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ادى تنفيذ طريقة مايكل ويست يف تعلييم قراءة اللغة العربية لتالميذ صف احل :    املوضوع

  2013- 2012عشر مبدرسة اإلسالمية احلكومية غمبونج سنة 

  سوترمى:     االسم

  083211051:   الطّلبة قّيد رقم

تنفيذ طريقة مايكل ويست يف تعلييم قراءة اللغة العربية أخذت الباحثة موضوعا عن 

 املسائل. و 2013-2012صف احلادى عشر مبدرسة اإلسالمية احلكومية غمبونج سنة اللتالميذ 

الىت قدمتها الباحثة يف هذا البحث هي كيف تنفيذ طريقة مايكل ويست يف تعلييم قراءة اللغة 

وما  2013-2012العربية لتالميذ صف احلادى عشر مبدرسة اإلسالمية احلكومية غمبونج سنة 

  العوامل الدافعة والعائقة فيها؟. 

حث فهي طريقة املشاهدة مت ا الباحثة جلمع البيانات يف هذا الباأما طريقة الىت ق

وطريقة التوثيق والطريقة املقابلة ويف حتليل البيانات اجتهت الباحثة إىل التحليل النوعى وهو حتليل 

الذى تستخدم الكلمات املركبة يف اجلملة املوسعة وهي مطالعة البيانات املعادة من سائر املصادر 

ص وتركيب البيانات إىل الوحدات وإعطاء خالمن املقابلة والتوثيقة. وأداء التحليل بطريقة االست

  اإلشارة لكل الواحدات.

كان تطبيق طريقة مايكل ويست يف تعليم قراءة اللغة العربية باملدرسة العالية اإلسالمية 

احلكومية غمبونج موافقا إىل ما كان يف مفهومها نظريا وتكون العوامل الدافعة يف تنفيذها وهى  

. والعوامل العائقة وهى عدد  دافع بعض التالميذ لتعلم قراءة اللغة العربيةالقاموس و و  كتاب الدراسى

  كتب الدراسية حمدودة وأوقات الدراسية حمدودة.
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ABSTRAKSI 
 

Judul : Penerapan Metode Michael West Dalam pembelajaran Membaca Teks  
Berbahasa Arab Bagi Siswa Kelas XII di Madrasah Aliyah Negeri 
Gombong Tahun Ajaran 2012/2013 

Nama : Sutarmi 
NIM : 083211051 
 

Peneliti mengambil penelitian dengan judul Penerapan Metode Michael 
West Dalam pembelajaran Membaca Teks Berbahasa Arab di Madrasah Aliyah 
Negeri Gombong tahun Ajaran 2012/2013. Permasalahan yang diajukan 
pembimbing yaitu Bagaimana penerapan metode Michael West dalam 
pembelajaran membaca bahasa arab siswa kelas XII di Madrasah Aliyah Negeri 
Semarang dan Apa saja Faktor pendukung dan penghambatnya? 

 
Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode 

observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan dalam analisisnya peneliti 
mengarahkan pada analisis kualitatif yakni analisis yang menggunakan kalimat 
yang luas dan menelaah data dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian 
menyimpulkannya, menyusun data menjadi satu kesatuan dan memberinya kode. 
 

Penerapan metode Michael West dalam pembelajaran membaca teks 
berbahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri Gombong tahun Ajaran 2012/2013 
sesuai dengan pemahaman teori. Adapun faktor yang mendukung penerapan 
metode ini diantaranya buku pedoman pelajaran, kamus bahasa arab dan motivasi 
sebagian siswa untuk belajar bahasa arab. Adapun faktor penghambatnya adalah 
buku pedoman pelajaran dan waktu pelaksanaan pembelajaran yang terbatas. 
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  ة الشكر والتقديركلم

رسول احلمداهللا الذي أنعم علينا وهدانا إىل احلق وإىل صراط مستقيم.و الصالة و السالم على 

  وعلى اله واصحابه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين. اهللا صل اهللا عليه وسلم

تنفيذ طريقة مايكل ويست يف تعلييم  ابة هذا البحث العلمي حتت موضوعكت  ةالباحث تهتنا

-2012اءة اللغة العربية لتالميذ صف احلادى عشر مبدرسة اإلسالمية احلكومية غمبونج سنة قر 

 للحصول املقررة الشروط إلكمال مقّدم البحث فهذا.  عون اهللا ايد وحق اجلهد الشديدب 2013

 ميةاإلسال سوجنو وايل جبامعة الرتبية كلية العربية اللغة تعليم قسم يف (S.1) الليسانس درجة على
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