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 Keberhasilan dalam pelaksanaan pembelajaran Bahasa arab bergantung pada pemilihan metode yang dipakai dalam 

proses pembelajaran khususnya di SMP YPI Nurfadhillah Medan Marelan. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk 

mengetahui pelaksanaan pembelajaran Bahasa Arab di SMP YPI Nurfadhillah Medan Marelan. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana metode pembelajaran bahasa arab di SMP YPI Nurfadhillah, Mengaapa metode yang 

digunakan oleh guru pelajaran bahasa arab kurang membuat siswa-siswi tertarik dalam pembelajan bahasa arab. 

  Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan metode pembelajaran bahasa arab di SMP YPI Nurfadillah di 

kelas VIII belum berjalan dengan maksimal, disebabkan karena guru pelajaran bahasa arab yang tidak cermat dalam 

pemilihan metode dengan menerapkan metode menulis, membaca tulisan, kemudian dilanjutkan dengan menterjemahkan, 

selanjutnnya menghafal kosa kata dalam pelaksanaan pembelajaran terkesan monoton dan membosankan bagi siswa-siswi 

sehingga mempengaruhi ketertarikan mereka dalam pembelajaran bahasa arab serta hasil belajar siswa-siswi dalam 

pembelajaran Bahasa Arab. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم



الحمد هلل رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. اشهد أن ال إله إال هللا و أشهد أن محمد  

 رسول هللا. اللهم صل و سلم على محمد و على أله و صحبه أجمعين، اما بعد . 

تطبيق طرق التعليم اللغة العربية في  مدرسة بعناية هللا ورحمته أكمل الباحثة هذا البحث بعنوان "  

 ) s1لنيل الشهادة في المرحل الجامعة )الثانوية المؤسسة المدرسة اإلسالمية نورفضيلة ميدان مريالن". 

 بالجامعة اإلسالمية الحكومية سومطرة الشامالية ميدان. 

بنفسه في كتابة هذا البحث الجامعي ولكن بمساعدة هوالء الصالحين، و البد للباحثة أن يقدم  ما قام الباحثة

 الشكر لهم: 

والداي الذان قد ربياني منذ طفولة تربية حسنة حفظهما هللا و قد و هبان الباحثة المبلغ الكثير حتى  .1

 سالة .إسطتع الباحثة لتعليم في هذه الجامعة و اكمل دراسته بكتابة هذه الر

 األستاذة  الدوكتر اندوس رحمينى الماجستر المشرفة الثانى في كتابة هذا البحث. .2

 األستاذ الدوكتر اندوسالحاج لحم الدين لوبيس، الماجستر المشرف األولى في كتابة هذا البحث.  .3

 االستاذ سالم الدين الماجستر الرئس سعبة اللغة العربية  في اإلسالمية الحكومية سومطرة  .4

 شامالية ميدان. ال .5

 قد مساعدتي في كتابة هذه البحث.   S.Pd,Iالزوجي المحبوب األستاذ فردي فرانتا  .6

 إخواني و اخواتي في البيت  .7

اصدقائي في شعبة تدريس اللغة العربية و اصدقائي عند اجراء عمليات اجتماعية الذين ال يمكن  .8

 . للباحثة ان تذكر اسماءهم

عسى هللا تعالى أن يجعل اعمالهم خالصة لوجة هللا و أن يجزيهم  جزاء كثيرا ويسأل الباحثة أن تكون 

 هذا البحث نافعا لنفسه و من قرأة، آمين يارب العالمين. 

و يرجوا الباحثة للقراء االقترحات و التداخالت و التعليقات نقدا و إصالحا لهذا البحث ألنه مازال 

     بعيد الكمال.  
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