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 واقفة لجنة المناقشةم
 

ماّدة اللغِة العربّيِة  علىنْود َأْسئلِة االمتحان اآلخِر تحليل ب قد نوقش موضوع البحث:
. 2013/2014 دراسّيةسنة الاللفْصِل العاشر فى المدرسة الثّانويّة الحكومّية مالكو ل

مناقش رسالة اجلامعة  على 1101150032 الطلبة:رقم تقييد  نيال ساري إعداد
 اإلسالمّية احلكومّية بالنكا رايا ىف: 

 الثالثاء : اليوم
 م 2015يونيو  9 : التاريخ
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 اإلقرار
 

 ماّدة اللغِة العربّيةِ  علىْوِد َأْسئلِة االمتحان اآلخِر بُ ن ُ  تحليلأقر بأن ىذا البحث مبوضوع : 

عمل أصيل  2014/2013 دراسّيةسنة الاللفْصِل العاشر فى المدرسة الثّانويّة الحكومّية مالكو ل

يل وحدي مل يسبقو نشره أو كتابتو، وإذا ثبت يوما أن ىذا البحث من عمل غًني، أنا مستعد لقبول 

 أية عقوبات أكادميية حسب ما نصبو لوائج اجلامعة.

 
 
 

م 2015 يونيو 5بالنكا رايا،   
 الباحثة

 
 نيال ساري

1101150032 .تقييد الطلبةرقم   
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 الشعار
 

ِذبِينَ قَاَل َسنَنظُُز أََصَدۡقَت أَۡم ُكنَت ِمَن ....  ٧٢ ٱۡلَكَٰ

 

Artinya:  

Berkata Sulaiman: "Akan kami lihat (analisis) 

apa kamu benar ataukah 

 kamu termasuk orang-orang yang berdusta”.
1 
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 اإلهداء

 

 

ُص الباحثة هذه الزسالة  تَُخصِّ

إلى   

 أبي و أّمي المحبوبين

 إخواني و أخواتي المحبوبين

 أبيب أنوار و أصدقائي 

اإلسالميّة الحكوميّة بالنكا رايا والجامعة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ز



العربّيِة فى الفْصِل العاشر فى تحليُل بُ نُ ْوِد َأْسئلِة االمتحان اآلخِر فى مادِة اللغِة 
 2013/2014المدرسة الثّانويّة الحكومية مالكو السنة الدراسّية 

 
 ملخص البحث

 
ها من تُعرف ا لعملّية التعليم والتعّلم ألنّ للرتبّية، خصوص دور مهمّ  انشطة التقومي هلا

خدم كآلة القياس لو املستَ على اختبار و تُزَمع العملّية اآلتّية بنتيجة التعّلم. و . نتيجة التعّلم
 ةمواآللة املستخد. ةاجلّيد ودرجة الصعوبة وقدرة التفريق ىف الدرجة الثباتصفة الصدق و 

ْدْد ٌقْدرََة تَُ مل نتيجة التقييم اّليت  سللة ىف اخاختبار من متعّدد.األلالمتحان اآلخر ىي 
دونو، ومل يعمل مدّرس اللغة العربّية أو  70ُيْكَتَشُف التْقييُم َتَْت املِْعَياِر يعىن و  التالميذ

. تكون تلك املشكلة خلفّيَة ِة اللغِة العربّيةِ ىف مادّ التحليَل على أسللة اخامتحان اآلخر 
أسللة البحث كيف الصدق و الثبات و البحث ىف ىذا البحث. ومن خلفّية البحث فتكون 

خِر ىف ماّدِة اللغِة العربّيِة ىف الفْصِل و قدرة الّتفريق ىف َأْسللِة اخامتحان اآل درجة الصعوبة
 .2013/2014العاشر ىف املدرسة الثّانويّة احلكومّية مالكو السنة الّدراسّية 

وقدرة التفريق من بنود  درجة الصعوبةالصدق و الثبات و  ىداف البحث ملعرفةأّما أ
لعربّيِة ىف الفْصِل العاشر ىف أسللة اخامتحان اآلخر "اخاختبار من متعّدد" ىف ماّدِة الّلغِة ا

حّّت تعرف اجلودة واملمّيزة  .2013/2014راسّية املدرسة الثّانويّة احلكومّية مالكو السنة الدّ 
من تلك األسللة. بناء على حمك اخاختبار لالختبار من متعدد أّن درجة الصدق والصعوبة 

ا( وقيمة  وقدرة التفريق لألسللة جّيدة ومقبولة )يعىن خا تكون مرتفعة ا أو منخفضة جدًّ جدًّ
 الثبات مضبوطة.

 خ



، ألّن بيانات البحث ىف العدد و التحليل ىذا البحث ىو البحث الكمّي الوصفيّ 
وثبات اخاختبار  صدقالَيِصُف ىذا البحُث جودَة اخاختبار يعين باستخدام اإلحصاء، مّث 

أّما  .إجابة الطاّلب ورقةنتائج  إىل نْظرالفريق ىف بنود األسللة بوقدرة التّ  درجة الصعوبةو 
 .سللةاأل دنْ ب َ  20موضوع ىذا البحث ىو و  .جيمع ىذا البحُث البياناِت بطريقة التوثيق

 .شهرين حُث إىل وقت جلمع البياناتِ حيتاج ىذا الب
% صدقا 35أو  أسللة 7 إحصاء صدق املنطق ىنا  تدّل ىذه نتيجة البحث على

% غًن الصدق باحملتوى. و يدّل إحصاء صدق التجريب على 65أو  سؤاخا 13باحملتوى و 
 سؤاخا 12، و ةاملقبول الدرجة% ىف 35أسللة أو  7، و ىف الدرجة اجلّيدة %5أو  سؤال 1

 Spearman-Brown. إحصاء من الثبات باستخدام رموز الدرجة الناقصة% ىف 60أو 

درجة (.  يدّل إحصاء ة)اجلّيد 0.77، وتُعرف قيمة الثبات ىف "بتقسيم الوتر و الشفع"
 % ىف الدرجة20أسللة أو  4و  ،% ىف الدرجة السهلة75سؤاخا أو  15على  الصعوبة

سؤال  1لى  . يدّل إحصاء قدرة التفريق ع% ىف الدرجة الصعبة5سؤال أو  1، و املعتدلة
أو سؤاخا  12املقبولة، و  % ىف الدرجة35أسللة أو  7، و ةاجلّيد % ىف الدرجة5أو 

% األسللة 35أسللة أو  7تُنظر األسللة اجلّيدة إىل احملّك وىنا  .ةالقبيح % ىف الدرجة60
 املنّقحةو قدرة التفريق. و األسللة املقبولة بل  درجة الصعوبةاملقبولة بناء على حمّك الصدق و 

 %.65سؤاخا أو  13ىنا 
 

 

 

 

 

 

 

 ط



ANALISIS BUTIR SOAL ULANGAN AKHIR MATA PELAJARAN 

BAHASA ARAB KELAS X MADRSAH ALIYAH NEGERI 

MALIKU TAHUN AJARAN 2013/2014 

 

 

ABSTRAK 

 

 

Kegiatan evaluasi memiliki peranan penting dalam pendidikan, khususnya 

dalam proses pembelajaran karena dengan evaluasi dapat diketahui hasil dari kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Melalui hasil tersebut dapat ditentukan tindak 

lanjut yang akan dilakukan. Tes sebagai alat ukur yang digunakan harus alat ukur 

yang terbukti valid dan memiliki nilai reliabel, derajat kesukaran dan daya pembeda 

yang tinggi, alat tes yang sering digunakan dalam ulangan akhir biasanya adalah soal 

berbentuk pilihan ganda. Hasil temuan penilaian yang belum sepenuhnya 

menggambarkan taraf pencapaian kompetensi peserta didik yang sebenarnya bahkan 

ada beberapa penilaian yang di bawah standar penilaian yaitu 70 dan pernyataan guru 

bahasa Arab yang belum melakukan penganalisisan terhadap soal ulangan akhir mata 

pelajaran bahasa Arab menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Dari latar 

belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana 

validitas, reliabilitas, derajat kesukaran dan daya pembeda butir soal ulangan akhir 

mata pelajaran bahasa Arab kelas X Madrasah Aliyah Negeri Maliku Tahun Ajaran 

2013/2014. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui validitas, reliabilitas, derajat 

kesukaran dan daya pembeda soal ulangan akhir mata pelajaran bahasa Arab kelas X 

Madrasah Aliyah Negeri Maliku Tahun Ajaran 2013/2014 sehingga diketahui 

kualitas dan karakteristik butir soal tersebut. Soal yang baik dan dapat diterima 

menurut kriteria pemilihan soal pilihan ganda adalah soal yang memiliki taraf 

validitas, derajat kesukaran dan daya beda yang sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak 

terlalu rendah, serta nilai reliabilitas yang akurat. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif karena data dalam 

penelitian ini berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik serta 

mendeskripsikan kualitas tes yang meliputi validitas tes, reliabilitas tes, derajat 

kesukaran butir soal dan daya beda butir soal dengan melihat hasil lembar jawaban 

yang telah dikerjakan oleh siswa . Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah 20 butir soal. Waktu dalam 

penelitian ini selama dua bulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan validitas 

logis menunjukkan ada 7 soal atau 35% yang valid secara isi, dan 13 soal atau 30% 

yang tidak valid secara isi. Sedangkan perhitungan terhadap validitas empiris, 

menunjukkan bahwa terdapat 1 soal atau 5% soal yang memiliki taraf validitas baik, 

7 soal atau 35% yang  memiliki taraf validitas sedang, dan 12 soal atau 60% yang 

 ي



memiliki taraf validitas rendah. Perhitungan terhadap reliabilitas dengan 

menggunakan rumus Spearman-Brown dengan mode pembelahan ganjil genap, dan 

diketahui nilai reliabilitasnya 0,77 dan dinyatakan memiliki nilai reliabilitas yang 

tinggi. Adapun perhitungan taraf kesukaran soal ada 15 soal atau 75% pada taraf yang 

mudah, 4 soal atau 20% pada taraf yang sedang dan 1 soal atau 5% pada taraf yang 

sukar. Kemudian dilihat dari daya pembeda soal, terdapat 1 soal atau 5% pada taraf 

daya pembeda yang baik, 7 soal atau  35% pada taraf daya pembeda yang cukup, 12 

soal atau 60% pada taraf daya pembeda yang jelek. Dilihat dari kriteria pemilihan 

soal yang baik, maka terdapat 7 soal atau 35% yang termasuk baik dan diterima 

menurut kriteria validitas, taraf kesukaran dan daya pembeda. Adapun soal yang 

diterima namun direvisi terdapat 13 soal atau 65%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ك



 كلمة الشكر والتقديم
بسم اهلل الرمحن الرحيم. احلمد هلل رّب العاملٌن وبو نستعٌن على أمور الّدنيا و الّدين. 
أشهد أن خا إلو إخّا اهلل، وأشهد أّن حمّمد رسول اهلل. الّلهم صّل وسّلم وبارك على أشرف األنبياء 

 واملرسلٌن سّيدنا حمّمد وعلى ألو وأصحابو أمجعٌن. أّما بعد
ىذه الرسالة.  ًنة والتوفيق واهلداية حّّت متت كتابةكث  عطاين نعمااحلمد هلل اّلذي قد أ

وللحصول الشروط  ىذه الرسالُة خاستفاء .صّلى اهلل عليو وسلم على سّيدنا حمّمد والصالة والسالم
. ىذه اجلامعة اإلسالمّية احلكومّية بالنكا راياتدريس اللغة العربّية ىف  على درجة سرجانا لقسم

املوضوع "تليُل بُ نُ ْوِد َأْسللِة اخامتحان اآلخِر ىف مادِة الّلغِة العربّيِة ىف الفْصِل العاشر الرسالة تت 
وعت الباحثة أن ىذه ".2013/2014ىف املدرسة الثّانويّة احلكومية مالكو السنة الدراسّية 

دم الباحثة جزيل الرسالة خاتتم كتابتها إخا مبد يد املعاونة. ولذالك، مبناسبة متام ىذه الرسالة تق
 الشكر إىل أفضل الكرام ىم:

اجلامعة كرئيس   ، املاجستًن ىف احلقوق،ي. أ.س. فيلواإبن علم فضيلة السيد الدكتور .1
 اإلسالمّية احلكومّية بالنكا رايا.

 املاجستًن ىف الرتبّية، كالعميد ىف كلّية الرتبّية. فضيلة السيد فهمي، .2
 .اللغة الدراسة اإلسالمّية، كعميد قسم، املاجستًن ىف أمحديفضيلة السيد  .3
أمسعيل  فضيلة السيد كاملشرفة األوىل و  ، املاجستًن ىف الرتبّية،نور الوحدةفضيلة السيدة  .4

عاقد  اللذان الثاين عزممى كاملشرف  الكتابة ىذه الرسالة.حّّت متت  وأرشداين ينَشجَّ
وفضيلة كرئيس املدرسة الثّانويّة احلكومية مالكو،   املاجستًن ىف الرتبّية، ،فاريوطوا فضيلة السيد .5

سادات املدّرسٌن  كمدّرس ماّدة اللغة العربّية و  املاجستًن ىف الرتبّية ،عبد احلميد السيد
 ىف الكتابة ىذه الرسالة.املساعدة  ينواملدّرسات الذين قد أعطو 

 ل



سادات لنكا رايا، خصوصا احلكومّية با اإلسالمّيةجلامعة ىف ا سادات املدّرسٌن واملدّرسات .6
 مادامت س اللغة العربّية اّلذين قد عّلموين العلوم النافعةقسم تدريل املدّرسٌن واملدّرسات

 .تدرس ىف ىذه اجلامعةالباحثة 
على حسن مساعدهتم احلكومّية بالنكا رايا  اإلسالمّيةجلامعة ا مكتبة سادة رئيس ومساعدي .7

 .ىف اقرتاض الكتب احملتاجة هلذا البحث
 ىذه الرسالة باألحسن. أعانوين حّّت متت كتابةأيب و أّمي و عائاليت اّلذين قد  .8
ن ة و آبيب أنوار اّلذيا الفماري ةأصدقاء ىف قسم تدريس اللغة العربّية، خصوصا إىل الصديق .9

 ين معاونة كثًنة، والتعليل واحلماسة، والرمحة والشراكة للباحثة ىف َسِبيل حبث الرسالةقد أعطو 
 كثًنة ىف انتهاء الرسالة.  األطراف الذين قد أعانوين .10

ىذا ونسأل اهلل أن يوفقهم ويوفر هلم املساعدة ىف الدنيا واآلخرة ويغفر هلم ذنوهبم ويكتب 
اجلّنة. وللتحسٌن اآلتية تتاج  هلم احلسنات وجيزيهم خًن اجلزاء ويعينهم ىف أعماهلم. حّّت يدخلنا

ل الباحثة إىل اهلل كي تكون ىذه ًنً خات. أحات واخِانِْتقادالباحثة إىل التوصّيات واخاقرت  ا، تتوكَّ
 نافعَة لنا خصوصا للباحثة.الرسالة 
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َرة الذاتّية للكاتبة  سي ْ
 

 
من م. البنت الثالثة  1994نيال ساري، ولدت مبالكوا ىف الثالثٌن من يناير سنة 

أربعة أبناء احلاج الفاري إدروس و احلاجة ماريين. إبتدأت الدراسة ىف املدرسة اإلبتدائّية 
م، مّث واصلت إىل املدرسة املتواسطة احلكومّية مالكو سنة  1999احلكومّية مالكو عاما 

املتواسطة واصلت إىل املدرسة الثانويّة احلكومّية  م، وبعد أن أمتت دراستها من 2005
بالنكا  م واصلت إىل اجلامعة اإلسالمّية احلكومّية 2011م. وىف السنة  2008سنة مالكو 

 ىف كّلية الرتبّية وقسم اللغة وشعبة تدريس اللغة العربّية. رايا
بالنكا رايا وىف الشارع  12ج. أوبوس  667سكنت ىف الشارع ياكوت الرقم 

ىف ىذه اجلامعة بعض  جيليك ريووت مالكو فرماي ناحّية بولنج بيساو. وقد شاركت
األنشطة اجلامعية داخليا كان أم خارجيا، مثل مجعية الطلبة اجلامعية لتدريس اللغة العربّية 

، مجعية الطلبة اإلسالمية 2012م، و مجعية الطلبة اجلامعية لقسم الرتبّية سنة  2012سنة 
كا رايا سنة ، وأصبحت معّلمة ىف روضة األطفال "الفردوس" بالن2013بالنكا رايا سنة 

2012-2014. 
 


