menyebabkan anak didik malas belajar. Oleh karena 

itu menjadi tugas guru bagaimana menyediakan fasilitas, sehingga 

akan tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan anak didik. 25 

Selain itu guru juga harus memberikan bantuan teknis, arahan dan 

petunjuk kepada peserta didik.26  

4. Guru sebagai administrator 

Guru memiliki peran untuk melaksanakan administrasi sekolah, 

seperti buku presensi siswa, buku daftar nilai, buku rapor, administrasi 

kurikulum, dan administrasi penilaian.27 

Untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan utama sekolah, 

maka tugas guru sebagai perancang yaitu menyusun kegiatan 

kesiswaan, menyusun kebutuhan kegiatan akademik atau kurikulum 

                                                           
24 Endang Poerwati dan Widodo, Perkembangan Peserta Didik  (Malang : UMM Press, 

2012) 12. 
25 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, 46. 
26 Suparlan, Menjadi Guru Efektif, ... 32 
27 Suparlan, Guru Sebagai Profesi, . . . 34. 
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atau pembelajaran, menyusun kebutuhan sarana dan prasarana, 

mengsistemasi sumber-sumber pembiayaan operasional sekolah, serta 

menjalin hubungan dengan orang tua, masyarakat, pemangku 

kepentingan dan instansi terkait.28 

5. Guru sebagai leader 

Guru lebih memberikan kebebasan secara bertanggung jawab 

kepada peserta didik. Selain itu juga mengawal pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi tanpa harus mengikuti secara kaku ketentuan dan 

perundang-undangan yang berlaku.29 

6. Guru sebagai pembimbing (supervisior) 

Peranan ini harus lebih dipentingkan, karena kehadiran guru di 

sekolah untuk membimbing anak didik menjadi manusia dewasa 

cakap. Tanpa bimbingan, anak didik akan mengalami kesulitan dalam 

menghadapi perkembangan dirinya. Kekurang mampuan anak didik 

menyebabkan lebih banyak tergantung pada bantuan guru. Tetapi, 

semakin dewasa, ketergantungan anak didik semakin berkurang. Jadi, 

bagaimanapun juga bimbingan dari guru sangat diperlukan pada saat 

anak didik belum mampu berdiri sendiri (mandiri).30 

 

 

                                                           
28 Sudarwan Danim dan Khalil, Profesi Kependidikan, . . . 44. 
29 Suparlan, Menjadi Guru Efektif, . . . 30. 
30 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, 46. 
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7. Guru sebagai dinamisator 

Adapun peran sebagai dinamisator terkait dengan peran 

sebagai motivator. Peran guru sebagai dinamisator memiliki fungsi 

untuk memberikan dorongan kepada siswa dengan cara menciptakan 

suasana lingkungan pembelajaran yang kondusif.31 

8. Guru sebagai inovator 

Memiliki kemampuan untuk melakukan pembaruan dan 

pembaruan dimaksud berkenan dengan pola pembelajaran, termasuk 

didalamnya metode mengajar, media pembelajaran, sistem dan alat 

evaluasi. Secara individu maupun bersama-sama mampu untuk 

mengubah pola lama, selama ini tidak memberikan hasil maksimal, 

dengan mengubah kepada pola baru pembelajaran, akan berdampak 

kepada hasil yang lebih maksimal.32 

9. Guru sebagai manager 

Pendidik memiliki peran untuk menegakkan ketentuan dan tata 

tertib yang telah disepakati bersama di sekolah. Selain itu juga 

memberikan arahan atau rambu-rambu ketentuan agar tata tertib di 

sekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh warga 

sekolah.33 

 

                                                           
31 Suparlan, Menjadi Guru Efektif, 31. 
32 Sudarwan Danim dan Khalil, Profesi Kependidikan, 48. 
33 Suparlan, Menjadi Guru Efektif, 30. 
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10. Guru sebagai evaluator 

Guru menjalankan fungsi evaluator, yaitu melakukan evaluasi 

penilaian terhadap aktivitas yang telah dikerjakan dalam sistem 

sekolah. Peran ini pening, karena guru sebagai pelaku utama dalam 

menentukan pilihan-pilihan serta kebijakan yang relevan demi 

kebaikan sistem yang ada di sekolah, baik menyangkut kurikulum 

pengajaran, sarana dan prasarana, sasaran dan tujuan, hingga masukan 

dari masyarakat lain.34 

2. Keterampilan Menulis Arab (maharah al-kitabah) 

a.  Pengertian menulis 

Menulis adalah kegiatan menyusun serta merangkaikan kalimat 

sedemikian rupa agar pesan, informasi, serta maksud yang 

terkandung dalam pikiran, gagasan, dan pendapat penulis dapat 

disampaikan dengan baik. Sehubungan dengan hal ini, keterampilan 

menulis digunakan untuk mencatat atau merekam, meyakinkan, 

melaporkan atau memberitahukan, dan mempengaruhi sikap 

pembaca. Maksud dan tujuan seperti itu hanya dapat menyusun 

pikiranya dan mengutarakannya dengan jelas ke dalam bentuk atau 

wujud tulisan.35  

                                                           
34 Sudarwan Danim dan Khalil, Profesi Kependidikan, 46. 
35 Sri Ningsih, Bahasa Indonesia untuk Mahasiswa (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2007), 

121-122. 
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Menulis merupakan kegiatan yang sifatnya berkelanjutan 

sehingga pembelajarannya perlu dilakukan secara berkesinambungan 

sejak sekolah dasar. Hal ini didasarkan bahwa menulis merupakan 

kemampuan dasar sampai bekal berikutnya. Oleh karena itu, 

pembelajaran menulis di sekolah dasar perlu mendapat perhatian 

yang optimal sehingga dapat memenuhi target kemampuan menulis 

yang diharapkan. 36 

Keterampilan menulis (maharah al-kitabah/ writing skill) 

adalah kemampuan dalam mendiskripsikan isi pikiran, mulai dari 

aspek sederhana seperti menulis kata-kata sampai kepada aspek yang 

kompleks yaitu mengarang.37 

Karena itu seorang yang ingin bisa menulis dengan baik harus 

terlebih dahulu melalui proses latihan secara terus menerus. Menulis 

tidak akan dapat dikuasai seseorang dengan baik tanpa latihan yang 

sungguh-sungguh, apalagi tulisan yang kita buat dibaca orang lain.38 

b.  Prinsip-prinsip dalam Pembelajaran Keterampilan Menulis 

     Diantara prinsip-prinsip pembelajaran keterampilan menulis 

adalah : 

1. Tema harus jelas. 

                                                           
36 Novi Rosmini, Membaca dan Menulis di SD: Teori dan Pengajaranya (Bandung : UPI 

PRESS, 2006), 193. 
37 Acep Hermawan,  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab , 151. 
38Yuentie Sova Puspidalia, Terampil Berbahasa Indonesia, 149. 
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2. Tema yang digunakan berasal dari kehidupan nyata atau 

pengalaman langsung dari peserta didik. 

3. Pekerjaan siswa harus dikoreksi, jika tidak, maka peserta didik 

tidak mengetahui kesalahanya dan dia akan tetap melakukan 

kesalahan lagi.39 

c. Manfaat Menulis 

   Fungsi utama menulis adalah sebagai alat komunikasi yang 

tidak langsung, selain itu juga memperdalam daya tangkap kita. 

Sedangkan manfaat yang lain adalah : 

1. Sarana untuk mengungkapkan diri, yaitu untuk mengungkapkan 

perasaan hati seperti gelisa, keinginan, amarah. 

2. Sarana untuk pemahaman, artinya dengan menulis suatu ilmu 

pengetahuan dapat menancap ke otak. 

3. Menulis dapat meningkatkan kesadaran dan penyerapan terhadap 

lingkungan, artinya orang yang menulis selalu dituntut untuk 

terus menerus belajar, sehingga pengetahuanya menjadi luas. 

4. Menulis dapat meningkatkan keterlibatan secara bersemangat 

bukan penerimaan yang pasrah, artinya dengan menulis seorang 

                                                           
39 Abd. Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab (Malang : 

Malang Press, 2012), 98. 
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akan menjadi peka terhadap apa yang tidak benar di sekitarnya, 

sehingga ia menjadi seorang yang kreatif.40 

d. Macam Pelajaran Menulis dalam Bahasa Arab 

         Keterampilan menulis dalam pelajaran bahasa Arab secara 

garis besar dibagi ke dalam tiga kategori,  antara lain: 

1. Imlak (al-imla’) 

       Imlak adalah menuliskan huruf-huruf sesuai posisinya 

dengan benar dalam kata-kata untuk menjaga terjadinya 

kesalahan makna.  

2. Mengarang  

       Mengarang adalah kategori menulis yang berorientasi 

kepada pengekspresian pokok pikiran berupa ide, pesan, 

perasaan ke dalam bahasa tulisan. 

3. Kaligrafi  

      Kaligrafi adalah tulisan tangan sebagai karya seni, 

perbedaanya dengan tulisan biasa karena kualitas keindahanya. 

Menulis kaligrafi Arab memerlukan waktu dan latihan yang 

cukup.41 

 

 

                                                           
40 Jauhari Alfin, TIM LAPIS, Konsep Dasar Menulis (Surabaya: Vica Graphic Desaign, 

2008), 13. 
41 Acep Hermawan,  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 151. 
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3. Kegiatan Ekstrakurikuler 

a. Pengertian ekstrakurikuler 

Dalam bukunya Suryobroto yang mengutip dari Suharismi 

Arikuntoro, ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan, di luar 

struktur program. Sedangkan menurut  Direktorat Pendidikan 

Menengah Kejuruan kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang 

dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah agar lebih memperkaya 

dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah 

dipelajari dari berbagai mata pelajaran dalam kurikulum. Jadi, 

kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di luar struktur 

program agar memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan 

dan kemampuan siswa.42 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah wahana pengembangan 

pribadi peserta didik melalui berbagai aktivitas, baik yang terkait 

langsung maupun tidak langsung dengan materi kurikulum, sebagai 

bagian yang tak terpisahkan dari tujuan kelembagaan. Di samping 

itu, kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang bernilai 

tambah yang diberikan sebagai pendamping pelajaran, dan tidak 

hanya sebagai pelengkap suatu proses kegiatan belajar mengajar, 

tetapi juga sebagai sarana agar siswa memiliki nilai plus. Dalam 

                                                           
42 B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah ( Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 

271. 
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praktiknya, kegiatan ekstrakurikuler sering kali menjadi ciri khas 

suatu sekolah. Hal ini dikarenakan dalam menyediakan jenis 

kegiatanya disesuaikan dengan visi dan misi serta kondisi sekolah. 

Terutama sekali sarana dan prasarana yang tersedia, dengan demikian 

sekolah akan memiliki jenis kegiatan ekstrakurikuler yang berbeda. 

Dalam kegiatan ekstrakurikuler, membutuhkan lingkungan 

belajar sebagai sarana untuk memudahkan siswa berkembang dan 

belajar.43 

b. Fungsi dan Tujuan Ekstrakurikuler 

Sebagai kegiatan pembelajaran dan pengajaran, 

ekstrakurikuler ini mempunyai fungsi dan tujuan untuk: 

1. Menyalurkan dan mengembangkan potensi dan bakat peserta didik 

agar dapat menjadi manusia yang berkreativitas tinggi dan penuh 

dengan karya. 

2. Melatih sikap disiplin, kejujuran, kepercayaan, dan tanggung 

jawab dalam menjalankan tugas. 

3. Mengembangkan etika dan akhlak yang mengintegrasikan 

hubungan dengan Tuhan, Rasul, manusia, alam semesta, bahkan 

diri sendiri. 

                                                           
43Popi Sopiatin, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2010), 99-100. 
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4. Memberikan bimbingan dan arahan serta pelatihan kepada peserta 

didik agar memiliki fisik yang kuat, sehat, bugar, cekatan dan 

terampil.44  

Dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler banyak hal 

yang harus diperhatikan, diantaranya adalah:  

1. Materi kegiatan hendaknya dapat memberi manfaat bagi 

penguasaan bahan ajar bagi siswa. 

2. Sejauh mungkin tidak membebani siswa 

3. Tidak mengganggu tugas pokok siswa dan guru.45  

c. Jenis-jenis Kegiatan Ekstrakurikuler 

 Kegiatan ekstrakurikuler dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

bersifat langsung dan tidak langsung. 

1. Kegiatan langsung berhubungan dengan pelajaran di kelas yang 

disediakan sekolah, antara lain adalah olahraga, seni, bimbingan 

belajar, karya ilmiah remaja. Kegiatan ini ditujukan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa. 

2. Kegiatan tidak langsung berhubungan dengan pelajaran di kelas 

adalah pskibraka, OSIS, PMR, dan pramuka. Kegiatan ini 

                                                           
44 Mulyono, Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2009), 188-189. 
45 Soetjipto & Raflis Kosasi, Profesi Keguruan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 162. 



 

34 
 

bertujuan untuk penyesuaian diri dengan kehidupan, memberi 

kesempatan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama.46 

4. Kaligrafi  

a. Pengertian 

Menurut bahasa Kaligrafi adalah seni menulis indah yang 

disederhanakan dari bahasa asing : 

Bahasa Inggris : caligraphy (art of) beautiful hand writing, dalam 

bahasa latin : calios = indah, grap = tulisan atau tulisan indah, 

dalam bahasa Arab : khat = guratan garis atau tulisan. 

Menurut istilah menurut Al-Akfani kaligrafi adalah suatu 

ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal, tata 

letaknya, dan cara-cara merangkainya menjadi sebuah tulisan yang 

tersusun, apa-apa yang ditulis di atas garis-garis, bagaimana cara 

menulisnya dan menentukan mana yang tidak perlu ditulis, 

mengubah ejaan yang perlu ubah dan menentukan cara bagaimana 

mengubahnya.47 

b. Macam-macam Kaligrafi 

Tulisan Arab sebenarnya sudah dikenal sebelum kedatangan 

Islam. Bentuk tulisan sebagian besar berkembang setelah 

kedatangan Islam sejalan dengan tumbuh kembangnya agama ini. 

                                                           
46 Popi Sopiatin, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa , 100 
47 Masyhuri, Wawasan Seni Kaligrafi Islam (Ponorogo : Darul Huda Mayak Ponorogo, 

2011), 4. 
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Nama dan gayanya pun sangat banyak, namun setelah melewati 

masa masa yang panjang dan banyak generasi, nama dan gaya yang 

berkembang dewasa ini ada delapan. Nama ini berdasarkan 

ketentuan seni tulis Arab murni. Nama-nama ini adalah sebagai 

berikut :48 

1. Khath Kufi 

 Nama kufi diambil dari nama sebuah bandar yaitu al-kufah 

yang terletak di Mesopotamia, karena gaya kufi populer 

digunakan di sana. Secara umum, ciri-ciri khath kufi adalah 

bersegi, tegak dan bergaris lurus. Bentuknya yang berunsur 

geometri yaitu lurus dan tegak, cocok untuk ukiran-ukiran pada 

kayu, batu dan bangunan-bangunan seperti masjid. Umumnya 

tulisan ini digunakan sebagai tulisan hiasan, dan kadang-

kadang digunakan untuk judul buku. Contoh : 

 

Gambar 2.1 Kaligrafi kufi 

                                                           
48 Acep Hermawan,  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab , . . .154-160. 
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Kalimat tersebut adalah ayat Al-Qur’an surat Al- 

Adzariyat : 50 yang berbunyi fafirru ilallahi (maka segeralah 

kembali kepada Allah swt. 

2. Khath Naskhi 

Khath ini disebut naskhi karena tulisanya digunakan 

untuk menasahkan atau membukukan Al-Qur’an dan berbagai 

naskah ilmiah yang lain sejak kurun pertama Hijrah. Khath ini 

terus menjadi tulisan utama bahan-bahan ilmiah hingga 

dewasa ini baik di koran, majalah, buletin, selain menjadi 

tlisan utama Al-Qur’an. Ciri utama khath naskhi adalah 

bentuk kursif atau bergerak memutar (mudawwar/ rounded) 

dan mudah dibaca. Karakter hurufnya juga sederhana. 

Umumnya tulisan ini digunakan untuk badan teks terutama 

Al-Qur’an. Contoh : 

 

Gambar 2.2 Kaligrafi naskhi 

Kalimat tersebut adalah ayat Al-Qur’an surat Al- ‘Alaq 

ayat: 4-5 yang berbunyi Al-ladzii’allama bil qalam. ‘Allama-
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insaana maalam ya’lam (Yang mengajar manusia dengan pena. 

Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum 

diketahuinya. 

3. Khath Tsulutsi 

Istilah tsuluts memiliki arti 1/3 (sepertiga) yang 

dinisabahkan kepada ukuran lebar huruf yaitu menyamai 1/3 

mata pena. Khath ini ditulis menebal dengan 24 helaian bulu 

kuda. Kemudian ketika jenis ini ditulis dengan menggunakan 

2/3 (dua pertiga) mata pena, namanya sempat menjadi 

tsulutsain (2/3), selanjutnya populer jadilah nama tsuluts (1/3) 

yaitu 8 helaian bulu kuda. Khath ini merupakan yang paling 

sukar dibandingkan dengan tulisan khath yang lain dalam hal 

kaidah, ukuran, gaya, ragam, dan hiasanya. Pada umumnya 

khath ini digunakan untuk menghiasi bangunan, dinding dan 

kubah-kubah masjid. Sedangkan dalam tulisan resmi, 

biasanya digunakan untuk judul buku atau judul bab. Contoh: 

  

 Gambar 2.3 Kaligrafi tsulutsi 
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Ungkapan huwal jami’u bainal baini yang artinya dialah 

yang mempersatukan keluarga. 

4. Khath Faritsi 

Istilah faritsi atau farsi berasal dari nama daerah, yaitu 

Persia. Daerah ini terkenal dengan budaya seninya yang turun 

temurun, termasuk seni menulis. Tradisi seni yang turun 

temurun ini kemudian bersentuhan dengan ajaran islam yang 

membawa ajaran wahyu Allah yang tertulis dengan huruf 

Arab. Berkembanglah sebuah gaya tulisan yang disebut 

faritsi. Khath faritsi adalah sejenis khath yang memiliki 

postur agak condong ke sebelah kanan, huruf-hurufnya sering 

memiliki ketebalan yang tidak sama secara mencolok, maka 

diperlukan lebih dari satu pena dalam penulisanya. 

Sebagaimana tsulutsi, umumnya tulisan ini digunakan untuk 

hiasan pada judul buku atau bab, dan hiasan dinding 

bangunan. Contoh :  

 

Gambar 2.4 Kaligrafi faritsi 
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Kalimat tersebut berbunyi kullu ‘ilmin laisa fi al-

qirthasi dha’. Kullu syarrin jawaza al-itsnaini sya’. (setiap ilmu 

yang tak tercatat di atas kertas, pasti hilang. Setiap keburukan 

yang telah melewati dua orang, pasti tersebar. 

5. Khath Diwani 

Diciptakan oleh Ibrahim Munif, penulis khath pada zaman 

pemerintahan Turki Usmani. Khath ini dikenal secara luas 

setelah negeri Konstantinopel ditaklukkan oleh Sultan 

Usmani, Muhammad al-Fatih pada tahun 857 Hijrah. Sebutan 

diwani diambil dari kata diwan yang di dalam bahasa 

indonesia diistilahkan dengan dewan, kumpulan orang yang 

bekerja mengurusi masalah-masalah kenegaraan. Munculnya 

sebutan diwani karena khath ini sering digunakan sebagai 

tulisan-tulisan resmi kenegaraan, seperti surat keputusan, 

surat-surat resmi yang dikirim ke luar negeri, piagam, daftar 

nama-nama penduduk dalam dokumen negara.  

Ciri khas khath diwani adalah lengkungan-lengkungan 

lentur, posturnya miring ke kiri secara bersususun dengan 

corak hias yang menonjol menampakkan keindahan. Tulisan 

ini umumnya digunakan untuk hiasan, terkadang digunakan 

untuk judul buku. Contoh : 
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Gambar 2.5 Kaligrafi diwani 

Bunyinya : Ma’rifatullah Subhanahu A’laa al-ma’arifi 

(mengenal Allah adalah pengetahuan tertinggi). A’qalunnasi  

Andzarahum fil-awaqibi (orang paling adalah yang paling 

awas terhadap akibat-akibat tindakanya. 

6. Khath Diwani Jali 

Khath ini diciptakan oleh Shahla Basya pada zaman 

pemerintahan Turki Usmani. Khath ini dianggap sebagai 

kesenambungan dari khath diwani biasa. Dinamakan jail, 

yang berarti jelas, karena terdapat kelainan yang jelas dari 

segi bentuk tulisanya. Tujuan penggunaan awalnya ialah 

untuk tulisan resmi kenegaraan dan surat menyurat kepada 

negara asing.  

Ciri khas khath ini adalah bentuk hurufnya memenuhi 

ruang kosong dan dihiasi oleh hiasan di sela-sela setiap huruf 

secara padat sehingga membentuk satu ciptaan berupa 
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geometri yang tersusun indah. Penggunaan tulisan ini 

umumnya sama dengan diwani. Contoh : 

 

Gambar 2.6 Kaligrafi diwani jali 

Bunyinya: bismillahirrahmanirrohim (dengan menyebut 

nama Allah yang maha pengasih dan penyayang). 

7. Khath Ijazah 

Khath Ijazah merupakan campuran dari dua gaya khath, 

yaitu nasakhi dan tsulutsi. Dinamakan ijazah karena gaya 

khath ini pada perkembangan awalnya digunakan untuk 

penulisan syahadah atau ijazah, yaitu surat izin berbentuk 

dokumen yang diberikan kepada para pelajar yang telah 

berhasil menyelesaikan pelajaranya, termasuk pelajaran khath 

pada lembaga pendidikan khath sebagai tanda bahwa yang 

bersangkutan memiliki wewenang untuk menyebarkan ilmu 

yang diperolehnya. 

Karena merupakan gabungan dari nasakhi dan tsulutsi, 

maka ijazah dalam beberapa aspek ada kemiripan dengan 
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keduanya, misalnya huruf ra, nun, dan mim. Serta hiasan yang 

mengisi celah-celah huruf. Saat ini khath ijazah banyak 

digunakan untuk judul buku, kadang- kadang digunakan 

untuk badan teks. Contoh :  

 

Gambar 2.7 Kaligrafi ijazah 

8. Khath Riq’i 

Khath Riq’i atau Riq’ah adalah khath hasil rekaan 

orang-orang Turki pada zaman kekuasaan Turki Usmani (850 

H). Khath ini diciptakan awalnya untuk menyeragamkan 

tulisan dalam semua urusan resmi kenegaraan. Istilah Riq’ah 

dalam bahasa Arab berarti lembaran kertas yang ditulis. 

Karena saat itu lembaran-lembaran penting terutama dalam 

urusan kenegaraan seperti catatan-catatan hasil rapat, berita, 

pengumuman menggunakan tulisan Riq’ah, hingga munculah 

istilah ini. 
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Ciri tulisan ini ialah bentuk huruf yang kecil, lebih 

cepat dan mudah ditulis, jika dibandingkan dengan khath 

nasakh. Khath ini umumnya digunakan dalam tulisan cepat 

seperti nota, surat, atau catatan-catatan yang memerlukan 

kecepatan. Sedangkan dalam tulisan resmi biasanya 

digunakan untuk sub judul dalam teks kadang-kadang 

digunakan untuk badan teks. Contoh :  

 

Gambar 2.8 Kaligrafi riq’i 

 Al-jannatu tahta aqdamil ummahat (surga di telapak kaki ibu) 

c. Teknik Dasar Pembelajaran  Kaligrafi Arab 

     Sebagai tahap awal, bagi pemula ada teknik-teknik sederhana 

dalam belajar kaligrafi. Diharapkan dalam hal ini guru dapat 

menjelaskan sekaligus memberikan contoh kepada para pelajar. 

Teknik-teknik tersebut adalah :49 

                                                           
49 Acep Hermawan,  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab , 161. 
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1. Menjiplak, yaitu memindahkan tulisan yang sudah ada dengan 

menempelkan kertas yang transparan 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. 

2. Meniru, yaitu mencontoh tulisan yang sudah ada dengan 

memindahkanya ke atas tulisan lain, bukan dengan 

menjiplaknya. Tahap ini juga dilakukan secara berulang-ulang 

sampai benar-benar menyerupai tulisan yang ditiru tersebut. 

3. Membuat sendiri, yaitu menciptakan tulisan dengan bekal 

kemampuan yang sudah dilatih melalui jiplakan dan peniruan. 

Tahap ini merupakan latihan mandiri yang tentu saja lebih 

sulit dibandingkan dengan yang pertama dan kedua. Pada 

tahap ini sedapat mungkin para pelajar tidak menjiplak atau 

meniru. 

d. Hal-hal Penting dalam Pembelajaran Kaligrafi Arab 

        Pada tataran teoritis, khususnya kaidah, pengajaran 

kaligrafi Arab bisa dilakukan secara klasikal, tetapi pada tataran 

praktis lebih bersifat individual, karena setiap pelajar akan 

memiliki kecakapan bawaan yang tidak sama. Padahal latihan 

menulis ini perlu dipantau secara individual sehingga dapat 
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terbimbing. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan antara lain :50 

1. Untuk memudahkan pemantauan secara individual, kelompok 

belajar sebaiknya tidak terlalu banyak. 

2. Disarankan guru melihat situasi dan kondisi para pelajar yang 

mempelajari kaligrafi Arab, sehingga mudah baginya 

menetukan metode dan teknik pengajaranya. 

3. Sebelum proses belajar mengajar berlangsung, disarankan 

bagi guru menanamkan kepada para pelajar sikap-sikap 

menulis yang baik, seperti sikap duduk yang tegak, dua kaki 

menginjak lantai, meletakkan alat tulis secara lurus di atas 

meja, memegang  pena dengan tangan kanan, menjaga jarak 

pandangan mata ke alas tulis tidak terlalu dekat, memastikan 

saluran udara atau ventilasi kelas dalam keadaan lancar. 

4. Dasar mengajarkan kaligrafi adalah mencontoh dan latihan 

secara terarah, maka guru harus benar-benar menciptakan 

kondisi belajar mengajar yang baik. 

5. Tidak disrankan mengulang satu materi beberapa kali, sebab 

akan menimbulkan kebosanan. 

                                                           
50 Ibid., hal 161-162. 
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6. Keterampilan menulis Arab erat kaitannya dengan bakat atau 

pembawaan, maka guru tidak usah segan meminta bantuan 

pelajar yang berbakat dalam menulis ini. 
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METODE PENELITIAN 
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1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati.51 

Pendekatan kualitatif ini mempunyai beberapa karakteristik, 

diantaranya yaitu: penelitian menggunakan latar alami, manusia sebagai alat 

(instrumen), analisis data secara induktif (analisis data bersamaan dengan 

pengumpulan data), penelitian bersifat deskriptif (data yang diperoleh berupa 

kata-kata, gambar dan perilaku), mementingkan proses dan daripada hasil.52 

Jenis penelitian ini adalah studi kasus (case study), penelitian ini 

dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang dan 

posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa 

adanya. Subyek penelitian berupa individu, kelompok, instuisi atau 

masyarakat dalam penelitian ini subyek penelitianya adalah guru pengampu 

kaligrafi, dan siswa kelas 3. Penelitian kasus merupakan studi mendalam 

mengenai unit sosial tertentu, yang hasil penelitian itu memberi gambaran 

luas dan mendalam mengenai unit sosial tertentu.53 

2. Kehadiran Peneliti 

                                                           
51 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 

2014), 4. 
52 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta : CV Rineka Cipta, 1997), 38. 
53 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung : CV Pustaka Setia, 2002), 55. 43 



 

48 
 

Ciri khas pnelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, namun peran peneliti yang menentukan keseluruhan 

skenarionya. Pengamatan berperan serta menceritakan kepada peneliti apa 

yang dilakukan oleh orang-orang dalam situasi penelitian memperoleh 

kesempatan mengadakan pengamatan. Kedudukan manusia dalam penelitian 

kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencanaan pelaksanaan 

pengumpulan data, analisis, penafsiran data dan pada akhirnya ia menjadi 

pelapor hasil penelitian.54 

Hal yang pertama kali dilakukan adalah mendatangi kepala sekolah 

untuk meminta izin melakukan penelitian, kemudian peneliti melakukan 

wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan siswa di MIN 6 Ponorogo, untuk 

mendapatkan informasi terkait dengan data-data yang diperlukan. 

3. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian berdasarkan fenomena atau 

kejadian yang telah terjadi di tempat itu, lokasi penelitian ini dilaksanakan di 

MIN 6 Ponorogo, yang beralamatkan di Desa Payungan, Kecamatan Paju, 

Kabupaten Ponorogo. 

4. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama atau primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-

kata dari kepala sekolah, guru pengampu pelajaran ekstrakurikuler kaligrafi, 

siswa dan pihak-pihak yang mempunyai kaitan dengan masalah penelitian. 

                                                           
54 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 163-168. 
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Selebihnya adalah data tambahan dokumen dan lain-lain. Data yang diperoleh 

dari penelitian ini adalah data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari 

hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan masalah 

penelitian.55 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Sebab bagi penelitian kualitatif fenomena dapat 

dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subjek 

melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar, dimana fenomena 

tersebut berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi data, diperlukan 

dokumentasi. 

a. Observasi 

   Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun atas pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data 

dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala alam, dan responden yang diamati tidak 

terlalu besar. 56  Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

bagaimana peran guru dalam mengembangkan keterampilan menulis 

Arab melalui kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi di MIN 6 Ponorogo. 

Adapun yang akan diobservasi adalah guru ekstrakurikuler kaligrafi 

                                                           
55 Ibid., 157. 
56 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D (Bandung : Alfabeta, 

2009), 145. 
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dalam memotivasi  siswa-siswi selama kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi, 

dan sebagai fasilitator dalam mengembangkan keterampilan menulis Arab 

siswa-siswi. Di sini peneliti akan mengamati langsung guru, dan siswa-

siswi. 

b. Wawancara 

   Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan pada responden dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban 

responden, wawancara dapat dilakukan secara langsumg maupun tidak 

langsung dengan sumber data. Agar wawancara dapat dijadikan teknik 

pengumpul data yang efektif hendaknya disusun terlebih dahulu panduan 

wawancara sehingga petanyaan diajukan menjadi terarah, dan setiap 

jawaban atau informasi yang diberikan oleh respoden segera dicatat.57  

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait 

yaitu: 

1. Kepala sekolah MIN 6 Ponorogo untuk mendapatkan data terkait 

kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi seperti latar belakang dan tujuan 

diadakanya kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi. 

2. Guru ekstrakurikuler kaligrafi MIN 6 Ponorogo untuk mendapatkan 

data tentang peran guru sebagai motivator dan fasilitator dalam 

mengembangkan keterampilan menulis Arab melalui kegiatan 

ekstrakurikuler kaligrafi, faktor pendukung dan penghambat dalam 

                                                           
57 Mahmud, Metode Peneltian Pendidikan ( Bandung: CV Pustaka Setia,2011), 173-174. 
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mengembangkan keterampilan menulis Arab melalui kegiatan 

ekstrakurikuler kaligrafi. 

3. Siswa untuk mendapatkan data tentang peran guru sebagai motivator 

dan fasilitator dalam mengembangkan keterampilan menulis Arab 

melalui kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi. Serta faktor pendukung dan 

penghambat dalam mengembangkan keterampilan menulis Arab 

melalui kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi. 

c. Dokumentasi 

     Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan 

berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data 

yang sudah tersedia dalam catatan dokumen, dalam penelitian sosial, 

fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan 

sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh 

melalui observasi dan wawancara mendalam.58 

    Dokumentasi ini digunakan sebagai data pelengkap dan pendukung 

dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan. Teknik dokumentasi 

ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang sejarah berdirinya 

MIN 6 Ponorogo, letak geografis, visi dan misi sekolah, sarana dan 

                                                           
58 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta : PT Rineka Cipta, 

2008), 158. 
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prasarana, struktur organisasi, keadaan guru dan siswa, serta kegiatan 

ekstrakurikuler kaligrafi di MIN 6 Ponorogo. 

6. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Nurul Ulfatin dalam 

bukunya mengatakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan peneliti untuk mengorganisasikan data, mengelompokkan menjadi 

satuan-satuan, mengsintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan memutuskan apa yang dapat dilaporkan kepada orang lain.59 

Analisis data kualitataif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi dengan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan 

penemuanya dapat diinformasikan kepada orang lain.60 dilakukan dengan cara 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari sehingga mudah difahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain.61 

                                                           
59 Nurul Ulfatin, Metode Penelitian Kualitatif di bidang Pendidikan: Teori dan 

Aplikasinya ( Malang: Media Nusa Creatif, 2015), 241. 
60 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D , 244. 
61  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , 248. 
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Miles and Hubermen mengemukakan bahwa analisis data kualitatif 

dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. 

Aktifitas dalam analisis data yaitu :62 

a. Reduksi data (Data Reduction) 

 Pada tahap ini mereduksi data diperlukan untuk membantu peneliti 

dalam menulis hasil data lapangan. Reduksi data yaitu merangkum, 

memilih hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih, mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data-data hasil 

wawancara dan dokumentasi, setelah seluruh data terkumpul, data-data 

yang masih umum dipilih dan difokuskan sesuai dengan rumusan masalah, 

tentang peran guru dalam mengembangkan keterampilan menulis Arab 

melalui kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi di MIN 6 Ponorogo. 

b. Penyajian data (Data Display) 

Penyajian data merupkan sekumpulan informasi yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Dalam penelitian kualitatif beberapa jenis bentuk penyajian datanya adalah 

bentuk uraian singkat, bagan dan sebagainya. Yang digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat 

                                                           
62 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D, 246-253. 
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naratif. Melalui penyajian data, maka data akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi. 

c.  Penarikan kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin menjawab rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih 

bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di 

lapangan. 

   Kesimpuan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas. Pada tahap 

ini merupakan pengambilan kesimpulan dilakukan, hal ini dalam rangka 

mencari makna data dan mencoba menyimpulkanya. 

  Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemilahan dari data yang 

diperoleh di lapangan, baik data tertulis, lisan dan data lain yang 

mendukung. Pada tahap penyajian data peneliti mengolah data sesuai 

dengan kelompoknya masing-masing, kemudian melakukan penyajian 

data. 

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 
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Pengecekan keabsahan data ini perlu diterapkan pembuktian 

kebenaran temuan hasil penelitian dengan kenyataan dilapangan. Adapun 

pengecekan keabsahan data sebagai berikut:63  

a. Perpanjangan pengamatan 

 Perpanjangan pengamatan peneliti kembali ke lapangan, melakukan 

pengamatan, wawancara, lagi dengan sumber data yang pernah ditemui 

maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti 

hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk, semakin 

akrab, semakin terbuka, saling mempercayai, seingga tidak ada informasi 

yang disembuyikan lagi.   

b. Meningkatkan ketekunan  

   Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatka 

ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku, maupu 

hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan 

temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan 

semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data 

yang ditemukan itu benar atau dipercaya atau tidak. 

c. Triangulasi 

  Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

                                                           
63  Ibid., 270-272. 



 

56 
 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Jadi triangulasi 

adalah cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi 

kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan 

data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan 

dengan kata lain bahwa triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuanya 

dengan jalan membandingkanya dengan berbagai sumber, metode, atau 

teori.64 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah 

dengan tahap terakhir penelitian yaitu penulisan laporan hasil penelitian. 

Tahap-tahap penelitian tersebut adalah : 

a. Tahap pra lapangan, meliputi mnyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan menyangkut persoalan etika penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan meliputi memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

c. Tahap analisis data yang meliputi analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. 

d. Tahap penulisan laporan penelitian. 

                                                           
64 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif ..., 330-332. 
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1. Sejarah Berdirinya MIN 6 Ponorogo 

   MIN 6 Ponorogo berawal dari  Madrasah Ibtidaiyah Fillial Bogem 

yang terletak di Kelurahan Kauman Kecamatan  Ponorogo. Pada saat itu 

madrasah tidak berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan karena 

masyarakat lingkungan tidak ada perhatian terutama tidak adanya minat 

menyekolahkan putra–putrinya ke Madrasah. Sehingga sebagai allternatif 

pemecahan adalah harus relokasi di daerah lain . 

   Alhamdulilah masih dalam wilayah kota, di kelurahan Paju 

Ponorogo, Madrasah mendapatkan tanah wakaf dari  Ibu Rohmah untuk 

lokasi Pembangunan Madrasah. Pada tanggal 03 Pebruari 1997 Madrasah 

ini telah berubah status menjadi  Madrasah Negeri  yaitu  MIN 6 

Ponorogo yang sekaligus satu–satunya MIN pertama di wilayah 

Kecamatan kota Ponorogo, namun masih bertempat di rumah ibu Rohmah 

. 

   Perkembangan Gedung MIN 6 Ponorogo baru terialisir 1 tahun 

setelah penegerian yaitu tahun 1998 yang merupakan dana dari APBN 

Kabupaten Ponorogo dan pada tahun 1999 mendapatkan dana dari Proyek 

Inpres TA 1998/1999 untuk pembangunan 2 lokal ( kelas) dan 1 kantor. 

Sejak penegerian dan menempati gedung MIN 6 Ponorogo, sampai 

sekarang madrasah tetap eksis dalam menunjang program pemerintah 

untuk mengembangkan anak didik yang memiliki integritas kepribadian  

54 
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yang utuh, cerdas, trampil, dan mampu menjadi uswatun hasanah di 

tengah–tengah masyarakat.  

   Adapun yang menjadi latar belakang berdirinya MIN di Kecamatan  

Ponorogo  ini adalah adanya tuntutan dan harapan masyarakat tentang 

pentingnya pendidikan berciri  khas Islam di tengah – tengah  lingkungan 

masyarakat yang agamis.65 

2. Letak Geografis 

  MIN 6 Ponorogo terletak di Jl. KH. Al-Muhtarom No. 8. Ds. 

Prayungan, Kel. Paju, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Jawa 

Timur. Kode Pos 63415. Secara geografis sekolah ini termasuk dalam 

lingkungan pedesaan. 

  Adapun batas-batas MIN 6 Ponorogo diantaranya sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan rumah penduduk. 

b. Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. H. Marzuki 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah penduduk 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan masjid.66 

 

3. Visi dan Misi MIN 6 Ponorogo 

a. Visi  

Terwujudnya madrasah yang berkualitas berwawasan islami. 

                                                           
65 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 01/D/10-IV/2018  
66 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 02/D/10-IV/2018  
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b. Misi  

1) Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan  

2) Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai dan 

berkualitas  

3) Mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai dengan potensi dan 

talenta yang dimiliki dengan melaksanakan pembelajaran dan 

bimbingan secara efektif , baik dalam intra maupun ekstrakurikuler  

4) Membudayakan dan menanamkan akhlaqul karimah semua subyek  

5) Mengembangkan kemampuan berbahasa Arab dan Inggris untuk 

anak–anak  

6) Membantu dan memfasilitasi setiap siswa untuk mengenali da 

mengembangkan potensi dirinya (khususnya bidang seni dan olah 

raga) sehingga dapat dikembangkan secara lebih optimal  

7) Menumbuhkan semangat keunggulan kualitas secara intensif 

kepada seluruh warga madrasah baik dalam prestasi akademik 

maupun non akademik  

8) Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, nyaman, bersih, 

sehat dan indah bernuansa Islami  

9) Menerapkan manajemen partisipasif melibatkan seluruh warga 

madrasah dan komite madrasah.67 

4. Keadaan Guru dan Siswa MIN 6 Ponorogo 

                                                           
67 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 03/D/10-IV/2018 
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a. Keadaan Guru 

Berdasarkan data dokumentasi yang telah diperoleh oleh 

peneliti secara keseluruhan guru MIN 6  Ponorogo berjumlah 15 guru. 

Guru MIN 6 Ponorogo mempunyai jenjang pendidikan S1 dan ada 

yang S2.68 

b. Keadaan siswa 

Berdasarkan data dokumentasi yang telah diperoleh oleh peneliti 

jumlah siswa di MIN 6 Ponorogo tahun 2017/2018 berjumlah 179.69 

Kelas L P Jumlah 

I A 8 8 16 

I B 6 8 14 

II 13 13 26 

III A 12 5 17 

III B 11 5 16 

IV 15 12 27 

V 16 14 30 

VI A 7 9 16 

VI B 10 7 17 

Total 98 81 179 

 

                                                           
68 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 04/D/10-IV/2018 
69 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 04/D/10-IV/2018 
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5. Sarana dan Prasarana 

Sarana pendidikan bagi guru adalah sebagai peralatan atau alat yang 

digunakan untuk memudahkan penyampaian materi pelajaran kepada 

murid atau siswa, sedangkan sarana pendidikan bagi siswa adalah sebagai 

peralatan atau alat untuk memudahkan mempelajari mata pelajaran yang 

disampaikan oleh guru. Sedangkan prasarana adalah mencakup semua 

komponen yang secara tidak langsung menunjang dalam kegitan PBM.70 

6. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan suatu bagan yang memuat 

pembagian tugs di suatu lembaga atau perkumpulan tertentu. Pembagian 

tugas ini bertujuan agar program-program organisasi dapat berjalan 

dengan baik da seiring atau sejalan. Harapanya, agar segala sesuatu yang 

menjadi tujuan bersama dapat tercapai secara maksimal. 

Demikian halnya dengan MIN 6 Ponorogo, struktur organisasi ini 

dibuat dengan adanya koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaanya, 

sehingga diharapkan tugas yang telah diberikan kepada bapak/ibu guru 

dapat dilaksanakan dengan baik. Struktur organisasi ini dibuat dengan 

tujuan agar kewajiban dan tugas yang diberikan kepada masing-masing 

guru tidak tumpang tindih serta dapat berjalan sesuai dengan kondisi nyata 

di lapangan. 71 

                                                           
70 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 05/D/10-IV/2018 
71 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 06/D/10-IV/2018 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Peran Guru Sebagai Motivator Dalam Mengembangkan 

Keterampilan Menulis Arab Melalui Ekstrakurikuler Kaligrafi Bagi 

Siswa Kelas 3 MIN 6 Ponorogo 

Pada dasarnya, di dalam lembaga pendidikan guru memiliki 

tanggung jawab atas segala yang bersangkutan dengan siswanya. Seperti 

halnya dalam menulis. Menulis adalah kegiatan untuk mencatat, 

menyusun tulisan agar pesanya dapat disampaikan dengan baik. Menulis 

adalah kegiatan yang sifatnya berkelanjutan maka perlu adanya suatu 

proses dan latihan secara terus menerus. Khususnya dalam hal menulis 

Arab, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo merupakan sekolah agama 

yang negeri, maka sekolah ini juga harus memperhatikan keterampilan 

yang dimiliki siswanya. Maka dari itu, pihak sekolah mencari cara agar 

siswa-siswi dapat mengembangkan keterampilan menulis Arabnya. 

Sehingga sekolah memasukkan ekstrakurikuler kaligrafi. Hal ini sesuai 

yang diungkapkan Bapak Samsul Huda, S.A.g selaku kepala sekolah 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo.  

“ Alasan yang melatar belakangi diadakanya ekstrakurikuler 

kaligrafi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo adalah untuk 

mengembangkan keterampilan siswa dalam menulis huruf Arab, 

karena disini ada sebagian siswa yang menulis huruf Arabnya 

belum sempurna dan siswa juga belum bisa membedakan huruf 

hijaiyah awal, tengah dan akhir. Terkadang siswa belum bisa 
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membedakan huruf yang disambung dan huruf yang tidak perlu 

disambung.”72 

Hal ini juga diungkapkan Muhammad Muchtarul Ridwan S.Pd.I 

selaku guru ekstrkurikuler kaligrafi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 

Ponorogo.  

“Penyelenggaraan ekstrakurikuler kaligrafi ini adalah untuk 

mengembangkan keterampilan siswa dalam menulis Arab, dan 

melatih siswa untuk menulis Arab dengan rapi, baik dan benar.”73 

Kaligrafi adalah seni menulis yang indah maka dalam 

pelaksanaanya diperlukan latihan dan ketlatenan. Sehingga untuk 

mengembangkan keterampilan menulis Arab maka siswa memerlukan 

latihan yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu diperlukan peranan guru. 

Sebagai motivator, maka guru harus memberikan dorongan kepada 

peserta didik dalam proses belajar khususnya dalam hal belajar menulis 

Arab. Karena tidak setiap hari siswa-siswi berangkat ke sekolah dalam 

keadaan semangat. Guru harus memberikan motivasi kepada siswa untuk 

meningkatkan semangat dan gairah belajar siswanya. Siswa adalah 

manusia yang ditempeli sifat “memilih yang serba enak” daripada harus 

susah-susah. Jika guru tidak dapat memancing kemauan siswa untuk aktif 

maka guru itu sendiri yang akan merasakan kesulitan dalam proses 

pembelajaran karena dapat ditebak siswa akan pasif tanpa insiatif. Seperti 

                                                           
72 Transkip Wawancara 01/W/7-IV/2018 
73 Transkip Wawancara 02/W/7-IV/2018 
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halnya yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo. Guru 

memberikan dorongan atau motivasi kepada siswa terutama siswa yang 

mulai tidak konsenterasi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Biasanya 

motivasi yang diberikan berupa hadiah atau penghargaan. siswa yang bisa 

menulis kaligrafi dengan rapi dan benar cara menulisnya maka akan 

ditempelkan di mading karyanya, selain itu akan diberikan hadiah.  Hal 

ini seperti yang diungkapkan Muhammad Muchtarul Ridwan S.Pd.I 

selaku guru ekstrkurikuler kaligrafi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 

Ponorogo.  

“Untuk membuat siswa-siswi semangat lagi dalam kegiatan 

ekstrakurikuler kaligrafi, biasanya saya akan memotivasi siswa. 

Motivasi yang saya berikan berupa hadiah atau penghargaan. 

Sebelumnya guru memberitahu bahwa siswa yang antusias dan 

bisa menjawab soal dan menulis huruf Arab dengan benar dan rapi 

akan diberi hadiah. Kemudian saya memberikan soal tentang teori 

yang sudah saya jelaskan terkait dengan huruf Arab awal, tengah 

dan akhir. Setelah itu saya memberikan hadiah sehingga siswa 

akan termotivasi. Kemudian siswa antusias mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler kaligrafi.” Selain itu guru juga memberikan 

penghargaan kepada siswa bahwa yang bisa menulis kaligrafi 

dengan rapi dan benar cara menulisnya maka akan ditempelkan di 

mading karyanya.74 

Selain itu, peringatan juga dapat dijadikan sebuah cara untuk 

memotivasi siswa. Seperti halnya yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 6 Ponorogo. Untuk meningkatkan semangat siswa dalam 

                                                           
74 Transkip Wawancara 03/W/7-IV/2018 
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mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi, tak jarang pula guru 

memberikan sebuah peringatan. Peringatan yang didapat siswa biasanya 

berupa teguran. Hal ini seperti yang diungkapkan siswa kelas 3 Faradina 

Lintang Sasmita 

“Biasanya bapak guru memotivasi siswa agar siswa yang tidak 

konsenterasi kemudian menjadi semangat belajar melalui 

peringatan. Peringatan diberikan ketika siswa tidak konsenterasi 

adalah teguran, kemudian disuruh maju ke depan untuk 

menuliskan cara menulis huruf Arab dengan rapi dan benar. 

Seperti bagaimana huruf kha awal, tengah, dan akhir. Jadi, siswa 

yang tidak mendengarkan gurunya ketika kegiatan ekstrakurikuler 

kaligrafi berlangsung pasti tidak akan bisa bagaimana cara 

menulis huruf Arab dengan rapi dan benar. Khususnya dalam 

membuat kaligrafi.”75 

Hal ini juga diungkapkan oleh siswa kelas 3 Farhanun Najib 

“Bapak Ridwan selalu memotivasi siswa-siswi agar bisa 

konsenterasi dalam kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi melalui 

pemberian peringatan. Siswa disuruh untuk menulis kaligrafi 

dengan benar dan rapi. Jadi siswa yang tidak konsenterasi menjadi 

semangat untuk belajar.”76 

Setelah siswa mengerjakan tugas maka sudah sepatutnya 

diberikan sebuah penilaian. Penilaian juga dapat dijadikan sebuah cara 

untuk memotivasi siswa-siswi. Seperti halnya yang terjadi di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo, guru memberikan sebuah penilaian kepada 

siswa untuk mengetahui seberapa kemampuan siswa dan dijadikan cara 

untuk memotivasi siswa-siswi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh 

                                                           
75 Transkip Wawancara 08/W/13-IV/2018 
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Wulan Ayu Anggraini siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 

Ponorogo. 

“Biasanya guru memberikan penilaian di akhir pembelajaran, bagi 

siswa yang bisa cara menulis huruf Arab dengan rapi dan benar 

akan diberi angka yang memuaskan. Saya termotivasi untuk terus 

belajar dan berlatih. Sehingga saya akan terus belajar dan berlatih 

dalam menulis huruf Arab dan bisa mengaplikasikanya di 

kaligrfi.”77 

Untuk memperkuat pernyataan di atas, peneliti melakukan 

observasi saat Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo melaksanakan 

kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi.78 

Seperti biasa kegiatan ekstrakurikuler di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 6 Ponorogo, guru masuk kelas kemudian memberi salam, Bapak 

Ridwan memulai kegiatan  ekstrakurikuler kaligrafi dengan cara 

menerangkan terlebih dahulu dan memberi contoh cara menulis huruf 

Arab dengan rapi bukan sembarangan menulisnya, selain itu guru juga 

menerangkan dan memberikan contoh huruf hijaiyah awal, tengah dan 

akhir. Tak lupa sebelum pembelajaran Bapak Ridwan selalu memberi 

semangat kepada siswa agar senang dalam belajar kaligrafi, menunjukkan 

gambar-gambar kaligrafi, selanjutnya Bapak Ridwan memberi contoh 

membuat kaligrafi di papan tulis dan meminta siswa untuk menyalin di 

buku gambar, jika ada siswa yang kesulitan Bapak Ridwan tlaten 

                                                           
77 Transkip Wawancara 14/W/27-IV/2018 
78 Transkip Observasi 02/O/07-IV/2018 
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langsung membantu siswa sampai bisa. Di akhir pembelajaran guru 

menyuruh siswa menulis huruf hijaiyah awal, tengah dan akhir yang 

sudah dijelaskan tadi di buku gambar. Setelah itu guru memberi angka 

atau penilaian lalu dibacakan. Bagi siswa yang bisa menulis huruf Arab 

dengan baik dan benar akan diberi nilai yang memuaskan. 

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, terlihat bahwa guru 

memberikan motivasi kepada siswa-siswi berupa pemberian angka atau 

penilaian kepada siswa-siswi. Sehingga siswa termotivasi untuk terampil 

menulis kaligrafi Arab dengan rapi dan benar.  

2. Peran Guru Sebagai Fasilitator Dalam Mengembangkan 

Keterampilan Menulis Arab Melalui Ekstrakurikuler Kaligrafi Bagi 

Siswa Kelas 3 MIN 6 Ponorogo 

Dalam lingkungan pendidikan selain sebagai motivator. Guru juga 

berperan sebagai fasilitator. Disini guru harus memfasilitasi peserta didik 

dengan cara mengusahakan sumber belajar yang kiranya berguna, serta 

dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar. Seperti 

halnya yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo guru 

menyediakan sumber belajar, sumber belajar tersebut diantaranya adalah 

gambar-gambar kaligrafi. Hal ini sebagimana diungkapkan oleh Bapak 

Muhammad Muchtarul Ridwan. S.Pd.I selaku guru ekstrakurikuler 

kaligrafi. 
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“Sebagai fasilitator saya berusaha meyediakan sumber belajar 

yang dapat membantu siswa lebih mudah melaksanakan kegiatan 

ekstrakurikuler kaligrafi, dan siswa lebih semangat dalam 

merapikan tulisan Arabnya. Sumber belajar tersebut berupa 

gambar-gambar kaligrafi, buku. Agar siswa merasa senang. Guru 

berusaha menyediakan gambar-gambar tersebut. Dan siswa bisa 

mengetahui tulisan Arab yang bisa disambung dan tidak.”79 

Selain menyediakan sumber belajar, sebagai fasilitator guru juga 

harus memberikan bantuan teknis kepada peserta didik. Seperti halnya 

yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo, guru 

memeberikan bantuan teknis atau petunjuk seperti membantu siswa yang 

mengalami kesulitan dalam menulis Arab dengan rapi dan benar. Hal ini 

seperti yang diungkapkan siswa Faradina Lintang Sasmita kelas 3 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo. 

“Biasanya bentuk bantuan teknis yang diberikan bapak guru 

adalah membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam menulis 

Arab dan kaligrafi dengan benar dan rapi. Selain itu guru juga 

mengarahkan siswa sampai siswa bisa.agar siswa lancar dalam 

menulis Arab dan kaligrafi dengan benar.”80 

Hal ini juga diungkapkan oleh siswa Wulan Ayu Anggraini kelas 

3 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo.  

“Selaku fasilitaor guru biasanya memberikan contoh cara menulis 

Arab, dan kaligrafi, kemudian melakukan pembenaran terhadap 

anak yang kesulitan dan salah dalam menulis Arab, membentuk 

                                                           
79 Transkip Wawancara 04/W/7-IV/2018 
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tulisan yang rapi, selain itu guru juga mendampingi siswa selama 

kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi.”81 

Dari pemaparan wawancara di atas peneliti melakukan observasi 

untuk memperkuat kembali data. Seperti biasa kegiatan ekstrakurikuler 

kaligrafi dilaksanakan, sebelum pembelajaran guru menyiapkan gambar-

gambar kaligrafi yang dibutuhkan, kemudian guru meminta siswa untuk 

mengeluarkan alat-alat yang diperlukan seperti pensil, spidol, penghapus, 

penggaris, pensil warna dan buku gambar. Kemudian pembelajaran 

dimulai ketika guru meminta siswa untuk menirukan cara menulis huruf 

Arab dengan rapi dan benar, ada siswa yang bilang saya belum bisa pak, 

sehingga guru harus mendampingi siswa dalam melakukan kegiatan 

ekstrakurikuler kaligrafi, kemudian guru memberikan arahan kepada 

siswa yang belum bisa.dengan benar cara menulis huruf Arab dengan 

rapi, cara yang benar menulis huruf Arab, sehingga siswa dapat 

melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi tersebut dengan baik. 82 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Mengembangkan 

Keterampilan Menulis Arab Bagi Siswa Kelas 3 MIN 6 Ponorogo 

Dari beberapa data yang telah diperoleh, terlihat jelas bahwa, 

kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi selain sebagai pengembangan 

keterampilan menulis Arab, juga memberikan hal-hal positif terutama 
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terhadap siswa. Kegiatan pengembangan keterampilan menulis Arab 

melalui ekstrakurikuler kaligrafi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 

Ponorogo memiliki faktor pendukung diantaranya: 

a. Dukungan dari pihak sekolah. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Bapak Muhammad Muchtarul Ridwan S.Pd.I 

“ kegiatan ekstrakurikuler disini mendapat dukungan penuh dari 

pihak sekolah, dan saya selalu mendampingi siswa-siswi saat 

kegiatan ekstrakurikuler berlangsung. terutama mendampingi 

siswa-siswi yang mengalami kesulitan cara menulis kaligrafi 

dengan rapi dan benar. Dengan adanya ekstrakurikuler kaligrafi 

siswa lebih tau cara menulis kaligrafi dengan rapi dan benar 

sehingga sekolah sangat mendukung kegiatan ekstrakurikuler 

kaligrafi ini.”83 

b. Peran guru (Tenaga pengajar yang kompeten). Sebagaimana tambahan 

ungkapan Siswa Faradina Lintang Sasmita kelas 3 Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo 

“guru memberikan motivasi serta bertanggung jawab atas 

terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi. Jika tidak ada 

motivasi atau dorongan dari guru, saya dan teman-teman akan 

malas dan bosan dalam belajar.”84 

Hal ini juga diungkapkan oleh siswa kelas 3 Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo Farhanun Najib 

“ Guru disini sangat berperan sekali dalam mengembangkan 

keterampilan menulis Arab siswa.Guru disini sangat bertanggung 
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jawab di kelas, selalu memberi semangat agar siswa terus belajar 

menulis Arab.85 

c. Sarana dan prasarana yang cukup memadai. Hal ini sebagaimana telah 

diungkapkan Bapak Muhammad Muchtarul Ridwan S.Pd.I 

“ faktor pendukung yang lainnya adalah sarana dan prasarana 

dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Paju Ponorogo yang sudah cukup memadai. 

Misalnya ruang kelas ekstrakurikuler kaligrafi yang nyaman dan 

bersih untuk digunakan, sehingga memudahkan pelayanan kepada 

peserta didik.”86 

 

d. Dukungan dari orang tua. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak 

Muhammad Muchtarul Ridwan S.Pd.I, selaku guru ekstrakurikuler 

kaligrafi 

“ faktor pendukung pengembangan keterampilan menulis Arab 

melalui kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi yang pertama adalah 

dukungan dari orang tua. Mereka mendukung secara penuh 

kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi, karena banyak anak mereka jika 

diajari di rumah saja kurang maksimal, kurang pengetahuan dan 

latihan. Padahal dalam keterampilan menulis kaligrafi diperlukan 

latihan-latihan. Sehingga orang tua sangat mendukung kegiatan 

ekstrakurikuler kaligrafi disini.”87 

Setiap pelaksanaan sebuah kegiatan program yang direncanakan, 

pasti ada sebuah hambatan-hambatan yang dihadapi. Seperti halnya yang 

terjadi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo. Ada beberapa faktor 
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penghambat dalam pengembangan keterampilan menulis Arab melalui 

kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi antara lain: 

a. Perhatian dan semangat siswa yang kurang. Hal ini akan mengganggu 

proses kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi. sebagaimana yang 

diungkapkan Bapak Muhammad Muchtarul Ridwan S.Pd.I 

“kendala yang dihadapi saat kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi 

adalah perhatian dan semangat siswa yang kurang, sehingga ketika 

diterangkan gurunya siswa tidak bisa konsenterasi. Awalnya siswa 

ramai sendiri kemudian siswa lain ikut-ikutan. Hal ini akan 

mengganggu kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi. Selain itu siswa 

kurang latihan-latihan dalam menulis kaligrafi.88 

Hal ini juga diungkapkan siswa Wulan Ayu Anggraini kelas  3 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo  

“selama proses pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi, 

banyak siswa terutama laki-laki yang ramai sendiri. mengajak 

temanya bermain sendiri.”89 

b. Kurang lancarnya siswa dalam menulis Arab. Sebagaimana yang 

diungkapkan Bapak Muhammad Muchtarul Ridwan S.Pd.I 

“Belum lancarnya siswa-siswi dalam menulis Arab, sehingga sulit 

untuk membuat kaligrafi. Dengan adanya ekstrakurikuler kaligrafi 

diharapkan siswa bisa terampil dalam menulis Arab.”90 

 

 

 

 

                                                           
88 Transkip Wawancara 07/W/7-IV/2018 
89 Transkip Wawancara 16/W/27-IV/2018 
90 Transkip Wawancara 07/W/7-IV/2018 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

1. Peran Guru Sebagai Motivator Dalam Mengembangkan Keterampilan 

Menulis Arab Melalui Ekstrakurikuler Kaligrafi Bagi Siswa Kelas 3 MIN 

6 Ponorogo 
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Menulis merupakan kegitan yang sifatnya berkelanjutan, sehingga 

pembelajaranya perlu dilakukan sejak sekolah dasar. Menulis digunakan 

untuk kemampuan dasar bekal berikutnya.91 Dalam hal menulis diperlukan 

latihan-latihan, ketelitian, dan keterampilan terutama dalam hal menulis Arab 

atau yang biasa disebut kaligrafi. Kaligrafi adalah adalah suatu ilmu yang 

memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal, tata letaknya, dan cara-cara 

merangkainya menjadi sebuah tulisan yang tersusun, apa-apa yang ditulis di 

atas garis-garis, bagaimana cara menulisnya, dan menentukan mana yang 

tidak perlu ditulis, mengubah ejaan yang perlu ubah, dan menentukan cara 

bagaimana mengubahnya.92 Oleh karena itu, diperlukan peranan guru dalam 

mengembangkan kemampuan dan keterampilan menulis siswa. Peran guru 

tersebut adalah salah satunya sebagai motivator. 

Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan salah satu hal 

penting dalam  penentu keberhasilan siswa. Seorang guru seyogyanya 

memerankan diri sebagai motivator murid-muridnya. 93  Motivasi diberikan 

untuk meningkatkan semangat dan gairah belajar yang tinggi. Dalam kegiatan 

belajar mengajar, motivasi dari guru sangat penting, karena dengan ajakan 

                                                           
91 Novi Rosmini, Membaca dan Menulis di SD: Teori dan Pengajaranya (Bandung : UPI 

PRESS, 2006), 193. 
92 Masyhuri, Wawasan Seni Kaligrafi Islam (Ponorogo : Darul Huda Mayak Ponorogo, 

2011), 4. 

 

 
93 Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar (Bandung : Alfhabet, 2010), 50-51. 
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atau suruhan dari orang lain terutama gurunya siswa mau melakukan sesuatu 

atau belajar. 94 

Selama proses pembelajaran berlangsung, peran guru sebagai 

motivator memiliki fungsi yang luar biasa bagi siswa. Dengan motivasi guru 

dapat memberikan dorongan kepada siswa untuk dapat belajar lebih giat, 

memberikan tugas sesuai kemampuan siswa. 95 seperti halnya yang terjadi di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo, untuk meningkatkan semangat siswa 

dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi, maka guru memberikan 

motivasi kepada siswa dengan cara memberikan:  

a. Hadiah atau penghargaan 

Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo guru memberikan 

dorongan kepada siswa, terutama bagi siswa  yang terlihat mulai tidak 

menyukai kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi. Biasanya motivasi yang 

diberikan berupa penghargaan atau hadiah, misalnya saja siswa yang 

karyanya bagus, kemudian bisa menulis Arab dengan benar dan rapi maka 

guru akan menempelkan karyanya di majalah dinding (mading) sekolah. 

Tidak hanya menempelkan karyanya di mading sekolah, tetapi biasanya 

guru juga memberikan hadiah kepada siswa. Hal ini bertujuan agar siswa 

termotivasi, sehingga siswa lebih giat belajar dan terlatih dalam menulis 

Arab. Sehingga dengan adanya motivasi yang diberikan guru ini, siswa 

                                                           
94 Sudarwan Danim dan Khalil, Profesi Kependidikan (Bandung: Alfhabeta, 2013), 46-47. 
95 Suparlan, Menjadi guru Efektif (Yogyakarta:Hikayat Publishing,,2005), 30. 
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merasa senang, dan ingin terus menerus belajar menulis Arab. Selain itu, 

dengan adanya motivasi, siswa juga akan tergerak hatinya melakukan 

sesuatu yang dapat memabanggakan orang disekitarnya, sehingga akan 

menciptakan siswa yang unggul.96 

b. Peringatan 

Untuk meningkatkan semangat bagi siswa, tak jarang pula guru 

memberikan suatu peringatan sebagai motivasi. Peringatan disini bukan 

berarti peringatan yang berarti peringatan fisik, tetapi suatu bentuk 

peringatan yang dapat membuat siswa melakukan sesuatu yang lebih baik 

dan lebih baik lagi dari sebelumnya.  

 Hal ini juga terjadi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo, guru 

memberikan peringatan bagi siswa yang kurang konsentrasi dan merasa 

sudah tidak nyaman dengan  ekstrakurikuler kaligrafi ini. Peringatan yang 

diberikan kepada siswa, diantaranya siswa di suruh maju ke depan, untuk 

menulis huruf Arab, awal, tengah dan akhir menulisnya harus benar dan 

rapi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh guru pengajar. Hal ini difungsikan 

agar siswa berkonsenterasi dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

kaligrafi dan terus berlatih dalam menulis Arab dengan rapi dan benar.97 

c. Memberi angka atau penilaian 
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Banyak siswa belajar dengan tujuan untuk mencari angka atau nilai 

yang baik bahkan paling baik dari teman-teman lainnya. Dari sini jelas 

bahwa guru memiliki peran penting untuk memberikan motivasi bagi siswa 

agar siswa tidak pantang menyerah untuk belajar lebih baik lagi, sehingga 

ia akan memberikan nilai yang baik bagi siswa.  Angka-angka yang baik 

itu, bagi siswa merupakan hal yang sangat menarik dan yang paling 

dikejar-kejar.  

Hal ini juga terlihat saat kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi berlangsung 

di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo. Setelah guru menjelaskan 

materi kaligrafi kepada siswa, selanjutnya guru memberikan tugas menulis 

kaligrafi dan tidak lupa guru disini juga mmeberikan motivasi yang penuh 

kepada siswa untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan sebaik dan 

semampunya, sehingga nanti siswa dapat nilai atau angka yang 

memuaskan.  Disini jelas bahwa apresiasi guru dalam memberikan nilai 

atau angka sangat berpengaruh penuh terhadap hasil karya siswa dalam 

pembuatan kaligrafi.98 

Dari analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran guru 

sebagai motivator dalam mengembangkan keterampilan menulis Arab 

melalui ekstrakurikuler kaligrafi memiliki pengaruh yang sangat penting 

bagi siswa. Cara yang dilakukaan oleh guru disini adalah  memberikan 

motivasi terhadap siswa-siswi yang kurang semangat dalam mengikuti 

                                                           
98 Transkip Observasi 2/O/7-IV/2018. 
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kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi dengan cara memberi hadiah atau 

penghargaan kepada siswa-siswi, Hukuman bagi siswa-siswi yang malas 

dalam kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi saat kegiatan berlangsung dan 

pemberian angka atau penilaian untuk meningkatkan semangat siswa. 

2. Peran Guru Sebagai Fasilitator Dalam Mengembangkan Keterampilan 

Menulis Arab Melalui Ekstrakurikuler Kaligrafi Bagi Siswa Kelas 3 MIN 

6 Ponorogo 

Guru harus berusaha mengetahui kebutuhan-kebutuhan pokok yang 

dapat menunjang kegiatan pembelajaran, sehingga sebagai fasilitator guru 

harus mengetahui secara pasti dan menyediakan sumber-sumber belajar yang 

dibutuhkan siswa. 99  Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo dalam 

pelaksanaan pengembangan keterampilan menulis Arab melalui kegiatan 

ekstrakurikuler kaligrafi. Guru menyediakan sumber belajar dan bahan-bahan 

yang dibutuhkan seperti buku, gambar-gambar kaligrafi yang mudah dibuat, 

dan yang menarik, dan spidol, agar dapat mencapai tujuan dan proses belajar 

mengajar.100 

Peran guru sebagai fasilitator juga memiliki tugas untuk membantu 

siswa dalam mengembangkan keterampilan menulis Arab dalam kegiatan 

ekstrakurikuler kaligrafi melalui pemberian bantuan teknis, arahan dan 

                                                           
99 Endang Poerwati dan Widodo, Perkembangan Peserta Didik  (Malang : UMM Press, 

2012) 12. 
100 Transkip Wawancara 04/W/7-IV/2018 
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petujuk kepada peserta didik.101 Hal ini juga terjadi di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 6 Ponorogo dimana guru ekstrakurikuler kaligrafi selalu memberikan 

bantuan teknis atau arahan kepada siswa-siswi yang mengalami kesulitan cara 

menulis kaligrafi dengan benar. Selain itu guru juga tekun untuk mengarahkan 

mereka sampai bisa. Guru harus tekun dan sabar dalam memberikan bantuan 

karena dalam menulis kaligrafi diperlukan ketekunan dan latihan-latihan. 

Hal ini juga terlihat saat kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo. Sebelum guru memberikan tugas kepada siswa, 

guru disini memberikan arahan dan penejelasan  dulu kepada siswa, 

selanjutnya guru akan memberikan tugas menulis kaligrafi kepada siswa. 

Tidak hanya itu, saat siswa disini mengalami kesulitan dalam melakukan 

latihan menulis kaligrafi, siswa tentu akan mendapat arahan dan dampingan 

dari guru pengajar kaligrafi tersebut. Sehingga, siswa tetap akan mendapat 

fasilitas yang baik dari guru pengajar dan membuat siswa menjadi lebih 

nyaman dalam berlatih menulis kaligrafi.102 

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran guru 

sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pengembangan keterampilan menulis 

Arab melalui kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi memang sangat penting. Saat 

guru memberikan arahan dan dampingan bagi siswa, tentu saja hal ini dapat 

                                                           
101 Suparlan, Menjadi Guru Efektif (Yogyakarta : Hikayat Publishing, 2005), 32. 
102 Transkip Observasi 3/O/21-IV/2018. 
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memberikan rasa nyamanan bagi siswa, sehingga siswa dapat memiliki 

kemampuan menulis kaligrafi yang lebih baik lagi.    

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Mengembangkan 

Keterampilan Menulis Arab Melalui Ekstrakurikuler Kaligrafi Bagi 

Siswa Kelas 3 MIN 6 Ponorogo 

Dalam kegiatan ekstrakurikuler membutuhkan lingkungan belajar 

sebagai sarana untuk memudahkan siswa berkembang dan belajar. 103 

Sehingga sarana dan prasarana juga menjadi faktor pendukung kegiatan 

ekstrakurikuler. 

Seperti halnya yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo, 

dalam kegiatan mengembangkan keterampilan menulis Arab melalui kegiatan 

ekstrakurikuler menulis kaligrafi memiliki faktor pendukung antara lain:  

 

 

a. Dukungan dari pihak sekolah 

Pihak sekolah sangat mendukung dalam kegiatan ekstrakurikuler 

kaligrafi ini. Karena guru ekstrakurikuler kaligrafi disini, selalu 

mendampingi siswa-siswi saat kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi 

berlangsung. terutama mendampingi siswa-siswi yang mengalami 

kesulitan cara menulis kaligrafi dengan rapi dan benar,  sehingga siswa 

                                                           
103 Popi Sopiatin, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2010), 100 
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lebih tau cara menulis kaligrafi dengan rapi dan benar. Hal ini juga 

memudahkan memudahkan pihak sekolah untuk melaksanakan 

pembelajaran terutama pembelajaran bahasa Arab dan Al-Qur’aan Hadis. 

sehingga sekolah sangat mendukung kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi 

ini. Jika tidak ada dukungan dari pihak sekolah maka kegiatan 

ekstrakurikuler kaligrafi tidak akan berjalan dengan lancar.104 

b. Peran guru (Tenaga pengajar yang kompeten) 

Peran guru sangat diperlukan untuk menciptakan generasi penerus 

yang cerdas. Guru tidak hanya menyampaikan materi saja tetapi 

memberikan motivasi dalam kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi. Jika tidak 

ada motivasi atau dorongan dari guru, siswa akan malas dan bosan dalam 

belajar. sehingga proses belajar mengajar tidak berjalan semestinya.105 

 

 

c. Sarana dan prasarana yang cukup  memadai 

Dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo sangat mendukung dalam kegiatan belajar 

mengajar ekstrakurikuler menulis kaligrafi. Sarana dan prasarana yang 

disediakan oleh sekolah ini antara lain, ruang kelas ekstrakurikuler 

kaligrafi yang nyaman dan bersih, sehingga memudahkan pelayanan 

                                                           
104 Transkip Wawancara 06/W/7-IV/2018 
105 Transkip Wawancara 10 /W/13-IV/2018 



 

83 
 

kepada siswa-siswi. Siswa-siswi juga akan tenang dan nyaman dalam 

belajar kaligrafi.106 

d. Dukungan dari orang tua 

Orang tua merupakan faktor pendukung pertama yang diperoleh oleh 

anak. dengan dukungan orang tua, maka perkembangan anak khususnya 

perkembangan dalam hal pendidikan akan semakin lebih baik lagi. 

Sebagai contoh pada kegiatan ekstarkurikuler menulis kaligrafi  ini, 

dengan dukungan orang tua maka sudah tentu anak akan semakin 

semangat untuk berlajar dan berlatih menulis kaligrafi. Dan menurut 

pendapat orang tua seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Muhammad 

Muchtarul Ridwan S.Pd.I, selaku guru ekstrakurikuler kaligrafi, beliau 

menjelaskan bahwa anak tidak cukup untuk diajari di rumah karena 

kurangnya pengetahuan, dan latihan. Sehingga orang tua sangat 

mendukung kegiatan ekstrakurikuler menulis kaligrafi yang diadakan di 

sekolah ini.107 

Segala faktor pendukung juga memiliki faktor penghambat. Begitupun 

dengan kegiatan pengembangan keterampilan menulis Arab melalui 

ekstrakurikuler kaligrafi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo terdapat 

faktor penghambat yaitu: 
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a. Perhatian dan semangat siswa yang kurang. Siswa ramai sendiri dan 

kurang semangat. Selama proses pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler 

kaligrafi, banyak siswa terutama laki-laki yang ramai sendiri, mengajak 

temanya bermain sendiri bahkan ketika ditegur gurunya, siswa akan ramai 

lagi .Jika siswa ramai sendiri dalam kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi 

maka siswa tidak akan dapat konsentrasi dan tidak tlaten dalam menulis 

Arab. Dan kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi akan terganggu. 108  

b. Terdapat siswa-siswi yang belum lancar dalam menulis Arab. Hal ini 

menghambat kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi, karena disini dalam 

menulis Arab sangat diperlukan latihan yang terus menerus, sehingga 

siswa yang kurang latihan sulit untuk membuat kaligrafi, Dengan adanya 

ekstrakurikuler kaligrafi diharapkan siswa bisa terampil dalam menulis 

Arab.109 

Dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

mengembangkan keterampilan menulis Arab melalui ekstrakurikuler kaligrafi 

di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju Ponorogo meskipun ada faktor 

penghambat, ekstrakurikuler kaligrafi disini tetap memberikan manfaat agar 

siswa menambah wawasan pengetahuan tentang cara menulis kaligrafi dengan 

benar. Dan siswa lama kelaamaan akan terampil dalm menulis Arab, lebih 

mudah dalam mengembangkan menulis Arab. 

                                                           
108 Transkip Wawancara 16/W/27-IV/2018 
109 Transkip Wawancara 07/W/7-IV/2018 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Guru Dalam 

Mengembangkan Keterampilan Menulis Arab Melalui Ekstrakurikuler 

kaligrafi Bagi Siswa Kelas 3 MIN 6 Ponorogo, dapat disimpulkan bahwa: 
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1. Peran guru sebagai motivator dalam mengembangkan keterampilan 

menulis Arab melalui ekstrakurikuler kaligrafi bagi siswa kelas 3 dengan 

cara: a) memberi hadiah atau penghargaan kepada siswa-siswi, b) 

memberikan hukuman bagi siswa-siswi yang tidak semangat mengikuti 

ekstrakurikuler kaligrafi, dan c) pemberian angka atau nilai kepada siswa-

siswi yang bisa menulis kaligrafi dengan benar. 

2. Peran guru sebagai fasilitator dalam mengembangkan keterampilan 

menulis Arab melalui ekstrakurikuler kaligrafi bagi siswa kelas 3 adalah 

dengan memberikan bantuan teknis dan arahan kepada siswa-siswi 

kemudian mendampingi siswa yang mengalami kesulitan belajar menulis 

Arab selama kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi berlangsung. 

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan keterampilan 

menulis Arab melalui ekstrakurikuler kaligrafi bagi siswa kelas 3 

a. Faktor pendukung dalam mengembangkan keterampilan menulis Arab 

melalui ekstrakurikuler kaligrafi adalah a) adanya dukungan dari pihak 

sekolah jika tidak ada dukungan dari pihak sekolah maka kegiatan 

ekstrakurikuler kaligrafi tidak akan lancar, b) peran guru (Tenaga 

pengajar yang kompoten),c) Sarana dan prasarana yang cukup 

memadai seperti ruang kelas yang nyaman, d) dukungan dari orang 

tua. 

b. Faktor penghambat dalam mengembangkan keterampilan menulis 

Arab melalui ekstrakurikuler kaligrafi adalah perhatian dan semangat 
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siswa yang kurang dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi, 

terdapat siswa yang belum lancar dalam menulis Arab. 

B. Saran 

1. Bagi Sekolah  

Sebaiknya pihak sekolah mengadakan event atau lomba menulis Arab 

yang rapi, sehingga melatih keterampilan menulis Arab siswa dan siswa 

merasa senang dalam menulis Arab. 

2. Bagi Pengajar 

Sebaiknya guru meningkatkan pengetahuan dalam pengembangan 

keterampilan menulis Arab melalui ekstrakurikuler kaligrafi yang ada 

sehingga dapat mengembangkan keterampilan menulis Arab siswa 

secara efektif. 

3. Bagi siswa 

setelah mengikuti ekstrakurikuler kaligrafi, diharapkan siswa mampu 

membiasakan untuk belajar menulis Arab dengan rapi dan benar. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih 

mendalam tentang peran guru dalam mengembangkan keterampilan 

menulis Arab melalui metode yang lain. 
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