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 صملخ  
 

اسم ادلصدر و ما يشتق منه  تعلم إجنازفعالية الطريقة القياسية يف :   ادلوضوع
 / ۱٢٣۹عام  ڠمبدرسة اإلتقان الدينية السلفية مسارا االبتدائي الفصل الثالث لدى تالميذ

 الدراسي ۱٢٢٠
 نور الفوائح نيل األرزاقأمحد :   الباحث

 ٦٢٠٣٠٤١٠٠٠:  الطالبرقم 

تعلم  إجنازيهدف هذا البحث إىل معرفة فعالية تطبيق الطريقة القياسية يف 
 .الصرف مبادة اسم ادلصدر ادليمي و ما يشتق منه

و  .و هذا البحث حبث كمي حيدث يف مدرسة "اإلتقان" الدينية السلفية مساراغ
ادلدخل ادلستخدم يف هذا البحث مدخل جترييب. و أما شكل التجربة يف هذا البحث 

بعدها  و النوع اختبار قبل و (True Eksperimental Design)فتجربة حقيقية 
(Pretest-Posttest Control Group Design)  . و مجع البينات يفعله لباحث بتقنية

 و التوثيق االختبار

تعلم إجناز قياسية أشد فعالية الرتفاع ل البحث يدل على أن الطريقة الو صو ح
تعلم التالميذ  إجنازنادا على حصول حتليل بيانات الصرف لدى التالميذ. و علم هذا است

يف االختبار القبلي          يف االختبار القبلي للفصل التجرييب و الضابط كليهما، و 
صل على قيمة .  H0يقع يف قبول          و من مث .  ۲،٠۲        و  ۳۳۳،٠ حتح

        و .  ٢،۲٢۳يف االختبار البعدي          للفصلني كليهما أن  االختبار البعدي

. يف االختبار البعدي        يف االختبار البعدي أكثر من           و من مث.  ١۳۳،۱

 .تعلم التالميذ إجنازلقياسية أشد فعالية الرتفاع و احلاصل أن الطريقة ا

  تعلم التالميذ إجنازعالية ، الطريقة القياسية ، الكلمات األساسية : ف

 و
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 كلمة الشكر والتقدير

من كتابة هذا البحث حتت موضوع "  رب العادلني، قد أمّت الباحث هللاحلمد 
عالية الطريقة القياسية يف نتائج تعلم الصرف مبادة اسم ادلصدر و ما يشتق منه لدى 

عام  ڠالتالميذ يف الفصل الثالث من االبتدائية مبدرسة اإلتقان الدينية السلفية مسارا
إلكمال الشروط ادلقررة للحصول على درجة ". وهذا مقّدم الدراسي ۱٢٢٠ / ۱٢٣۹

 اڠاسالعربية كلية علوم الًتبية والتدريس جبامعة وايل  ( يف قسم تعليم اللغةS.1الليسانس )

 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا

 إلقاء الشكر والتقدًن إىل : ريد الباحثيو 
يف كلية علوم الًتبية والتدريس جبامعة  اعميدالسيد الدكتور رهارجو ادلاجستري فضيلة  .٦

 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠاسوايل 

رئيس قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الدكتور أمحد إمساعيل ادلاجستري فضيلة السيد  .٤
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠاسعلوم الًتبية والتدريس جبامعة وايل 

ادلاجسترية كسكرترية قسم تعليم اللغة العربية يف كلية فضيلة السيدة تؤيت قرّة العني  .٣
 .ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠاسالًتبية والتدريس جبامعة وايل  علوم

الذي قد أشرف خالل شغوله  أوال امشرفادلاجستري  الليثاألستاذ  فضيلة السيد .٢
 يف كتابة هذا البحث. باحثلتوجيه ال

الذي قد شرح األخطاء  ياثان امشرفأمحد إمساعيل ادلاجستري فضيلة السيد الدكتور  .7
 يف كتابة هذا البحث وإصالحها.

اإلسالمية احلكومية  اڠاسمجيع احملاضرين يف كلية علوم الًتبية والتدريس جبامعة وايل  .١
 الذين قد عّلموا الباحثة إىل سبيل العلوم والعرفان. ڠمسارا

 ، فلهما جزيل الشكر واالحًتام.عافية ريانةووالديت الكرمية  أشرفوالدي الكرًن  .٠

 ز



. 

مجيع أصحايب الذين قد منحوا ادلساعدات واخلدمات والدوافع يف كتابة هذا البحث  .9
 ، وم ٤٠٦٢اللغة العربية سنة وإمتامه، وخاصة أصدقائي الطلبة يف قسم تعليم 

مجع يف معهد و تالميذي أ و أخص عارف باختيار خصوصا زمالئيأساتيذي و 
 .اإلتقان للتفسري و السنة

ن هذا البحث وأن يكو  اهلل سبحانه وتعاىل أن جيزيهم خري اجلزاء سأل الباحثو ي
 وللقراء يف ادلستقبل. آمني يا رّب العادلني. نافعا ومفيدا للباحث

  

 ح



. 

 اإلهداء

 أهدى هذا البحث إىل : 
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ين حبسن االهتمام ومجيل الصرب حىت أمتمت الدراسة ربّياين ودعواين ومل يزال يشّجعاو 

 ، ريّب اغفر ذلما وارمحهما آمني.ڠاإلسالمية احلكومية مسارا اڠاسيف جامعة وايل 
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 الباب األول

 مقدمةال

 خلفية البحث . أ

التعليم ىو وظيفة الناس العظمى. وأما التعليم من حيث الرتبية فنقل 
. وأما التعليم عند ادلذىب البنائي فليس بنقل ادلعلم 1ادلعلم العلـو إىل ادلتعلمٌن

العلـو إىل ادلتعلمٌن وحده, بل التعليم ىو النشاط الذي ميكن أف يبين ادلتعلمٌن 
بٌن ادلعلم وادلتعلمٌن يف وجداف العلـو  علـو أنفسهم. وىذا التعليم مشاركةال

. و على ىذا 2تربيروادلقاصد و طلب الوضوح واختاذ ادلوقف ناقدين و وجداف 
التعليم ىو أف يبلغ ادلعلم العلـو إىل ادلتعلمٌن ليحصلوا على حل ادلشكالت ف

 يف اليومية.

إذا ما كاف ادلعلم يعلم ادلتعلمٌن العلـو فعليو أىداؼ. وأما أىداؼ 
أىداؼ التعليم فمنها نقطة االنطالؽ  التعليم فهي ىدؼ عملي. وأما معايًن

من تغيًن سلوؾ ادلتعلمٌن . وادلقصود بو اذلدؼ ينبغي لو أف يصف واضحا بأف 
3عاؿ و نتائج.يكوف السلوؾ يف أي السلوؾ اليت تغًنت بعد التعليم منها ف

 

ات داللة شديدة من حيث حصوؿ أىداؼ ذالطريقة ذلا منزلة  و
التعليم. و تكوف الطريقة فن نقل العلـو إىل التالميذ . و من مث الطريقة تعترب 
منها أشد الداللة من ادلادة. و يكوف ادلثل "الطريقة أىم من ادلادة". وادلعىن بو 

ميذ لو كان  ادلادة ادلنقولة ليس  أف كيفية نقل العلـو الصرحيي أحب التال
                                                             

1
Mohamamad Muchlis Solichin, “Belajar Mengajar dalam Pandangan 

Al-Ghazali”, Tadris, (Vol. 1, No. 2, tahun 2006), hlm. 149. 
2
Paul Suparno, Filsafat Konstruktisme dalam Pendidikan, 

(Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm.65 
3
Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2016), hlm. 90 
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مبلفتة. و ادلادة ادللفتة إف نقلها ادلعلم على الكيفية غًن ادللفتة فادلادة ال يقبلها 
 التالميذ جيدين

 . و من مث ادلعلم ال بد من اختيار طريقات التعليممن و كثًنا ما 
أحواؿ التعليم الطريقة ادلناسبة على حوائج ادلدرسة. و الطريقة اجليدة ما يالحظ 

من الطريقة. و على الطريقة اجليدة يصبح التالميذ سهالء لقبوؿ مادة التعليم. 
4و من مث ما يصبح أىداؼ التعليم حيصل كميال شديدا.

 

كما يف ألف ال يشعر التالميذ مبالؿ  مهم   و استخداـ طريقة التعليم
 ما يلي :السّنة 

َكاَف الًنِِبً َصًلى الًلٌو َعَلْيِو َوَسّلَم يَػَتَخوَّلَُنا بِاْلَمْوِعظَِة   َعْن َعْبِد الّلِو اْبِن َمْسُعْوٍد قَاؿَ 
َنا )رواه البخاري( يف اأْلَيَّاـِ َكَراَىَة السَّاَمِة َعَليػْ
5

 

تنقسم إىل نوعٌن. و مها طريقة  –بسيطا  -طريقة تعليم اللغة العربية 
اليت  التعليم التقليدية ىي إحدى طريقات التعليم التقليدية و احلديثة. و طريقة

. و من مث ما تعلم اللغة العربية إال تعلم ما يف علـو  تركز أف اللغة ثقافة العلـو
6اللغة العربية من قواعد النحو و الصرؼ و األدب

. 

و على الوقائع القدمية أف طريقة التعليم اليت يستخدمها معلم الصرؼ 
ـو العل يذ يصبحوا سلبيٌن ألهنم ال يقبلوفلتالمىي طريقة تقليدية خطابية. و ا

 .إال من إلقاء ادلعلم و يشرتكوف يف التعليم مع قلة الرغبة

                                                             
4
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و مدرسة اإلتقاف الدينية السلفية بسماراغ تثب  أنو يستخدـ تعليم 
الصرؼ لدى التالميذ للفصل الثالث من االبتدائية منبع التعليم و ىو كتاب 

أبواب الفعل لٌن الدراسٌن. و ادلادة يف الكتاب منها منت تقريرات ادلقصود للفص
الثالثي و فصل يف أبواب الرباعي اجملرد و ما أحلق بو و فصل يف أبواب الثالثي 
ادلزيد و باب ادلصد ما يشتق منو و فصل يف ىيئة الفعل ادلاضي معلوما و 

الدراسي  رلهوال و مهزة الوصل و غًنىا . و دلا ميتحن ادلعلم التعليم يف الفصل
النهائي األوؿ فمعظمهم ال يفهموا ادلاة و ىي اسم ادلصدر وما يشتق منو 
خاصة. و ىذا أنو اسم ادلصدر ادليمي و ما يشتق منو من ادلواد اجلديدة اليت 
يقبلوىا يف ىذا الفصل الدراسي. و دلا كنا نرى ىذه ادلواد يف كتاب تقريرات 

دلادة يف ىذا الكتاب يف شكل ادلقصود فادلواد ال تصعب عندىم. و لكن ا
ألف طريقة تعليم الصرؼ يف ادلنظومات. و من مث ادلادة شيئ جديد عندىم. و 

مدرسة اإلتقاف الدينية السلفية طريقة تقليدية و ادلادة يف شكل ادلنظومات ومن 
  مث نتائج التعلم دتيل إىل ناقص. 

التعليم  تقتضي أف الطالب يفالطريقة القياسية من الطرائق اليت  و
فعالوف من حيث الطالب جيب عليهم أف حيفظوا مادة الصرؼ و يعطيهم 
. 7ادلعلم األمثلة اجملوثة. مث ادلعلم يعطيهم األمثلة الصعىب بعد فهمهم ادلادة فهما
 و لذلك الطالب يصًنوف فعالٌن يف التعليم و يتمىن أف نتائج التعليم يزيد.

ية يف ىذا قة القياسو على ىذه الباحث ينجذب أف جيرب الطري
اسم ادلصدر و ما تعلم  إجنازفعالية الطريقة القياسية يف الباحث حت  ادلوضوع "

                                                             

ص. (  ۹۱۹۱ )قاىرة : دار الشباب للطبعة,طرؽ التعليم اللغة العربية, زلمد عبد القادر,  ٧
۹۱۹ 
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مبدرسة اإلتقاف الدينية السلفية  االبتدائي الفصل الثالث يشتق منو لدى تالميذ
 "الدراسي ۹ٗٗٓ / ۹ٖٗ۱عاـ  ڠمسارا

 مسئلة البحث . ب

السألة يف ىذا البحث ىو بناء على خلفية البحث ادلذكورة أنو حتديد 
اسم ادلصدر ادليمي و ما تعلم  إجنازـ الطريقة القياسية فعاؿ يف "ىل استخدا
مبدرسة اإلتقاف الدينية السلفية  فصل الثالث االبتدائياللدى تالميذ يشتق منو 

  ي ؟الدراس ۹ٗٗٓ / ۹ٖٗ۱عاـ  ڠمسارا

 هف البحث ومنافعاهدأ ج.

 أىداؼ البحث .ٔ
ستخداـ الباحث لو ىدؼ و ىو حتليل فعالية االبحث الذي سيبحثو 

 لدىاسم ادلصدر ادليمي و ما يشتق منو تعلم  إجنازالطريقة القياسية يف 
عاـ  ڠمبدرسة اإلتقاف الدينية السلفية مسارا الفصل الثالث االبتدائي الميذت

  ي الدراس ۹ٗٗٓ / ۹ٖٗ۱

 منافع البحث .ٕ
 ادلنافع للتالميذ . أ

 شخصاارتفاع دؤوب تعلم التالميذ  (ٔ

 اسم ادلصدر ادليمي و ما يشتق منو تعلم  إجنازارتفاع  (ٕ

 ادلنافع للمعلم . ب

 ارتفاع ابتكار تعليم ادلعلم (ٔ

 الطريقة القياسية تزيد تنوع التعليم إخبار أف (ٕ
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 ادلنافع للمدرسة . ج

ادلعلم ينبغي لو حتسٌن تعليم الصرؼ  اح للمدرسة أفقرت اال
 خاصا وتعليم غًنه عاما

 د.    ادلنافع للبحث
اسم تعلم  إجنازستخداـ الطريقة القياسية يف ا يةمعرفة فعال (ٔ

 ادلصدر ادليمي وما يشتق منو

 عطاء اخلربة عن كيفية إعداد مادة التعليم ادلطابقة (ٕ
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 الباب الثاني

 الهيكل النظري
 اإلطار النظري . أ

اإلطار النظرم ىو شرح نظامي عن نظريات اليت جيعلها الباحث أصل 
. ك اإلطارات ادلقدمة ىي ما يطابق يف ادلسألة ادلبحوثة. ك الباحث 1البحث

 سيذكر اإلطار النظرم الذم يتعلق بالبحث.

 الطريقة القياسية .ٔ

 تعريف الطريقة القياسية .أ 

الرأم ك ك إمنا الطريقة ىي الكيفية ك اخلطوة ادلستخدمة لوصوؿ 
عا لنظاـ خاص ك مدبرا مع بناء على النظرية ك الفكر ك النظر ادلركب تب

. كأما طريقة التعليم فهي   2الفكرة ك ادلبدأ ادلخصوصة اليت يف أم العلـو
كيفية مستخدمة لتطبيق اخلطة ادلركبة من األنشطة احلقية ك العملية 

3للحصوؿ على ىدؼ التعليم.
 

الطريقة  –تعليم  قواعد الصرؼ خاصا  –من طريقات التعليم 
القياسية. ك الطريقة القياسية طريقة جترم على حفظ القواعد قبل, مث 

لواضحة للمعٌت. كىذه الطريقة القياسية استمرار األمثلة ادلؤيدة كا
يستخدمها الطالب لينموا قدرة تطبيق القواعد كيثبت عندىم ذكؽ اللغة 

 الصحيح.

                                                             
1
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 89. 
2
 Abuddin Nata, Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran, 

(Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 176. 
3
 Mulyono, Strategi Pembelajaran Menuju Efektivitas Pembelajaran 

di Abad Global, (Malang : UIN-Maliki Press, 2012), hlm. 16. 
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رية تسخدمها عقل إف الفك كالطريقة القياسية إحدل الطريقات
ك عركؼ. كالقياس جييئ بعد ادلعرفة. ا أك غَت ممعركفتعرؼ شيئا كاف 

4.إىل اخلاص الفكر القياسي نقل الشيئ العاـ
 

 خطوات تطبيق الطريقة القياسية .ب 

كالطريقة القياسة طريقة متبنة من الطريقة القددية من حيث التطببق 
ادلعلم يسهل تعليم القواعد على ذكر  األكىل. جترم على ثالث كيفيات

يب در بت كالثالثةاألمثلة.  بإحضار كالثانيةالقواعد من العاـ إىل اخلاص. 
 ليعرؼ درجة ادلفهومات دلادة القواعد. التالميذ

 كأما اخلطوات التفصيلية للمعلم الذم يطبق الطريقة القياسية على ما يأيت:
يلقي ادلوضوع ادلخصوص إىل  يدخل ادلعلم يف الفصل يبدأ الدرس بأف )أ

 .التالميذ
 قواعد الصرؼ هميستمر بأف يبين )ب
 القواعد واك حيفظ وايفهم مث التالميذ )ج
 األمثلة كالنص ادلتعلق بالقواعد تقدمي )د
 يستخلص الدرس )ق
 ٘يأمرىم بعمل األسئلة التدريبية التالميذ )ك

 مزايا ك نقائص الطريقة القياسية .ج 

يف تعليم  ليست أىداؼ أكىل –فيها الًتاكيب  –القواعد إف   أال
كسيلة حلصوؿ األىداؼ. ك من مث ينبغي أف يهم ادلعلم اللغة العربية بل 

                                                             
 ۹۷۸ص.  ،( ۶۸۹۱ , )كويت : مكتبة الفالح,تدريس فنوف اللغة العربيةأمحد مدكور,  4

۹۷۹.   

5
 M. Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: 

UIN-Press, 2010), hlm. 67-68. 
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باألشياء منها أف تعليم القواعد يعلمها كاضحا ألف األىداؼ ترتفع مهارة 
اللغة. ك على الوصف القواعد يعلمها على الطريقة القياسية ك ىي يعلم 
ادلعلم القواعد يبتدأ من القواعد مث األمثلة. ك ىذه األمثلة ستدرب ك من مث 

 األمثاؿ ادلقدمة ينبغي ذلا أف تستخدـ اللغة الصرحيية.

 ك أما مزايا الطريقة القياسية فهي :
 اذلدؼ معُت )أ

 التجربة سهلة ك سريعة )ب
 تسهيل التالميذ على الفهم بسرعة )ج
 حفظ اللساف على األخطاء عن األمثلة اليت علمها )د

 ك أما نقائص الطريقة القياسية فهي :
 فهم التالميذ سريع الرمي )أ

 التالميذ ليسوا قائمُت بذاهتم )ب
 مضعف جهة دؤكب الفكر ك تقدمي الرأ )ج
 ٙصعوبة فهم القواعد اجلزئية )د

 التعلم إصلاز  .ٕ

 التعلم إصلازتعريف  أ 

 إصلازم الكلمتُت ادلشكلتُت ك مها التعلم يبُت كثَتا على طريق فه إصلاز
ط أك العملية يدؿ على حصوؿ عاقبة صناعة النشا اإلصلازك التعلم. ك 

 Penilaianيف كتابو  Nana Sudjanaك  7كظيفيا. صلازيسبب انتقاؿ اإل

                                                             
6
 Syaiful Mushtofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, 

(Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 100. 
7
 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2011), hlm. 44-45. 
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Hasil Proses Belajar Mengajar  التعلم ىو التالميذ  إصلازيذكر أف
التعلم ىو ما حيصلو  إصلازك  8ذلم كفاءات بعد قبوؿ اخلربة التعلمية.

إما العلـو ك  –شخص من الكفاءات بعد عملية التعلم حىت يغَت سلوكو 
9أحسن من قبل. –إما الفهم ك إما ادلوقف ك إما ادلهارة 

 

ىو حصوؿ التعامل بُت  Oemar Hamalikالتعلم عند  إصلازك 
 Nana Syaodihالتعلم عند  إصلازك أما  10الشخص ك البيئة

Sukmadinata ما حتقق من الكفاءة أك االستطاعة لشخص من حيث ف
ك  11إما مهارة الفكر ك مهارة زلركية أيضا.السلوؾ إما كفاءة العلـو ك 

تغيَت السلوؾ للتالميذ ىيتعلق مبا يتعلموىا مدة القركف. ك النتيجة اليت 
12ا ىو تغيَت اخلربة اجلديدة ك التغيَت يتعلق بركحية ك يؤثر السلوؾهنحيصلو 

 

التعلم الذم حيصلها التالميذ ىو خياجل كل احتماؿ  إصلازك احلاصل أنو 
التعلم يعلم على التقومي. ك التقومي ىو  لية التعليم. ك إصلازبعد عمذلم 

عملية استخداـ ادلعلومات ألجل صناعة استشار أف كم فعالية الطريقة اليت 
تتم حوائج التالميذ. ك غَت ذلك ألجل معرفة كفاءة التالميذ بعد اشًتاؾ 

13التعليم الذم علمو ادلعلم.
 

                                                             
8
Popi Sopiatin dan Sohari Sahrani, Psikologi Belajar dalam Perspektif 

Islam, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 63-64. 
9
M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2002), hlm. 82. 
10

Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, …, hlm. 15-16. 
11

Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, 

(Bandung: Remaja Rosdakrya, 2011), hlm. 102-103. 
12

Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2008), hlm. 14. 
13

 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah 

Dasar…, hlm. 5 
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 التعلم إصلازأنواع  ب 

ىو تغيَت السلوؾ ك ىو معريف ك مؤثرم ك  Bloomالتعلم عند  إصلازك 
ك أما ادلعريف ك ادلؤثرم ك النفسي فال ينفكوا كضيحا. ك كل  14نفسي.

ادلادة حيتمل عليو ك لكن التأكيد يتغَت. ك ادلادة العملية تأكد النفسي ك 
تعليم الصرؼ  –ك ألجل التعليم  15لكن ادلادة التصويرة تؤكدا ادلعريف.

هة ادلعرفية فإمنا التعليم من اجل إصلازادلدرسة الدينية يؤكد تقومي يف  –خاصا 
 يف ادلعريف. صلازتقومي اإل

 تقومي اجلهة ادلعرفية .ٔ

ك اجلهة ادلعرفية تتعلق بكفاءة الفكرية ك فيها كفاءة الفهم ك 
احلفظ ك التطبيق ك التحليل ك التوليف ك التقومي. ك ىدؼ تقومي 

عريف ىو يتجو إىل كفاءة الفكر ك فيها كفاءة الفكر البسطى ك ىي ادل
تذكر ادلادة حىت كفاءة حل ادلشكلة اليت تقتضيهم ارتباط ك تضمُت 

 الفكرات أك الطريقات أك ادلناىج يف حل ادلشكلة. 

16ك أما اجلهة ادلعرفية فتشتمل على ست درجات ك ىي
 

درجة العلـو تشتمل على كفاءة التذكر عن ما تعلم ك دخل يف  )أ.
التذكر. كالعلـو تتعلق باحلقائق ك احلادثة ك التعريف ك القواعد ك 

 ك الطريقات. اتالنظريات ك األساسي
 درجة الفهم تشتمل على كفاءة القبض على ادلعاين ادلتعلمة. )ب.

                                                             
14

 Rusmono, Strategi Pembelajaran dengan Problem Based Learning 

Itu Perlu, (Bogor: Ghalia, 2012), hlm. 8. 
15

 Mimin Haryati, Model dan Teknik Penilaian pada Tingkat Satuan 

Pendidikan, (Jakarta: Gaung Persada, 2008), hlm. 22 
16

 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 

2016), hlm. 49. 
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القواعد ك الطريقة حلل درجة التطبيق تشتمل على كفاءة تطبيق  )ج.
 ادلشكلة اجلديدة ك اجللية

تشتمل على كفاءة حتليل الوحدة إىل األجزاء كمن  التحليلدرجة  )د.
 مث الكل يفهم جيدا. 

 درجة التشكيل تشتمل على تشكيل النموذج اجلديد األشد كال. )ق.
درجة التقومي تشتمل على التقومي ك التقرير عن األشياء على  )ك.

 دلعينة.الشركط ا

 التعلم إصلازالعوامل مؤثرة  ج 

التعلم ادلختلفة ألف درجة الفهم للمادة  إصلازككل التالميذ لو نتائج 
 تعلم التالميذ فهي إصلازة. ك أما العوامل اليت تؤثر ادلقدمة سلتلف

تشتمل على الصحة ادلادية ك  )من التالميذ(العوامل الداخلية  )أ.
 الركحية.

ىي أحواؿ حوايل التالميذ  )من خارج التالميذ(العوامل اخلارجية  )ب.
 . )بيئة(

عوامل مدخل التعلم ىي نوعا جهد تعلم التالميذ كمها اسًتاتيجية  )ج.
17ك طريقة تستخدما يف التعلم.

 

الطريقة يتعلق بأجهاد ادلعلم لتقدمي التعليم اليت تتعلق  ك اختيار
باألحواؿ ك من مث إصلاز ىدؼ التعليم حيصل على األمثل. ك ذكر 

Nana Sudjana  أف طريقة التعليم ىي كيفية يستخدمها ادلعلم لتعليق
التالميذ يف عملية التعليم. ك لذلك كظيفة طريقة التعليم آلة إجياد عملية 

                                                             
17

 Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras, 

2012), hlm. 89. 
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من مث كجد التعامل التعليمي بأف يصَت ادلعلم زلركا ك مشرفا ك التعليم. ك 
. 18التالميذ مشرفُت ك منقويل العلـو

 

ك ينبغي للمعلم يف عملية التعليم أف يطلب كيفيات جديدة دلطابقة 
التعليم يف األحواؿ ادلوجودة. ك أما عملية التعليم فال جيب عليو أف 

ينبغي لو استخداـ الطريقة يستخدـ طريقة كاحدة فقط. ك لكن ادلعلم 
ادلتنوعة ألف ال ديل التعليم بل يلفت التالميذ. كمن مث التالميذ يتعلموف 

19عنيفا ك لذلك ديكن أف حيصلوا على نتائج التعلم احلسٌت.
 

ك ال بد على ادلعلم من استشار استخداـ طريقة التعليم. ك أما 
االستشار فهو ىدؼ ك تالميذ ك منبع التعلم ك مرافق ك أحواؿ ك 

 Winarnoمشاركة ك معلم ك مزايا ك نقائص الطريقة. ك ذكر 

Surakhmad ك Syaiful Bahri Djamarah   الطريقة  اختيارأف
20ك ىي : تؤثرىا العوامل

 

 يذالتالم )أ.
ة يؤثر ك نفسي ةك عقليوع التالميذ اإلفراديُت من ناحية بيولوجية كتن

ك تعيُت أم طريقة التعليم حيث كاف أنو ينبغي للمعلم األخذ  اختيار
 ألجل إجياد بيئة التعلم اخلالؽ ألف حيصل على اذلدؼ ادلعُت.

 
 

                                                             
18

 Popi Sopiatin dan Sobari Sutikno, Strategi Belajar Mengajar, 

(Surabaya: Refika Aditama, 2007), hlm. 55 
19

 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 178. 
20

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar 

Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 89. 
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 اذلدؼ )ب.
ادلنهج األىداؼ للتدريس كالتعليم متنوعة ك ىي اذلدؼ التدريسي ك 

الدراسي ك ادلؤسسي ك خارج ادلنهح الدراسي ك التعليم الوطٍت. ك 
 الطريقة ادلخَتة تطابق يف اذلدؼ ادلقرر

 األحواؿ )ج.
. ك  ية دائمةأحواؿ عملية التعليم ادلوجودة ليست مبساك  من يـو إىل يـو

 فجأة . ك من مث ادلثاؿ تعب كنقصاف غرة التعليم شعور الضغط العصيب
 ك يعُت طريقة التعليم فال بد من مطابقة يف األحواؿ. خيتار ادلعلم دلا

 ادلرافق )د.
ادلرافق ىو كماؿ يدعم تعلم التالميذ يف ادلدرسة. ك كماؿ ادلرافق أك 

 طريقة التعليم. ختيَتيؤثر  ضده
 ادلعلم )ق.

ك ادلعلم لو شخصية ك خلفية ك خربة التعليم ادلختلفة. ك خلفية التعليم 
 الواقع. ك نقصاف كفاءة الطريقات ادلتنوعة يصَت قيود تؤثر الكفاءة يف

 ختيَت ك تعيُت الطريقات.

 اسم ادلصدر ادليمي ك ما يشتق منوتعليم  .ٖ

ك ألجل اسم ادلصدر ادليمي كما يشتق منو من ادلواد لعلم الصرؼ ينبغي لنا أف 
 الصرؼ من التعريف حىت اجملاؿنعرؼ 

 ألصرؼ . أ
 تعريف علم الصرؼ (ٔ

ف الصرؼ كالتصريف مصدراف من الفعل ادلاضي َصَرَؼ يعٍت إ
التغيَت. الصرؼ لغة التغيَت كاصطالحا علم بأصوؿ يُعَرؼ بو أحواؿ 
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أما التصريف فهو حتويل  21أبنية الكلمة اليت ليست بإعراب كالبناء.
 22الكلمة األصلية إىل أمثلة سلتلفة دلعاف مقصودة ال حتصل إال بو.

كالتصريف عند ادلتأخرين مًتادفاف, كالتصريف  قاؿ التهانوم الصرؼ
على ماحكى سيبويو عنهم جزء من الصرؼ الذم ىو جزء من 

 أجزاء النحو.
قاؿ ابن عصفور التصريف نصف من اللغة العربية كحيتاج إليو 
مجيع أىل اللغة العربية ألنو يُعَرؼ بو أصل من كل الكلمة كاليُعَرؼ 

بو. كأضاؼ إف بعضا من اللغة  احلرؼ األصلي كاحلرؼ الزائد إال
شرح إبن جٍت إف التصريف  23العربية كثَتا قياسي ال يُعَرؼ إال بو.

ىو أف تأيت بالكلمة فتحّوؿ إىل عدة كلمات شئَت. كيرل إف تعلم 
 الصرؼ قبل تعلم النحو أفضل ألنو األساس ليعرؼ تطوير الكلمة.

 أىداؼ تعليم الصرؼ (ٕ

 كما يلي:أما األىداؼ من الصرؼ كالتصريف ف
خالص ادلعٌت أم إعطاء ادلعٌت كالكلمة اجلديدة سواء كانت مًتطبة  )أ

 بالزمن أك ال.

                                                             
)ماالنق: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم اذلدل يف علم الصرؼ, أمحد مزكي,   ٕٔ

 (, ص, طٕٓٔٓية احلكومية, اإلسالم

)عماف, دار ادلنهج, الواضح يف القواعد النحوية كاألبنية الصرفية, زلسن علي عطية,  ٕٕ
 ٕ٘ٓ(, ص. ٕٚٓٓ

, ص, ٔ(, ج ٜٜٙٔ)بَتكت, دار ادلعرفة, ادلمتع يف التصريف, اإلشبيلي,  عصفوربن ا ٖٕ
ٕٚ 
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تغيَت الصوت أم ختفيف الصوت الثقيل يف اللساف بتغيَت احلركة  )ب
 أك بإبداؿ احلرؼ أك بإدغامو أك غَت ذلك.

تسهيل اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا يف الكتابة كالكالـ كحفظ  )ج
 اللساف من األخطاء اللغوية.

 معرفة احلرؼ األصلي كاحلرؼ الزائد يف الكلمة بتغيَتىا. )د
 موضوع علم الصرؼ    )ٖ

أما ادلوضوع من الصرؼ فهو كل كلمة اللغة العربية مع 
تشكيلها. كلكن ىناؾ الكلمات الديكن تصريفها. ادلراد بالكلمة ىي 

أم األفعاؿ ادلتصرفة مثال  الكلمة تقبل التغيَت مناسبا مبيزاف الصريف
فعل ادلاضي كفعل ادلضارع كفعل األمر كاألمساء ادلعربة كاسم ادلصدر 
كاسم الفاعل كاسم ادلفعوؿ كاسم اجلمع كاسم ادلثٌت كغَت ذلك. 
فاحلرؼ ليس من موضوع الصرؼ ألهنا رلهولة األصل. كليس من 

لسالـ موضوع الصرؼ الكلمة األعجمية كإمساعيل كإبراىيم عليهما ا
فال يقاؿ إف إمساعيل من مسع كإبراىيم من بره ألهنما ال يقبل 

24التصريف.
 

 أمهية علم الصرؼ    )ٗ

ُكِضع علم الصرؼ بسبب انتشار األحلاف كاألخطاء يف كالـ 
العرب نطقا ككتابة عندما اتسعت رقعة اإلسالـ كاختلط العرب 

                                                             
موالنا مالك إبراىيم  )ماالنق: مطبعة جامعةالبداية يف علم الصرؼ, سالمت دارين,  24

 ٕ(, ص, ٕٕٔٓاإلسالمية احلكومية, 
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تقل ال  علم الصرؼ ىو علم نفيس ك 25بادلعجم معاشرة مصاىرة.
أمهيتها من علم النحو. إذا نظر علم النحو أكاخر الكلمة فنظر علم 
الصرؼ بناء الكلمة. فيحتاج إليو مجيع أىل اللغة ألنو مقياس للغة 
العربية. فيجب على من يتعلم علم النحو أف يتعلم علم الصرؼ من 

 قبل.
كبإتقانو يعلم الشخص تغيَت الكلمة ادلختلفة يؤثّر يف معناىا 

التغيَت. كإتقاف علم الصرؼ أساس للشخص يريد أف يفهم من كل 
  نصوص اللغة العربية.

 رلاؿ علم الصرؼ    )٘
الصرؼ علم مهم للغة العربية كما يف الشرح السابق إف بعضا 
من اللغة العربية مشتقات من أصل كاحد كلكل اإلشتقاؽ معٌت 

على  خاص فيجب على متعلم اللغة العربية إتقانو. كحيتوم الصرؼ 
كل الكلمة تقبل التصريف أم األفعاؿ ادلتصرفة كاألمساء ادلعربة 

 ادلناسبة مبيزاف الصرؼ.
ينقسم التصريف إىل القسمُت اإلصطالحي كاللغوم. إف 
اإلصطالحي ىو تغيَت الكلمة من أصل كاحد حيتوم على زيادة 
احلرؼ يف الكلمة األصلية أك حذفو. أما اللغوم ىو تغيَت الكلمة من 

 26كاحد لدخوؿ الضمائر ادلعينة يف الكلمة.أصل 

                                                             
)برندكاف: دار العلـو الدينية, القواعد الصرفية,زلمد ياسُت بن زلمد عيس الفادايت ادلكي,   25

 ٕٔٓ( ص, ٕٜٛٔ

26 Achmad Hasmi Hasona, Ilmu Shorof 1, (Semarang, Karya Abadi 

Jaya, 2015), hlm, 11 
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يُعَرؼ ميزاف الصرؼ يف علم الصرؼ ىو ادلقياس يتفق عليو 
علماء الصرؼ دلعرفة تغيَت أبنية الكلمة. كجعلوا ادليزاف مركبا من ثالثة 
أحرؼ أصلية ىي فعل فيكوف الفاء أكؿ الكلمة أك احلرؼ األكؿ 

ـ أخر الكلمة أك احلرؼ كالعُت كسط الكلمة أك احلرؼ الثاين كالال
كقد اختار الصرفيوف كلمة فعل لتكوف ميزانا صرفيا  27الثالث.

 28ألسباب صلملها يف األيت:
ثالثية األحرؼ, كمعظم ألفاظ اللغة العربية مكونة من أصوؿ  )أ

 ثالثة. أما مزيد على الثالثة فهو قليل.
كَجَلَس عامة الداللة, فكل األفعاؿ تدؿ على العمل مثال َأَكَل  )ب

 كَضَرَب, كلهم يدؿ على فعل الشيئ.
صحة حركفها, فليس فيها حرؼ يتعرض للحذؼ أك القلب أك  )ج

 النقل ألف ليس فيها حرؼ العلة.

تشتمل على ثالثة أصوات تشكل أجزاء اجلهاز النطقي. تضم   )د
الفاء كسلرجها من أكؿ اجلهاز النطقي كىو الشفيت كالعُت من 

 كالالـ من كسطو. أخره أم من أخر احللق

كللميزاف الصريف فائدة كربل, ىي اليت حتدد صفات الكلمة 
كيبُت إف كانت الكلمة رلردة أك مزيدة أك كانت تامة أك ناقصة. 

 كباختصار فهو يبُت حركات الكلمة كسكناهتا كغَت ذلك.

                                                             
, )بَتكت: دار الكتب العلمية, مرجع الطالب يف تصريف األفعاؿ, إبراىيم مشس الدين  27

 ٖٔ( ص, ٕٙٓٓ

28
 ٕٖص. البداية يف علم الصرؼ.  . . . . . . . . . . .. . . . سالمت دارين,  
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فتقسمت األفعاؿ إىل اجملرد كادلزيد. أما اجملرد فينقسم إىل 
يَػْفُعُل -كوف اجملرد الثالثي ست أبنية كىي فَػَعلَ الثالثي كالرباعي, كي

يَػْفِعُل. -يَػْفَعُل َفِعلَ -يَػْفَعُل فَػُعلَ -يَػْفَعُل َفِعلَ -يَػْفِعُل فَػَعلَ -فَػَعلَ 
كللمجرد الرباعي كزف كاحد كىو فَػْعَلَل. أما الفعل ادلزيد فيكوف 
الثالثي ادلزيد حبرؼ كاحد أك حبرفُت أك بثالثة أحرؼ كيكوف الرباعي 

 دلزيد حبرؼ كاحد أك حبرفُت.ا
-يُػْفِعُل فَاَعلَ -يُػَفعُِّل أَفْػَعلَ -أما أكزاف الثالثي ادلزيدة فهي فَػعَّلَ 

َفِعُل ِافْػتَػَعلَ -يُػَفاِعُل اِنْػَفَعلَ  يَػتَػَفعَُّل -يَػْفَعلُّ تَػَفعَّلَ -يَػْفَتِعُل اِفْػَعلَّ -يَػنػْ
يَػْفَعوُِّؿ -يَػْفَعْوِعُل ِافْػَعوَّؿَ -َيْستَػْفَعُل ِافْػَعْوَعلَ -يَػتَػَفاَعُل ِاْستَػْفَعلَ -تَػَفاَعلَ 
. كأكزاف الرباعي ادلزيد ىي تَػَفْعَللَ -ِافْػَعاؿَّ  -يَػتَػَفْعَلُل ِافْػَعنػَْللَ -يَػْفَعاؿُّ

َلُل ِافْػَعَللَّ   يَػْفَعِللُّ.-يَػْفَعنػْ
كحيتوم الصرؼ على األمساء ادلعربة كذلا األبنية ادلتفقة على 

كسَت كادلبالغة كالصفة علماء العرب مثال اسم ادلصدر كمجع الت
ادلشبهة كغَت ذلك. أكزاف مجع التكسَت ىي أَفْػُعله أَفْػَعاؿه أَْفِعَلةه ِفْعَلةه 
فُػْعله فُػُعل فُػَعل ِفَعل فُػَعَلة فَػَعَلة فَػْعلى ِفَعَلة فُػعَّل فُػَعاؿه ِفَعاؿه فُػُعْوؿه 

فَػَعالِْيله  ِفْعاَلفه فُػْعاَلفه فُػْعاَلء أَْفِعاَلء. كصيغ منتهى اجلموع فَػَعاِلله 
أَفَاِعل أَفَاِعْيله تَػَفاِعل تَػَفاِعْيل يَػَفاِعل يَػَفاِعْيل فَػَواِعل فَػَواِعْيل فَػَياِعل 
فَػَياِعْيل فَػَعاِئل فَػَعاىل فُػَعاىِل فُػَعاىَل فَػَعايل. أما أكزاف مصدر الفعل 

ؿ فُػُعْوَلة الثالثي ىي فَػْعل ِفَعاَلة فَػَعل فُػْعَلة ِفَعاؿ فَػَعاَلف فُػَعاؿ َفِعْيل فُػُعوْ 
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. كالصفة ادلشبهة ذلا أريعة أكزاف أَفْػَعله فَػْعاَلفه فعل  فَػَعاَلة فَػُعْوؿه
 29َفِعْيله.

 ادلصدر ادليمي كما يشتق منو اسم . ب
 اسم ادلصدر ادليمي ك ما يشتق منو  )ٔ

 عريف ك تعيُت اسم ادلصدر ادليميت) أ
ما يدؿ على حدث بدكف زمن ك مكاف. كلكنو قد يأيت ادلعٌت   

ىو كلمة اسم مبعٌت الفعل ك  Gerundفعال. يف اللغة اإلصلليزية يسمى 
 . ingيف آخرىا زيادة 

 30ضلو َضْربا كمضربا 
 كاسم ادلصدر ينقسم إىل نوعُت

 مصدر غَت ميم كعالمتو غَت زيادة ادليم ضلو ضربا -

31أكلو ضلو مضربامصدر ميم كعالمتو ميم يف  -
 

ك إف كاف اسم ادلصدر ادليمي للفعل اجملرد الثالثي من األجوؼ ك 
 الصحيح ك ادلهموز ك ادلضعف ك الناقص يأيت كَمْفَعل

 ادلثاؿ السم ادلصدر ادليمي من األجوؼ َمَصاف
 ادلثاؿ السم ادلصدر ادليمي من الصحيح َمْدَخله 

 َمْأَخذه ادلثاؿ السم ادلصدر ادليمي من ادلهموز 
 ادلثاؿ السم ادلصدر ادليمي من ادلضعف شَلَد  

                                                             
29

 ص(. UIN Maliki Press ,1100: سالمت دارين, البداية يف علم الصرؼ,)ماالنق  
019 

30
 Danial Hilmi, Cara Mudah Belajar Ilmu Shorof, (Malang: UIN-

Maliki Press, 2012),  hlm. 4 
31

 Alis Asikin, Pengantar Ilmu Sharf, (Semarang: CV. Karya Abadi 

Jaya, 2015), hlm. 13 
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 ادلثاؿ السم ادلصدر ادليمي من الناقص َمْدعنا أصلو َمْدَعوه 
 32ادلثاؿ السم ادلصدر ادليمي من اللفيف ادلقركف َمْقونل

األجوؼ ىو كلمة فيها حرؼ العلة تقع يف كسط الكلمة ك 
 .)عُت الفعل(األصلية 

األجوؼ ينقسم إىل نوعُت ألجل أمنا حرؼ العلة يف الكلمة كاك ك 
 كياء أيضا. كمها 

األجوؼ الواكم أجوؼ عُت فعلو كاك. كالواك يف األجوؼ التظهر  -
كلكنها تظهر يف الغابر كاسم ادلصدر كاسم ادلفعوؿ. ضلو يكوف 

 ككوف كمكوف

األجوؼ اليائي أجوؼ عُت فعلو ياء. كالياء يف ىذا األجوؼ ال  -
.تظهر ك التظهر إال يف ادلصدرضلو نيل

33
 

كلها بأف     ىي كلمة فيها أحرؼ صحيحة )ساملال(ك الصحيح 
 34كانت حرفا صحيحا ك تعرم من حرؼ العلة كالتضعيف ضلو َكَتبَ 

 ادلهموز ىي كلمة فيها أحرؼ صحيحة بعضها كالباقية مهزة.ك 
 كادلهموز ينقسم إىل ثالثة كىي مهموز الفاء كالعُت كالالـ

مهموز الفاء مهموز تقع اذلمزة منو قي مقابلة الفاء أك أكؿ الكلمة  -
 األصلية ضلو أكل

                                                             
، )قديرم : مدرسة ىداية ادلبتدئُت(، تقريرات منظومات ادلقصودأمحد بن عابد الرحيم،   ٕٖ

 ٘ص. 

33
 Alis Asikin, Pengantar Ilmu Sharf…, hlm. 92-93. 

34
 Alis Asikin, Pengantar Ilmu Sharf…, hlm. 90. 
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مهموز العُت مهموز تقع اذلمزة منو يف مقابلة العُت أك كسط  -
 الكلمة ضلو دأب

كمهموز الالـ مهموز تقع اذلمزة منو يف مقابلة الالـ أك آخر الكلمة  -
.األصلية ضلو قرأ

35 
رؼ صحيحة بأف كانت حرفا كلمة فيها أح  ك ادلضعف ىو

صحيحا كتعرم من حرؼ العلة كلكنو تكرار احلرؼ الثاين ضلو َمدَّز 
كمّد أصلو َمَدَد يتكرر الداؿ ك من مث الداؿ األكؿ يسكن كيدغم 

.الداالف كيشدد
36

 

الناقص ىو الكلمة فيها حرؼ العلة تقع يف آخر الكلمة األصلية 
. كالناقص ينقسم إىل كاك كياء ألجل أمنا حرؼ العلة يف )الـ الفعل(

 الكلمة كاك كياء أيضا. كمها 

الناقص الواكم ناقص الـ فعلو كاك. الواك يف الناقص التظهر  -
كالتظهر إال يف الغابر كاسم ادلصدر كاسم ادلفعوؿ ضلو يدعو ك 

 دعوة ك مدعو

.الناقص اليائي ناقص الـ فعلو ياء -
37

 

فيف حرفا العلة تتصالف بأف اليفرقهما احلرؼ اللفيف ادلقركف ل
38الصحيح ضلو َرَكل

 

                                                             
35

 Alis Asikin, Pengantar Ilmu Sharf…, hlm. 98. 
36 Alis Asikin, Pengantar Ilmu Sharf…, hlm. 97. 
37 Danial Hilmi, Cara Mudah Belajar Ilmu Shorof…, hlm. 20 
38 Alis Asikin, Pengantar Ilmu Sharf…, hlm. 91 
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كشذ اسم ادلصدر يأيت كَمْفَعل إف كاف من األجوؼ ك الصحيح 
كادلهموز ك ادلضعف ك الناقص. ك الشاذ الذم يكوف يكوف كقوعو يف  

 كالمهم كثَتا لكن خيالف القياس. ضلو َمْسِجد ك َمطِْلع
دلفركؽ فيأيت كَمْفَعل. ك التعيُت كإف كاف من ادلثاؿ ك اللفيف ا

السم ادلصدر ادليمي من اللفيف ادلفركؽ ك ادلثاؿ سواء ألنو كادلثاؿ يف  
 ,َمْوِرثه  ,َمْوِجله  ,َمْوِسمه  , َمْوِضعه  , َمْوِعده كوف أكلو حرؼ علة. ضلو 

 39َمْوىلن  ,َمْوقنى ,َمْضِربه 
ك ادلثاؿ ىو كلمة فيها حرؼ العلة تقع يف أكؿ الكلمة األصلية 

. ألجل أمنا حرؼ العلة يف الكلمة كاك كياء ينقسم ادلثاؿ )فاء الفعل(
 إىل نوعُت أيضا كمها 

 دَ عَ ادلثاؿ الواكم مثاؿ فيو كاك حرؼ العلة. ضلو كَ  -

40رَ سَ ادلثاؿ اليائي مثاؿ فيو ياء حرؼ العلة. ضلو يَ  -
 

لفيف حرفا العلة يفرقهما احلرؼ الصحيح بأف  اللفيف الفركؽ
41اليتصال ضلو َكَقى

 

ك اسم ادلصدر ادليمي إف كاف ما من الفعل اجملرد الرباعي ك ادلزيد 
رباعي ك اخلماسي ك السداسي يأيت مثل مضارع جهل لو. ك أما ال

يُػَفعَُّل ك  األكزاف للمضارع من اجملرد الرباعي ك ادلزيد الرباعي فهي يُػْفَعلُ 
َلُل  كيُػَفْعَلُل  كيُػْفتَػَعُل  ك  ك غَت ذلك. ك ألجل اسم  ُيْستَػْفَعلُ ك يُػْفَعنػْ

ادلصدر ادليمي الذم عالمتو ميم يف أكلو فادلضارعة تبدؿ بادليم مث آخره 

                                                             
 ٙ-٘...، ص. تقريرات منظومات ادلقصودأمحد بن عابد الرحيم،   ٜٖ

40 Danial Hilmi, Cara Mudah Belajar Ilmu Shorof…, hlm. 16 
41 Alis Asikin, Pengantar Ilmu Sharf…, hlm. 99 
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ينوف إف كاف ليس مضافا ك مع اؿ. ك أما خطوات اسم ادلصدر ادليمي 
 من غَت الثالثي فما يأيت:

 يمي يأيت مثل مضارع رلهوؿاسم ادلصدر ادل -

 حرؼ ادلضارعة للمضارع حتذؼ مث تبدؿ مبيم -

 آخر اسم ادلصدر ينوف إف كاف ليس مضافا ك مع اؿ. -

ضلو أَتْػَقَن من الفعل ادلاضي ادلزيد الرباعي. إف كاف ينقل إىل اسم 
َقُن. مث ادلضارعة حتذؼ كتبدؿ  ادلصدر ادليمي فيجهل مضارعا فيصَت يػُتػْ

َقُن. ك ألجل الكلمة ليست مضافة كمع اؿ آخره ينوف مبيم فيصَت ُمتػْ 
َقنه. 42فيصَت ُمتػْ

 

 تعريف ك تعيُت اسم ادلصدر ادليمي) ب
اسم الزمن ما يدؿ على زمن احلدث. كىذا االسم يعلق احلدث مع 
الزمن لو. ضلو مطلع اسم ادلكاف ما يدؿ على مكاف احلدث ك ىذا 

 43االسم يعلق احلدث مع ادلكاف لو. ضلو مطلع
ك تعيُت اسم الزماف ك ادلكاف من الثالثي أنو إف كاف من األجوؼ 
ك الصحيح ك ادلهموز ك ادلضعف ك ال ينب بكسر عُت ادلضارع فيأيت  

  )َيُصْوفُ -َصافَ (  َمَصافه  ك )يَْاُملُ -أََملَ ( َمْأَمله كَمْفَعل. ضلو 

اسم الزماف ك ادلكاف من الناقص ك اللفيف ادلقركف  إف كاف ك
ك  )يَػْرِميْ -َرَمى(خاصا سواء كاف بكسر العُت أك ال يأتيا. ضلو َمْرمنى 

 )َيْطِومْ -َطَول(ك َمْطونل  )يَػْقَول-َقِومَ (ك َمْقونل  )يَْدُعوْ -َدَعا(َمْدعنى 

                                                             
 ٙ-٘...، ص. تقريرات منظومات ادلقصودأمحد بن عابد الرحيم،   ٕٗ

43
 Danial Hilmi, Cara Mudah Belajar Ilmu Shorof…, hlm. 5-7. 
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ك إف كاف اسم الزماف ك ادلكاف من كسر عُت ادلضارع ك اللفيف 
ـه  )َيْضِرب-بَ َضرَ (ادلفركؽ ك ادلثاؿ فيأيت كَمْفَعل. ضلو َمْضِربه  ك َمْأِد

ـَ ( ـُ -أََد رُ -َصارَ (ك َمِصيػْره  )يَْأِد ك َمْوىلن  )جَيِْلسُ -َجَلسَ (رَلِْلسه  )َيِصيػْ
 .)َيُسمُ -َكُسمَ (ك َمْوِسمه  )يَػْوَجى-َكِجيَ (ك َمْوجنى  )يَػْويلْ -َكىَل (

ك اسم الزماف ك ادلكاف إف كاف ما من غَت الثالثي ك ىو الرباعي ك 
 كاسم ادلصدر ادليمي غَت الثالثي.اخلماسي يأيت  

ضلو : اقْػتَػَرَب من الفعل ادلاضي ادلزيد اخلماسي. ك إف كاف ينقل إىل 
مضارعا فيصَت يُػْقتَػَرُب. مث ادلضارعة اسم الزماف ك ادلكاف فيجهل 

حتذؼ ك تبدؿ مبيم فيصَت ُمْقتَػَرُب. كألجل الكلمة ليست مضافة كمع 
.  44اؿ آخره ينوف فيصَت ُمْقتَػَربه

 الدراسات السابقة . ب

ك الباحث يستخدـ الدراسات السابقة أساس التفكَت ألجل التصوير يف ىذا 
البحث حيث كانت حصوؿ البحوث القددية. ك أما الدراسات السابقة فمنها 

: 

حلليمة السعدية طالبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة "زاكية" البحث  .ٔ
تأثَت الطريقة " ادلوضوعحتت  الدراسي ۹ٓ۶ٗجوت كال لنجسا عاـ 

ك ". القياسية يف تعليم النعت مبدرسة الودياف العالية اإلسالمية ألو ذلوؾ 
أما ىدؼ البحث معرفة تأثَت الطريقة القياسية يف تعليم النعت مبدرسة 
الودياف العالية اإلسالمية ألو ذلوؾ. ك الباحثة يف ىذا البحث تستخدـ 

االختبار القبلي ك البعدم الطريقة التجريبية ك ىي على شكل 

                                                             

 ٙ-٘...، ص. تقريرات منظومات ادلقصودأمحد بن عابد الرحيم،  ٗٗ 
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(Pretest-Posttest Control design) . ك الباحثة تقارف الفرد للفرقة
ك اليت ال  )الفصل التجرييب(اليت علمها ادلعلم على الطريقة القياسية 

ك أما تقنية أخذ . )الفصل الضابط(علمها على الطريقة القياسية 
ك ادلقابلة. ك حاصل  البيانات ادلستخدمة فهي االختبار ك ادلالحظة

البحث أف نتيجة االختبار القبلي ك البعدم حتصل على أف ادلتوسط 
. كىذا ۶ٚ,۹ٙك للفصل التجرييب يبلغ  ٓٗ,ٖٚللفصل الضابط يبلغ 

يدؿ على أف متوسط نتائج تعلم التالميذ الذين يعلموا على الطريقة 
45التقليدية. القياسية أشد فعالية من التالميذ الذين يعلموا على الطريقة

 

ك الفرؽ بُت البحث القدمي ك القادـ ىو يف احملسوسة. ك أما 
احملسوسة يف القدمي فمادة النعت يف علم النحو ك احملسوسة يف القادـ 
فمادة اسم ادلصدر ادليمي كما يشتق منو يف علم الصرؼ. ك الفرؽ أيضا 

مبدرسة  يف الفرد. ك أما الفرد يف القدمي فالتالميذ للفصل الثاين عشر
الودياف العالية اإلسالمية ألو ذلوؾ ك الفرد يف القادـ فالتالميذ للفصل 

 الثالث مبدرسة اإلتقاف الدينية السلفية مساراغ.

طالبة قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو  Ika Nur Fitrianaالبحث ؿ .ٕ
 ۹ٓ۶٘الًتبية ك التدريس جبامعة سنن كايل جاكا يوكيا كارتا عاـ 

الدراسي حتت ادلوضوع "تطبيق الطريقة القياسية يف تعليم اللغة العربية 
لدل التالميذ للفصل احلادم عشر قسم علـو االجتماعي مبدرسة كاتس  

 ۹ٓ۶ٗ/۹ٓ۶٘كوالف برككا العالية اإلسالمية احلكومية الثانية عاـ 
الدراسي". ك ىدؼ ىذا البحث معرفة عملية التعليم الذم استخدـ 

                                                             
45

 Halimatus Sa’diyah, “Pengaruh Metode Qiyasiyah dalam 

Pembelajaran Naat di MA Al-Widyan Alue Lhok, (Cot Kala Langsa: STAIN 

Zawiyah, 2014). 
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القياسية ك تعليق الطريقة القياسية اليت استخدمها ادلعلم للتالميذ. الطريقة 
ك ىذا البحث ىو حبث نوعي على شكل التحليل النوعي. ك أما تقنية 
أخذ البيانات يف البحث فمقابلة ك مالحظة ك توثيق. ك حاصل البحث 

أف عملية تعليم اللغة العربية تستخدـ الطريقة القياسية  )۶أنو يدؿ على 
ك  )۹فيها حتتمل على إعداد التعليم ك التطبيق ك ادلرافق ادلستخدمة. ك 

القيود اليت يشعرىا ادلعلم عند استخداـ الطريقة القياسية منها قليل كقت 
ك معظم  )ٖ ك خلفية التالميذ ادلتنوعة ك مادة كثَتة.التعليم يف الفصل 

التعلم التالميذ ادلبحوثُت يقوؿ أف الطريقة القياسية تزيد حث 
ك الفرؽ بُت ىذا البحث القدمي ك القادـ يقع يف طريقة حتليل 
البيانات. ك ىذا البحث القدمي استخدـ طريقة البحث النوعية ك البحث 

 القادـ يستخدـ طريقة البحث الكمية.

صحيفة "نوانسا" البحثية اجلزء الثالث عشر ألمحد سللص زلاضر قسم  .ٖ
للغة العربية جبامعة بامكاساف اإلسالمية احلكومية الًتبية برنامج دراسة ا

حتت ادلوضوع "تنمية منوذج تعليم الصرؼ على ادلدخل  ۹ٓ۶ٙعاـ 
القياسي مبدرسة سومرب بوغور اإلسالمية احلكومية بامكاساف . كىذا 
البحث من حبث نوعي على حتليل نوعي أيضا. ك أما تقنية أخذ البيانات 

حظة. ك ىدؼ ىذا البحث معرفة مال يف ىذا البحث فهي مقابلة ك
تنمية منوذج تعليم الصرؼ على ادلدخل القياسي مبدرسة سومرب بوغور 
اإلسالمية احلكومية بامكاساف ك تعليق التالميذ ك العوامل اليت تؤثر تنمية 
تنمية منوذج تعليم الصرؼ على ادلدخل القياسي. ك حاصل البحث أنو 

                                                             
46

 Ika Nur Fitriana, “Implementasi Metode Qiyasiy dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab Kelas XI IPS MAN 2 Wates Kulon Progo Tahun 

Pelajaran 2014/2015, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015). 
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أف تنمية منوذج تعليم الصرؼ على ادلدخل القياسي حيتمل  )۶يدؿ على 
على أربع منوذاجات يطبقها باعثا ك فاعال ألجل مطلب جودة التعليم 

فهم ادلادة يقدمها على حسب  )أاجليدة. ك أما أربع منوذجات فهي 
األكزاف مع تقدمي أكزاف  حفظ )بالكفاءة األساسية ك مؤّشر التعليم. 

 )جتكوف سيتعلموهنا على تصريف البناء الصحيح.  الفعل ادلاضي اليت
تطبيق أنواع التصريف  )دتطبيق أنواع األكزاف لكل حرؼ العلة ادلختلفة. 

تنمية منوذج تعليم الصرؼ على ادلدخل القياسي أف تعليق  )۹يف القرآف. 
أف العوامل األكىل اليت تؤثر صلاح تنمية منوذج  )ٖللتالميذ موجب ك أمثل.

تعليم الصرؼ على ادلدخل القياسي ال بد من التخطيط ك العملية 
47احملًتفُت.

 

ك القادـ يقع يف طريقة حتليل  القدمي )الصحيفة(ك الفرؽ بُت البحث 
البيانات. ك أما ىذا البحث القدمي فاستخدـ طريقة البحث النوعي ك 

 ستخدـ طريقة البحث الكمية.البحث القادـ في

ك من الدراسات السابقة ادلذكورة يعلم أنو ال تساِكَم حملسوسة البحث 
فعالية الطريقة "القادـ. ك من مث الباحث يبحث البحث حتت ادلوضوع 

تعلم اسم ادلصدر ك ما يشتق منو لدل تالميذ الفصل  إصلازالقياسية يف 
 / ۶ٖٗ۸عاـ  ڠة السلفية مسارامبدرسة اإلتقاف الديني االبتدائي الثالث

 "الدراسي ۶ٗٗٓ

 

 

                                                             
47

Achmad Muchlis, Pengembangan Model Pembelajaran Qawa’id 

Sharf dengan Pendekatan Qiyasiyah di MTs Negeri Sumber Bungur 

Pamekasan, (Vol. 13, No. 1, tahun 2016), hlm. 23. 
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 البحث فرضية .ج

ت تثبت يف البحث حيث كان ك الفرضية إجابة مؤقتة لتحديد مسألة
48اجلملة االستفهامية.

  

 إصلازالرتفاع  ةفعال الطريقة القياسيةك أما الفرضية ذلذا البحث فهي أف 
مبدرسة  تعلم اسم ادلصدر ك ما يشتق منو لدل تالميذ الفصل الثالث االبتدائي

 الدراسي ۶ٗٗٓ / ۶ٖٗ۸عاـ  ڠاإلتقاف الدينية السلفية مسارا
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D, …, hlm.96. 
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 الباب الثالث

 طريقة البحث

 نوع البحث ومدخله .أ 
البحث ىو عملية هتدف إىل تنمية العلوم. وطريقة البحث كيفية 

ادلعلومات اليت تتعلق مبا من ادلشكالت على حصول ليستخدمها الباحث ل
1ادلبحوثة.

 

ونوع طريقة البحث ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو البحث الكمي. و 
البحث التجرييب من نوع البحث مدخل جترييب. و أما  ادلدخل ادلستخدم ىو

 يف كتابو Jhon W. Bestقياس السبب و ادلسبب. و ذكر  فقوةالكمي 

Research in Education  أن التجربة مقارنة تأثَت التطبيق بُت ادلعاملة
 ادلخصوصة و غَتىا.

 True Experimental)و شكل التجربة يف ىذا البحث جتربة حقيقية 

Design)  .و النوع اختبار قبل و بعدىا (Pretest-Posttest Control 

Group Design)  فرقتُت خيتارمها معتبطتُت. و الفرقة . و ىذا النوع ينقسم إىل
األوىل يطبق فيها الطريقة القياسية و الثانية الطريقة التقليدية. و الفرقة ادلطبقة 
ىي فرقة جتريبيةو الفرقة غَت ادلطبقة ىي فرقة ضابطة. و أما جدول نوع 

Pretest-Posttest Control Group Design  ففيما يأيت 

 
 
 

                                                             
1
Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 127. 
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 ٣.۱الجدول 

R    X    
R    -    

 و وقتهمكان البحث  .ب 

 مكان البحث .ٔ

 و ادلكان يقوم مبدرسة اإلتقان الدينية السلفية مساراغ

 وقت البحث .ٕ

 ۱ٗٗٓمن احملرم  ٖ و وقت البحث تقريبا يقع يف ثالين يوما وىو من
 ۱ٗٗٓمن الصفر  ۹إىل 

 المجتمع اإلحصائي و عينة البحث .ج 

 اجملتمع اإلحصائي .ٔ

ىووالية اإلمجال اليت حتتمل على زلسوسة أو فرد اجملتمع اإلحصائي 
لو كيفية وطبيعية متعينتان يقررمها الباحث ألجل التحليل و أخذ 

و أما ىذا اجملتمع اإلحصائي ىو تالميذ للفصل الثالث من  2النتيجة.
جلدول وينفسم إىل الفصلُت فيما و الكل كما يأيت من ا. االبتدائية أمجع

 أيت من اجلدول أيضا.ي

  ۳٠۲ الجدول

 النمرة الفصل كثرة التالميذ

 ۱ أ  الثالث ۱۱
 ۱ ب  الثالث ۱۱
 اجملموعة ۳ٗ

                                                             
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D), …,hlm. 117. 
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 العينة .ٕ

ألن ديثل اجملتمع و العينة ىي رلموعة صغَتة سلتارة بطريقة معينة 
والباحث  3جملتمع اإلحصائي.عن ا اإلحصائي و يف البحث يصبح نيابة

يف ىذا البحث أنو إن كانت زلسوسة  Suharsimi Arikuntoيتبع قول 
البحث أقل من مائة فينبغي للباحث أن يأخذ احملسوسة كلها. و لكن 

 %۱٘-۱ٓأو  %۱٘-۱ٓ رلموعة احملسوسة  أكثر من مائة فيأخذ
 .اتمعيحبثا رلو من مث ىذا البحث يصَت  4منها.

 و أما تقنية أخذ العينة فتستخدم تقنية أخذ العينة العنقودية

(cluster sampling) . و أخذ العينة العنقودية ىو أخذ العينة و ىي
5العينة ىي رلموعة.فومن مث  .رلموعة من اجملتمع اإلحصائي

و أما عينة  
لفصل الثالث أ من االبتدائية و ىو فصل اجملموعة يف ىذا البحث فا

 فصل جترييب. االبتدائية وىوضابط و الفصل الثالث ب من 

 البحثمتغير و مؤشر  .د 
ومتغَت البحث يف األصل كل ما يثبتو الباحث ألجل الدرس ومن مث 

 7و ادلؤشر من عناصر ادلتغَت. 6يظهر اإلعالم وينبت األصل.

                                                             
(، ص. ٖٜٛٔ، )جدة: هتامة، مبادئ الطرق اإلحصائيةجالل الصياد واحلميد زلمد ربيع،   ٖ

ٔٓ٘ 

4
Yunita Rakhmawati, Dasar-dasar Metodologi Penelitian 

Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 73. 

، )بَتوت: مؤسسة الرسالة، قواعد أساسية يف البحث العلميسعيد امساعيل صيٍت،   ٘
 .ٕٚٗ( ص. ٜٜٗٔ

6
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D)…, hlm. 60 
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 نوعُت للبحث الذي يبحث تأثَت التطبيق ومها :و ينقسم ادلتغَت إىل 
 ادلتغَت ادلستقل .ٔ

ألجل تبيُت التعلق مبا ال  ةو ادلتغَت ادلستقل ىو أحوال و وصائف مؤثر 
و ادلتغَت ادلستقل يف  8يالحظ. و من مث ىذا ادلتغَت يسمى بادلتغَت الِعّلي.

ىذا البحث ىو استخدام الطريقة القياسية. و ىذا ادلتغَت لو مؤشرات  
 كما يلي.

التالميذ يشًتكون يف تعليم الصرف فّعالُت عند استخدام الطريقة  )أ
 القياسية.

 حفظ قواعد الصرف )ب
 فهم األمثلة اليت ذكرىا ادلعلم )ج
 عمل التدريبات ألجل قدر فهمهم )د
 زيادة الفهم للتالميذ يف ادلادة )ه

 ادلتغَت الضابط .ٕ
ادلتغَت ادلستقل. و من مث ىذا ادلتغَت و ادلتغَت الضابط ىو متغَت يؤثره 

ث ىو نتائج و أما ادلتغَت الضابط يف ىذا البح 9يسمى بادلتغَت ادلعلول.
تعلم الصرف مبادة اسم ادلصدر ادليمي و ما يشتق منو لتالميذ الفصل 

 الثالث من االبتدائية مبدرسة اإلتقان الدينية السلفية مساراغ
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 جمع البيانات تقنية .ه 
 و أما تقنية مجع البيانات فهي تقنيات أو كيفيات يستخدمها الباحث جلع

 و الباحث يستخدم طريقات مجع البيانات و ىي : 10البيانات.
 االختبار  .ٔ

كيفية من الوظيفة ألجل البحث اليت جيب على التالميذ أو بعضهم أن 
وىي تقارن الدرجة اليت يناذلا  صلازحىت تعلم الدرجة للسلوك و اإليعملوىا 

11التالميذ اآلخرون على حسب ادلعيار ادلقرر.
 

 و يكون االختبار على التالميذ مرتُت. وىذا االختبار ينقسم إىل نوعُت و مها 
 االختبار القبلي )أ

تعلم  إصلازالتالميذ ألجل أخذ البانات االختبار القبلي ىو اختبار يعملو 
 الصرف قبل تطبيق الطريقة القياسية.

 االختبار البعدي)ب
تعلم صلاز جل أخذ البانات إلألي ىو اختبار يعملو التالميذ بعداالختبار ال
  تطبيق الطريقة القياسية. بعدالصرف 

 التوثيق .ٕ

و ىو ما  يهدف إىل حصول البيانات ادلباشر من مكان البحث و ىو  
 12كتب متعلقة و قانون و تقرير النشاط و صور و وثائقي و غَتىا ادلتعلق.
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و ىذه الطريقة يستخدمها الباحث حلصول جدول أمساء التالميذ 
 إلحصائي و العينة و غَته ادلتعلق.اجملتمع امن 

 تقنية تحليل البيانات .و 
بعد مجع البيانات على تقنية االختبار حصلت البيانات و ىي قيمة 

 االختبار. و الباحث حيلل البيانات على اخلطوات فيما يأيت :
 حتليل أداة االختبار .ٔ

و من مث اخلطوة األوىل أن  13و جودة األداة تتعلق بالصدق و الثبات.
أداة مجع البيانات اليت يستخدمها الباحث ىي اختبار متجرد سيختربىا 
صدقا و ثباتا ألجل حصول نتيجة البحث اجليد الصحيح. و أما 

 اخلطوات ففيما يلي :
 الصدق )أ

ىدف الصدق ىو جودة تدل على االرتباط بُت التقييم و ادلعٌت أو 
و ىدف صدق األسئلة ىو تعيُت فرق  14. معايَت التعلم أو السلوك

األسئلة للفرقة يف اجلهة ادلقيسة على حسب وجود الفرق. و الصدق 
 15شرط مهم يف آلة التقومي.
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Yunita Rakhmawati, Dasar-dasar Metodologi Penelitian 
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و أداة يعترب منها الصدق إذا كان حصول القياس منها سديدا و 
 Korelasi Point Biserialدقيقا. وأما عدة الصدق فعلى الرمز و ىو 

 16اآليت :
  

 rpbi = 
     

  
 √
 

 
 

 البيان :
rpbi =   معامل ارتباطbiserial 

Mp =  البنود صحيحا معدل درجة الفرد الذي جييب 
Mt =  معدل الدرجة كلها 
St =  االضلراف ادلعياري من الدرجة كلها 
p =  نسبة التالميذ الذي جييبوا الينود صحيحُت 

P   =

رلموعة التالميذ الذي جييبوا البنود صحيحُت
 كل التالميذ

q =  نسبة التالميذ الذي جييبوا الينود خطئُت 
q = 1 - p  

على مستوى الداللة  rtabelيستشار هبا على قيمة  rpbiمث رلموعة 
.و ادلعيار الصديق أو ضده ال يتعُت من كثرة صدق كل بنود %٘

فالبنود صدق. و لكنو  rtabelأكثر من   rpbiاألسئلة. وإن كانت رلموعة 
 فالبنود ليس بصدق. rtabelأقل من  rpbiإن كانت رلموعة 
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 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2008), hlm. 182. 
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 الثبات )ب
االختبار تدل على  إصلازإذا كانت و االختبار يعترب منو بالثبات 

الثبات. وىذا يعٍت أنو إن كان التالميذ يعطيع اختبارا سويا يف الوقت 
 17اآلخر يثبتوا يف السياق السوي للمجموعة.

 18والرمز :
r11 = (

 

   
) (
   ∑  

  
) 

 البيان :
 

 r11 = الثبات ادلطلوب

 P = نسبة الفرد الذي جييب البنود صحيحا

 Q = نسبة الفرد الذي جييب البنود صحيحا

   ∑ = Qو  Pحاصل الضرب بُت 

   = رلموعة البنود

   = االضلراف ادلعياري من االختبار

 19و أما رمز التباين فهو

   
∑   

(∑ ) 

 
 

 

 و أما تصنيف ثبات البنود فهو
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 Wiji Suwarno, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2009), hlm. 119. 
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ٓ٠ٓٓ > r11  ≤ ٓ٠۱ٓ = أشد األدىن 
ٓ٠۱ٓ > r11  ≤ ٓأدىن = ٠ٗٓ 

ٓ٠ٗٓ > r11  ≤ ٓمعتدل = ٠ٙٓ 
ٓ٠ٙٓ > r11  ≤ ٓعلي = ٠ٚٓ 
ٓ٠ٚٓ > r11  ≤ ۱ = أشد األعلى 
 بةو درجة الصع )ج

و العدد الذي يشَت إىل صعوبة و سهولة السؤال ىو معامل 
الصعوبة. و السؤال اجليد ىو سؤال ليس بسهل جدا أو صعب جدا. و 
السؤال السهل جدا ال يهيج التالميذ الرتفاع السعي يف إجابة السؤال. و 

يائسُت و ليس ذلم غرة للتجربة مرات السؤال الصعب جدا جيعل التالميذ 
. و  ۱٠ٓٓ - ٠ٓٓٓاءة. و كثرة معامل الصعوبة بُت ألجل غَت الكف

 ىذا ادلعامل يدل على درجة صعوبة السؤال.
 و أما الرمز فهو : 

P = 
 

  
 

 البيان :
P =  معامل الصعوبة 
B =  كثرة التالميذ الذين جييبوا السؤال صحيحُت 

JS =  رلموعة التالميذ الذين يشًتكوا يف االختبار 
 سهولة السؤال فعلى التصنيف كما يلي :و أما صعوبة أو 

P  : ≤ٓصعب ٠ٖٓ = 
P  :ٓمعتدل ٠ٚٓٓ - ٠ٖٓ = 
P  :ٓ٠ٚٓ - ۱سهل ٠ٓٓ = 
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فالسؤال من األسئلة ≥ إن كانت قيمة معامل الصعوبة للسؤال 
فهو من األسئلة  ٠ٚٓٓ - ٠ٖٓٓو أما السؤال لو قيمة بُت  الصعبة.

فلو معامل الصعوبة من  ۱٠ٓٓ - ٠ٚٓٓادلعتدلة. و أما السؤال لو  
 20.سهلةال
 الدرجة ادلفرقة )د

و الدرجة ادلفرقة كفاءة اآللة يف التفريق بُت التالميذ ذلم كفاءة مرتفعة 
و كثرة القيمة اليت تدل على الدرجة ادلفرقة  21ودانية عند إجابة األسئلة.

تسمى مبؤشر التمييز. و اخلطوة األوىل لتعيُت مؤشر التمييز ىي تقسيم 
 الفرقتُت و مها فرقة فوِقّية و فرقة حتِتّية.

  22و أما الرمز فهو 
   

  
  
 
  
  
       

 البيان :
 J = رلموعة التالميذ الذين يشًتكوا يف االختبار

    = التالميذ للفرقة العليارلموعة 

    = رلموعة التالميذ للفرقة السفلى

    = رلموعة الفرقة العليا اليت جتيب السؤال صحيحة

    = رلموعة الفرقة السفلى اليت جتيب السؤال صحيحة
  

  
 

    = نسبة الفرقة العليا اليت جتيب السؤال صحيحة
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    = السؤال صحيحةنسبة الفرقة العليا اليت جتيب 

 23و أما تصنيف الدرجة ادلفرقة للسؤال فهو:
D  :ٓ٠ٓ - ٠ٓٓ۱ٓ ناقص = 
D  :ٓ٠۱ٓ - ٓمقبول=  ٠ٗٓ 
D  :ٓجيد٠ٚٓٓ - ٠ٗٓ = 
D  :ٓ٠ٚٓ - ۱شلتاز= ٠ٓٓ 

 حتليل الدرجة األوىل .ٕ
و حتليل البانات األوىل يهدف إىل معرفة أن الفرقة التجريبية و 

 السوية. و أما التحليل ادلستخدم فهو :نقطة البداية من  الضابطة
 االختبار السوي )أ

و االختبار السوي يستخدم ألجل معرفة ىل البيانات ادلأخوذة من 
التوزيع السوي أو ال. و االختبار السوي يستخدم أيضا ألجل معرفة 
وجود فرق نسبة الفرد و احملسوسة و احلادثة و غَته. و الباحث عند 

Chi Kuadrat (Xاالختبار السوي يستخدم رمز اختبار 
2
 على ما يأيت: (

 دى وىو البيانات الكثْثرى تنقص البيانات القثّلىتعيُت ادل )۱
 وىو تعيُت كثرة مدى الفئة علر الرمز  )۱

K = 1+ (3,3) log n 

 تعيُت طول الصف علر الرمز )۳
P = 

        ( )

            
 

 تعيُت جدول توزيع التكرر )ٗ
 من كل مدى الفئة (bk)تعيُت حد الصف  )٘
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 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan …, hlm. 

133. 
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 عدة ادلتوسط احلسايب على الرمز و ىو )ٙ
   = 

∑     
∑  

 

 : البيان
    = ادلطابقة xi تكرار لقيمة

    = عالمة فئة الفصل

 عدة التباين على الرمز و ىو  )ٚ
s

2  
= 
  ∑    

  (∑    )
 

 (   )
 

 ز و ىو علر الرم zعدة قيمة  )ٛ
Z = 

   ̅

 
 

 تعيُت شامل ادلنطقة لكل مدى الفئة )۹
 عدة التكرر التفسَتي على الرمز و ىو : )۱ٓ

Ei = n x Ld  و أنn رلموعة العينة 
صناعة جدول تكرر احملسوسة على حسب التكرر التفسَتي على  )۱۱

 ما يأيت :
 ۳٠۳ الجدول 

 جدول التكرار الشهودي
Kelas  Bk Z L Oi Ei 

(     ) 

  
  

 
 على الرمز وىو Chi Kuadratعدة قيمة  )۱۱

   ∑
(     ) 
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تعيُت درجة احلرية يف ىذه العدة من البيانات تًتتب يف جدول  )۱۳
. و ألجل تعيُت معيار االختبار kتوزيع التكرر الذي حيتمل على 

كثرة مدى الفئة و مستوى  k حُت كان k-1يستخدم الرمز وىو 
  %٘الداللة 

X)تعيُت قيمة  )۱ٗ
2
) 

X)تعيُت التوزيع السوي على معيار االختبار وىو إن كان  )۱٘
2
) 

hitung < (X
2
) tabel  فالبيانات من التوزيع السوي و الضد أنو

X) إن كان
2
) hitung > (X

2
) tabel  فالبيانات من ليست من

 24التوزيع السوي.
 االختبار ادلتجانسي )ب

و االختبار ادلتجانسي يستخدم ألجل حصول الظن أن الباحث يبدأ 
من احلال السوي. و ىذا يعٍت أن االختبار ادلتجانسي يستخدم ألجل 
مهرفة ىل الفصل التجرييب و الضابط ذلما تباين أو ال. و اخلطوة 

. والتفسَت أنو     ادلستخدمة الختبار جتانس التباين للفرقة إجياد قيمة 
غَت الدال فيوجد  Fدااّل فيوجد التنوع. و الضد أنو إن كان  Fإن كان 

 التجانس. و الفرضية ادلستخدمة لالختبار ادلتجانسي فهي
  =    

  =   
 (التباين متجانس)  

  =    
  ≠    

 (التباين ليس متجانسا)  
 25الرمز على ما يأيت و

F = 
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 Sudjana, Metode Statistika, (Bandung: Tarsito, 2005), cet.1, hlm. 

292-293. 
25

 Sudjana, Metode Statistika, …, hlm. 250. 
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sو ألجل تقدير التباين من اجملتمع اإلحصائي و عينة التباين 
على العينة  2

 ال بد عليها من العدة على الرمز  nالعْشوائي يف قياس 

    
∑(    ̅) 

   
 

و من  %٘و الفرقتان ذلما تباين سوي إن كانا يستخدما أن درجة احلرية 
  على ما يأيت F   ≤F(1/2α) (v1,v2) مث

v1=n1-1 (درجة البسيط احلرية) 

v2=n2-1 (درجة ادلقام احلرية) 

 اختبار جتانس الوسطُت )ج
و اختبار جتانس الوسطُت يهدف إىل معرفة ىل الفرقة التجريبية 
والضابطة ذلما وسط ليس متميزا يف الدرجة األوىل. و إن كان و سط 

 الفرقتُت ليس متميزا يف حال متساو
H0

 
= µ1= µ2 

H1= µ1≠ µ2 

 البيان :
= µ1 وسط الفرقة التجريبية 
= µ2 وسط الفرقة التجريبية 

 26على ما يأيت tو الفرضية السابقة ختترب على الرمز وىو اختبار 
        = 

 ̅   ̅ 

√
 

  

 
 
 

  

 

   √
(    )  

  (    )  
 

       
 

  البيان :
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 Sudjana, Metode Statistika, …, hlm. 239. 
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 التجريبيةدرجة ادلتوسط للفرقة =    ̅ 
 درجة ادلتوسط للفرقة الضابطة=    ̅ 

 رلموعة الفرد للفرقة التجريبية =     

 رلموعة الفرد للفرقة الضابطة=        

 التباين االنضمامي=     

 t1-1/2α ≤ t  ≤t (1-1/2α) (n1+n2-2)–إن كان    ومعيار االختبار ىو قبول 

 (n1+n2-2). و دررجة احلرية 
 األخَتةحتليل الدرجة  .ٖ

و بعد تطبيق العينتُت ادلختلف الباحث خيترب أخَتا. و نتيجة 
 االختبار األخَت يثَت البيانات اليت أصل الختبار فرضية البحث.

 االختبار السوي )أ
و اخلطوات يف االختبار السوي سواء مع اخلطوات يف االختبار 

 السوي للدرجة األوىل
 االختبار ادلتجانسي )ب

االختبار ادلتجانسي سواء مع اخلطوات يف االختبار و اخلطوات يف 
 ادلتجانسي للدرجة األوىل

 اختبار اختالف الوسطُت )ج
الختبار داللة  t-testتقنية فو أما تقنية اإلحصائية ادلستخدمة 

 من التوزيعُت. اختالف الوسطُت
 27و أما رفض الفرضية و قبول الفرضية فهما 

H0
 
: µ1 ≤ µ2 

H1: µ1 > µ2 
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 : البيان
= µ1 وسط الفرقة التجريبية 
= µ2 وسط الفرقة التجريبية 

 على ما يأيت tىو اختبار الرمز و 
        = 

 ̅   ̅ 

√
 

  

 
 
 

  

 

   √
(    )  

  (    )  
 

       
 

  البيان :
 درجة ادلتوسط للفرقة التجريبية=    ̅ 
 درجة ادلتوسط للفرقة الضابطة=    ̅ 

 الفرد للفرقة التجريبيةرلموعة  =     

 رلموعة الفرد للفرقة الضابطة=        

 التباين االنضمامي=     

. و دررجة  t  ≤t (1-1/2α) (n1+n2-2)إن كان  H1ومعيار االختبار ىو قبول 
 (n1+n2-2)احلرية 

 مؤشرات الفعالية .ز 

و ادلؤشر ىو نيابة احلال و السلوك ادلالحظُت و ادلبحوثُت. و الفعال 
و احلاصل أنو  28الذي ينتج النتيجة و يكون فعالة. )العاقبة(وجود التأثَت 

الفعالية تنتج النتيجة على ما يراد. و مؤشر الفعالية يف ىذا البحث رلموعة 

                                                             
28

Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1994), hlm. 219. 



33 

 (KKM)ثبتو ادلدرسة التالميذ الذين يدخلون يف معيار الكمال القليل الذي ي

 . ٠ٓٙو ىو قيمة 
بة و الباحث يستخدم اإلحصاء الوصفي على تعيُت قيمة الوسط و نس

 نتائج التعلم للتالميذ. والرمز ادلستخدم ىو 
P = 

∑ 

       
 X 100 

 البيان :
∑X  = رلموعة القيمة للتالميذ يف الفصل 

P  =  رلموعة القيمة يف ادلائة 

N  = رلموعة التالميذ 
تقومي اجلهة ادلعرفية يركز كفاءة التفكَت يشتمل على الكفاءة الفكرية  و

البثسطى وىي تذكر حىت كفاءة حل ادلشكالت اليت تقتضي التالميذ ارتباط و 
و تقومي . 29تضمُت األفكار و الطريقة و اإلجراء ادلتعلمة ألجل حل ادلشكالت

 على نوعُت و مها:اجلهة ادلعرفية يطبقو الباحث 
 الوسطُت على طريق اختبار للفصل التجرييب و الضابط اختالف (ٔ
 مقارنة قيمة معيار الكمال القليل الذي أثبتو ادلدرسة (ٕ

 30اآليت : و تبيُت نسبة فعالية اجلهة ادلعرفية كما يأيت من اجلدول
 
 
 

                                                             
29

Sumiati Asra, Metode Pembelajaran, (Bandung: Wacana Prima, 

2007), hlm. 214. 
30

Riduwan, Belajar Mudah Peneliti Untuk Guru-Karyawan dan 

Peneliti Muda, (Bandung: Alfa Beta, 2005), hlm. 89. 
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 ۳٠٤ الجدول
 معيار نسبة فعالية الجهة المعرفية

 البيان نسبة التالميذ الداخلين في المعيار نمرة
 غَت الفعال ۱ٓ% - %ٓ ۱
 أقل الفعال %ٓٗ - ۱۱% ۱
 مقبول الفعال %ٓٙ - ۱%ٗ ۳
 الفعال ۸ٓ% - ۱%ٙ ٗ
 أشد الفعال ۱ٓٓ% - ۱%ٛ ٘
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 الباب الرابع
 وصف البيانات و تحليلها

 ف البياناتوص .أ 
 ف البيانات العامةوص .1

 ادلوقع اجلغرايف )أ
يف  (Pedurungan) تقع يف منطقة فدوروغان  (Gugen)قرية كوكن

عبد الرشيد كوكن فدوروغان مساراغ. و  1مدينة مساراغ و ىي يف شارع كياىي
 كيلومًتات يف الصراط من مساراغ إىل دماك.  5ىذه القرية تقع يف 

و مدرسة اإلتقان تقع يف ظل معهد التفسري و السنة اإلتقان الذي 
و غرب قرية باغت أيو  (Gayam Sari) تقع يف شرق قرية كايام ساري

(Bangetayu)دينة ذلا أربعون مًتا مربعا . و ىذا ادلعهد تقع يف وسط ادل
 واسعةً 

 تاريخ قيام مدرسة اإلتقان الدينية السلفية ادلوجز )ب
و تقدم ادلعهد التفسري و السنة اإلتقان تقدما . و ىذا يستدل على   

كثرة التالميذ الذين يتعلمون يف ىذا ادلعهد. و إضافة إىل أنو ىذا ادلعهد لو 
ة الدينية السلفية من ادلرحلة مؤسسات تربوية غري رمسية و ىي ادلدرس

 .۹۱۱7اإلعدادية حىت العالية. و ىذه ادلدرسة قامت عام 
و مدرسة "اإلتقان" الدينية السلفية تقوم لفكر الشيخ عبيد اهلل احلاج 
و ىو أخ صغري للشيخ أمحد حريص صدقة احلاج. و ذكر عبيد اهلل أن قيام 
ادلدرسة الدينية حيجز التالميذ الذين يقيموا بادلعهد. و قبل قيام ىذا ادلعهد 
                                                 

1
 Kata “Kyai” berasal dari kata bahasa jawa kuno “kiya-kiya” yang artinya 

orang yang dihormati. Kyai adalah sebutan untuk ulama yang ada di tanah jawa yang 

mana yang mengajarkan pengetahuan agama dengan cara berceramah dan 

menyampaikan fatwa agama kepada masyarakat luas. 
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 مدرسة "الوننية" الدينية فتالميذ ادلعهد يتعلمون العلوم الدينية غري الرمسية يف
السلفية. و كانت مدرسة "الوننية" الدينية السلفية حتجز كل التالميذ عاما و 
منهم تالميذ ادلعهد "اإلتقان" الذين يقيمون بو و كذلك غريىم. و ألن 
مدرسة "الوننية" الدينية السلفية كانت بني ادلعاىد و ىي معهد "االحتاد" 

اية" السلفي و معهد "اإلتقان" للتفسري و السنة السلفي و معهد "منبع اذلد
حيث كان ليس لو مؤسسات تربوية غري رمسية كاآلن. و إمنا مدرسة "الوننية" 
 الدينية السلفية تكون حتجز تالميذ من أىل القرية الذين ال يقيمون بادلعاىد. 
و إن مدرسة اإلتقان الدينية يف ادلرحلة االبتدائية تنقسم إىل أربعة 
فصول و ادلرحلة الثانوية كانت تنقسم إىل فصلني و ادلرحلة العالية كانت 

مدرسة اإلتقان تزيد ادلرحلة  ۲٠۹4تنقسم أىل فصلني يف األصل. منذ عام 
التالميذ ليس ذلم اجلديدة و ىي ادلرحلة اإلعدادية. و ادلرحلة اإلعدادية حتجز 

معرفة األحرف اذلجائية و الذين يستصعبون يف قراءة و كتابة األحرف 
مدرسة اإلتقان تزيد الدرجة الثانوية تصري ثالثة  ۲٠۹5اذلجائية. و يف عام  

 )۹فصول وىكذا الدرجة العالية. و ىذا يكون يف ثالث استشارات و ىي : 
ألفية ابن مالك. و التالميذ  جيب على التالميذ للدرجة الثانوية حفظ نظم

و كان ادلعلم ال يقدر على اختتام  )۲يصعبون حفظ النظم مدة سنتني فقط. 
 )3دراسة ألفية ابن مالك مدة سنتني. فتصري الدرجة الثانوية ثالث سنوات. 

و كان ادلعلم ال يقدر على اختتام دراسة جوىر ادلكنون مدة سنتني فقط. 
     سنوات أيضا. فتصري ادلرحلة العالية ثالث

 و رسالة مدرسة اإلتقان الدينية السلفية رؤية )ج
 و مدرسة اإلتقان ذلا رؤية و رسالة سيشرحهما يف التتمة األوىل  

 اذليكل التنظيمي  )د
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ألجل وقوع آلية العمل السهل و ادلرتب يًتتب اذليكل التنظيمي 
الذي سيشرحو  ۹44٠ / ۹43۱دلدرسة اإلتقان الدينية السلفية مساراغ عام 

 يف التتمة الثانية.
 و أما أحوال األساتيذ فسيشرحو يف اجلدول اآليت

 ٠٤۱الجدول 
 أحوال األساتيذ لمدرسة اإلتقان الدينية السلفية سماراغ

No Nama Jabatan Pendidikan 

1. M. Sholeh  Guru S.1 

2. M. Tahrir Guru S.1 

3. Ainur Rofiq Guru/ Penasehat PONPES 

4. A. Bazro Jamhar Haris Guru S.2 

5. M. Muhsin Guru S.1 

6. H. Choirul Anwar Guru/ Penasehat S.2 

7. Agus Thoifur Guru S.1 

8. Wafirun Ni'am Guru PONPES 

9. M. Ma'shum Guru PONPES 

10. Mahmud Guru PONPES 

11. Ahmad Munawwar Guru PONPES 

12. Abdul Jamil Guru/ Kepala  PONPES 

13. Makmun Guru/ Bendahara PONPES 

14. Luthfi Anshori Guru PONPES 

15. Abdur Ro'uf Guru PONPES 

16. Abdul Kholiq Guru/ BK PONPES 

17. M. Shokhib Guru S. 1 

18. Abu Manshur Guru PONPES 

19. M. Hisnuddin Guru PONPES 

20. Mujiono Guru PONPES 

21. Arif Bahtiar Guru/Sekretaris S. 1 

22. Mohammad Taufiq Guru/ BK PONPES 

23. Nailul Arzaq Guru PONPES 

24. M. Shodiq Guru PONPES 

25. Ihsanuddin Guru PONPES 

26. Luthfil Huda Guru PONPES 

27. Abdul Hamid Guru PONPES 

28. Said Ali Setyawan Guru S. 2 
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 ف البيانات اخلاصةوص .2
 ۲يقع البحث يف مدرسة اإلتقان الدينية السلفية مساراغ من التاريخ 

. و اجملتمغ اإلحصائي ىو الفصل الثالث من ۹44٠صفر  ۹7 – ۹44٠زلرم 
الدراسي ينقسم إىل  ۹44٠ / ۹43۱االبتدائية يف السداسي األول عام 

تعيني العينة على حسب (فصلني و مها الفصل الثالث أ و الفصل الثالث ب 
. و الباحث يأخذ العينة )أن التالميذ يعلمهم ادلعلم الواحد و مبادة واحدة أيضا

و ىي ثالثة فصول و ىي الفصل الرابع ب فصل اختبار جتربة اآلدة و الفصل 
فصل الثالث أ فصال ضابطا. و ادلرحلة يف ىذا الثالث ب فصال جتريبيا و ال

و ىو مرحلة اختبار حتديد  Pretest-Posttest Control designالبحث ىو 
الفرضية من قيمة االختبار القبلي و البعدي. و مرحلة البحث و البينات 

 احملصولة سيشرحهما فيما يأيت  
 االختبار القبلي و نتائج قيمتو  )أ

 الفصل التجرييب  (1
يف الفصل التجرييب االختبار القبلي يقع قبل تطبيق الطريقة القياسية.   

و االختبار القبلي يهدف إىل معرفة كفاءة ادلادة للتالميذ قبل تطبيق 
الطريقة القياسية. و أما بيانات القيمة للفصل التجرييب فسيذكر يف التتمة 

 السادسة عشر. 
 الفصل الضابط  (2

االختبار القبلي يف الفصل الضابط. و كما يف الفصل التجرييب يكون 
ىدف االختبار القبلي كما يف االختبار القبلي يف الفصل التجرييب. و 

 أما القيمة للفصل الضابط فسيذكر يف التتمة السادسة عشر.
 التطبيق  )ب
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و البحث يستخدم نريقة البحث التجريبية يشتمل على الفصل التجرييب 
فصل يطبقو الباحث على الطريقة القياسية و  و الضابط. و الفصل التجرييب ىو

الفصل الضابط ىو فصل يطبقو الباحث على الطريقة التقليدية. و ىذا أنو عملية 
التعليم للفصلني تستحدم الطريقة ادلختلفة حيث كان الفصل التجرييب يعلمو 
الباحث على الطريقة القياسية و الفصل الضابط يعلمو الباحث على الطريقة 

دية. و التطبيق حيدث بعد االختبار القبلي حىت حدث وقوع االختبار التقلي
 البعدي بأن يبدأ من احملاضرة األوىل إىل األخرية و ختتتم باالختبار البعدي.

 االختبار البعدي و نتائج قيمتو  )ج
 الفصل التجرييب (1

يف الفصل التجرييب االختبار البعدي يقع بعد تطبيق الطريقة القياسية.  
االختبار البعدي يهدف إىل معرفة كفاءة ادلادة للتالميذ بعد تطبيق الطريقة و 

و يكون االختبار البعدي بيانات أخرية ألجل معرفة أحوال العينة  القياسية
و أما بيانات القيمة للفصل التجرييب سيذكر يف التتمة الثالثة و األخرية. 

 العاشرتون.
 الفصل الضابط  (2

يكون االختبار البعدي يف الفصل الضابط. و  كما يف الفصل التجرييب
ىدف االختبار البعدي كما يف االختبار البعدي يف الفصل التجرييب. و أما 

 القيمة للفصل الضابط سيذكر يف التتمة الثالثة و العاشرتون.
و احلاصل على ذلك أنو ألجل حصول بيانات عن فعالية تأخذ من 

الضابط ألجل معرفة اختالف نتائج  نتيجة االختبار يف الفصل التجرييب و
التعلم اليت حصلها التالميذ و آلة االختبار اليت تستخدم الختبار الفصلني 
سوي. و ىذا يعين أنو األسئلة اليت خيترب صدقها يف الفصل اآلخر و ىو الفصل 

 الرابع ب الذي كان ادلعلم علمو مادة سوية.
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 تحليل البيانات .ب 
 التجرييبحتليل سؤال االختبار  .1

لدى التالميذ للفصل  ۹44٠زلرم  ۲يقع االختبار التجرييب يف التاريخ 
بنودا و شكل السؤال اختبار متعدد. و  5٠الرابع ب. و رلموعة سؤال االختبار 

 أما جدول قيمة االختبار التجرييب ففيما يأيت
 ٠٤۲الجدول 

 قيمة فصل تجربة األداة
 القيمة اخلطأ الصحيح الرموز النمرة

 88 6 44 ۹ – متجّرب ۹
 6۸ ۹6 ۳4 ۲ – متجّرب ۲
 6٠ ۲٠ ۳٠ 3 – متجّرب 3
 76 ۹۲ ۳۸ 4 – متجّرب 4
 7۲ ۹4 ۳6 5 - متجّرب 5
 78 ۹۹ ۳۱ 6 – متجّرب 6
 68 ۹6 ۳4 7 – متجّرب 7
 64 ۹8 3۲ 8 – متجّرب 8
 5۸ ۲۹ ۲۱ ۱ – متجّرب ۱
 38 ۳۹ ۹۱ ۹٠ – متجّرب ۹٠
 5٠ ۲5 ۲5 ۹۹ – متجّرب ۹۹
 ۲٠ 4٠ ۹٠ ۹۲ – متجّرب ۹۲
 ۲4 ۳۸ ۹۲ ۹3 – متجّرب ۹3
 3٠ ۳5 ۹5 ۹4 – متجّرب ۹4
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 36 ۳۲ ۹۸ ۹5 – متجّرب ۹5
 ۲6 ۳7 ۹۳ ۹6 – متجّرب ۹6
 6۲ ۹۱ ۳۹ ۹7 – متجّرب ۹7
 38 ۳۹ ۹۱ ۹8 – متجّرب ۹8

   ∑ ۱56 
و على اجلدول السابق حتصل قيمة نتيجة االختبار التجرييب مبادة الصرف عن 

. و  ۲٠و القيمة القلى  ۸8اسم ادلصدر ادليمي و ما يشتق منو. و القيمة الكثرى ىي 
 5۳،۹۹۹و ادلتوسط ىو  ۱56رلموعة القيمة لثمانية عشر تلميذا 

ثباتو و درجة صعوبتو و بعد معرفة قيمة االختبار التجرييب حيلل صدق السؤال و 
 و درحة السؤال ادلفرقة كما يأيت

 الصدق أ 
. و ادلثال للنمرة األوىل أنو كما  Korelasi Point Biserialو الصدق حيصى على رمز 

 يأيت
rpbi  =      

  
 √ 
 
 

rpbi  =            
     

 √    
    

 
rpbi  = 0,530 

و . 46۸،٠ rtabelو  5۳٠،٠  rpbi ، و حيصل۹8ىو  N و %5و مستوى الداللة 
 و احلاصل أن النمرة األوىل من األسئلة صدق  rhitung < rtabel من مث

من األسئلة  ۳۲و من حتليل صدق األسئلة كلها أمجع يكون  
، ۹۱، ۹۸، ۹7، ۹5، ۹4، ۹3، ۹۹، ۹٠، ۸، 7، 6، 5، 4، 3، ۹صدقا و ىي 

۲٠ ،۲۳ ،۲6 ،۲7 ،۳٠ ،۳۹ ،۳۳ ،۳5 ،۳6 ،۳7 ،۳۱ ،4٠ ،4۲ ،4۳ ،44 ،
، ۲۹، ۹6، ۹۲، ۱، ۲من األسئلة ليست بصدق و ىي  ۹۸. و يكون 4۱، و 47
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. و نسبة 5٠، و 4۸، 46، 45، 4۹، ۳8، ۳4، ۳۲، ۲۱، ۲۸، ۲5، ۲4، ۲۲
 حصول صدق بنود األسئلة يف اجلدول اآليت.

 ٠٤۳الجدول 
 نسبة حصول الصدق لبنود أداة األسئلة

السؤالالنمرة  رلموع نسبة مثوية ادلعيار  النمرة 

%64 صحيح  ۳۲ 

۹ ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،۸ ،۹٠ ،۹۹ ،
۹3 ،۹4 ،۹5 ،۹7 ،۹۸ ،۹۱ ،
۲٠ ،۲۳ ،۲6 ،۲7 ،۳٠ ،۳۹ ،
۳۳ ،۳5 ،۳6 ،۳7 ،۳۱ ،4٠ ،
 .4۱، و 47، 44، 4۳، 4۲

1.  

%۳6 غري صحيح   ۹۸ 
۲ ،۱ ،۹۲ ،۹6 ،۲۹ ،۲۲ ،۲4 ،

۲5 ،۲۸ ،۲۱ ،۳۲ ،۳4 ،۳8 ،
4۹ ،45 ،46 ،4۸ ،5٠ 

2.  

 1٠٠%   اجلملة 5٠ 
 

بنودا منو  ۳۲بنودا اخترب يف الفصل الرابع ب، يوجد  5٠و على اجلدول السابق علم أنو 
 %.۳6بنودا غري صدق أو  ۹۸% يستخدم لآلدة و سائره 64صدقا أو 

 الثبات ب 
ألجل معرفة ثبات أجوبة اآلدة خيترب ثبات بنود األسئلة يف اآلدة. و الثبات يستخدم 

 فيما يأيت : K-R 20ألجل معرفة ثبات السؤال. و الرمز ادلستخدم ىو 
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r11 = (  

   
) (       

  
) 

r11 = (   

    
) (                  

           
) 

r11 = (  
  
) (            

           
) 

r11 = 1,02041 X 0,90175 
r11 = 0,9201 

. و 46۸،٠ rtabelو  ۱۲٠۹،٠ rhitung، و حيصل ۹8ىو  N و %5و مستوى الداللة 
. و احلاصل أن آدة األسئلة ذلا ثبات أعلى. وجدول عدة ثبات  rhitung < rtabelمن مث 

 بنود االختبار التجرييب فيما يأيت
 ٠٤٠الجدول 

 ثبات بنود أسئلة االختبار
r11 rtabel الحاصل 

 الثبات األعلى 46۸،٠ ۱۲٠۹،٠
 و العدة الكاملة سيشرحها يف التتمة التاسعة. 

 درجة الصعوبة ج 
 و حصول الدرجة الصعوبة يف التتمة العاشرة 
 و عدة نسبة درجة صعوبة بنود األسئلة يف اجلدول اآليت 
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 ٠٤٤الجدول 
 نسبة عدة درجة صعوبة بنود األسئلة

 النسبة اجملموعة السؤالمنرة  ادلعيار
 %۹6 5 ۳۱، ۳۲، ۹۹، 8، ۹ السهل

 ادلعتدل
3 ،4 ،5 ،7 ،۹3 ،۹4 ،۹5 ،۹8 ،

۹۱ ،۲٠ ،۲3 ،۲6 ،۲7 ،۳٠ ،۳۹ ،
۳5 ،۳6 ،4۲ ،43 ،47 ،4۱ ،5٠ 

۲۲ 6۱% 

 %۹6 5 44، 4٠، 37، ۳۳، ۹٠ الصعب
 

، ۹(بنود معيار صعب  5و على اجلدول ادلاضي علم فهرس صعوبة األسئلة أنو 
 بنودا دلعيار معتدل  ۲۲و  %۹6أو  )۳۱، ۳۲، ۹۹، 8
)3 ،4 ،5 ،7 ،۹3 ،۹4 ،۹5 ،۹8 ،۹۱ ،۲٠ ،۲3 ،۲6 ،۲7 ،۳٠ ،۳۹ ،۳5 ،

، 37، ۳۳، ۹٠ (بنود معيار سهل  5و  %6۱أو  )5٠، 4۱، 47، 43، 4۲، ۳6
 .%۹6أو  )44، 4٠

 و التبيني الوضيح للدرجة الصعوبة سيذكر يف التتمة العاشرة.
 ادلفرقةالدرجة  د 

و ىي تستخدم ألجل معرفة درجة األسئلة ادلفرقة و ىي جيد جدا  
 و جيد و مقبول و ناقص. و الرمز ادلستخدم ىو 

D =   
  

 -   
  

 = PA - PB 

 و مثال عدة الدرجة ادلفرقة لبنود النمرة الثالثة كما  يأيت : 
D =   

  
 -   
  

 
D =  

 
 -  
 
 

D = 0,67 
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. و من مث بنود 7٠،٠ > D > ٠،4٠و على عدة الدرجة ادلفرقة ادلاضية مث يفسر أن 
 النمرة الثالثة ذلا درجة مفرقة جيدة. و أما نسبة حصول اختبار الدرجة ادلفرقة ففيما يأيت :

 ٠٤٦الجدول 
 نسبة حصول اختبار الدرجة المفرقة لبنود األسئلة

 النسبة اجملموعة منرة السؤال ادلعيار
، ۹۳، ۹۹، ۹٠، 7، 5، 4، ۳، ۹ اجليد

۹4 ،۹۱ ،۲٠ ،۲6 ،۲7 ،۳٠ ،۳۲ ،
۳6 ،4۲ ،44 ،47 ،5٠ 

۲٠ 
6۲،5% 

 ادلقبول
۸ ،۹5 ،۹۸ ،۲۳ ،۳۹ ،۳۳ ،۳5 ،

۳7 ،۳۱ ،4٠ ،43 ،4۱. ۹۲ 37،5% 

 
بنودا و ىو معيار  ۲٠و على حسب حصول درجة البنود ادلفرقة أنو يوجد 

، ۳۲، ۳٠، ۲7، ۲6، ۲٠، ۹۱، ۹4، ۹۳، ۹۹، ۹٠، 7، 5، 4، ۳، ۹(جيد 
، ۹5، ۸(بنودا و ىو معيار مقبول  ۹۲ و %6۲،5أو  )5٠، 47، 44، 4۲، ۳6
 .%37،5أو  )4۱، 43، 4٠، ۳۱، ۳7، ۳5، ۳۳، ۳۹، ۲۳، ۹۸

 يف التتمة احلادية عشر سيذكرىاو العدة الكاملة 
الصدق و الثبات و درجة الصعوبة و الدرجة ادلفرقة حلصول  حتليلو بعد 

بنودا صدقا و ثابت و الدرجة الصعوبة و  3۲االختبار التجرييب علم أنو يوجد 
 الدرجة ادلفرقة ادلختلفة.

 حتليل البيانات للدرجة األوىل .2
و ىذا التحليل يصنع ألجل معرفة احلال األول للفصل الذي يصري فصل 

و الفصل الثالث أ  )الفصل التجرييب(العينة للبحث. و ىو الفصل الثالث ب 
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. و البينات ادلستخدمة يف الدرجة األوىل قيمة االختبار القبلي )الفصل الضابط(
. و حيتمل حتليل الدرجة لتالميذ الفصل الثالث اليت تكون يف التتمة السادسة عشر
 األوىل على االختبار السوي و ادلتجانسي و جتانس الوسطني

 االختبار السوي .أ 
و ىذا االختبار يستخدم ألجل معرفة ىل البينات ذلا توزيع سوي أم ال. و 

. و البينات األوىل ادلستخدمة Chi-Kuadratىذا االختبار يستخدم اختبار 
 القبلي الختبار السوي ىي قيمة االختبار

   ∑
(     ) 

  

 

   
 

 
و إن كان . k-1 =و درجة احلرية  %5و معيار االختبار ادلستخدم مستوى الداللة 

>(X2) hitung  (X2) table   فالبيانات ذلا توزيع سوي و الضد أنو إن كان(X2) 

hitung < (X2) table  .فالبيانات ليس ذلا توزيع سوي 
السابعة عشر و الثامنة عشر علم أن حصول االختبار و على حسب العدة يف التتمة 

 السوي للفصل التجرييب و الضابط يف الدرجة األوىل فيما يأيت :
 ٠٤٧الجدول 

 البيانات لحصول االختبار السوي للدرجة األولى
 احلاصل t hitung t table الفصل النمرة
 توزيع سوي ۹۹،٠7٠5 ۹٠،6۱3۱ الضابط ۹
 توزيع سوي ۹۹،٠7٠5 ۹٠،56۹6 التجرييب ۲

 t hitung > t و على ىذا اجلدول علم أن يف الفصل التجرييب و الضابط

table و ىذا يعين أنو الفصلني ذلما توزيع سوي 
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 االختبار ادلتجانسي .ب 
وبعد االختبار السوي، قيمة االختبار القبلي للفصلني ختترب اختبارا 

 ال. متجانسا ألجل معرفة ىل الفصالن ذلما تباين سوي أم
و على حسب العدة يف التتمة التاسعة عشر علم أن حصول االختبار 

 ادلتجانسي للفصل التجرييب و الضابط يف الدرجة األوىل فيما يأيت :
 ٠٤۸الجدول 

 البيانات لحصول االختبار المتجانسي للدرجة األولى
 الضابط التجريبي الفصل

 ۹۳۱6 ۹4۸8 رلموعة القيمة
 ۲۹ ۲۲ رلموعة العينة

 66،48 67،64 ادلتوسط احلسايب
 ۹٠۹،56۹۱٠48 ۱۹،۲۱٠٠3۲۱ التباين

 ۹٠،٠778 ۱،5545۸۲۳۹۱ االحنراف ادلعياري
        ۹،۹۹۳ 
       ۲،۹۹ 
 

. و ىذا يعين أن الفصلني  Fhitung > Ftabelو على ىذا اجلدول علم أن 
 ذلما تباين سوي.

 اختبار جتانس الوسطني .ج 
يصنع ألجل معرفة ىل الفصالن جتانس الوسط و اختبار جتانس الوسطني 

 أم ال.
و على حسب العدة يف التتمة العاشرون علم أن حصول اختبار جتانس 

 الوسطني فيما يأيت
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 ٠٤۹الجدول 
 البيانات لحصول اختبار تجانس الوسطين للدرجة األولى

 الضابط التجريبي الفصل
 ۹۳۱6 ۹4۸8 رلموعة القيمة
 ۲۹ ۲۲ رلموعة العينة

 66،48 67،64 ادلتوسط احلسايب
 ۹٠۹،56۹۱٠48 ۱۹،۲۱٠٠3۲۱ التباين

 ۹٠،٠778 ۱،5545۸۲۳۹۱ االحنراف ادلعياري
        ٠،۳۸۸ 

Dk 4۹ 
       ۲،٠۲ 

  
و ىذا يعين قيمة وسط الفصل الثالث  Thitung > Ttabelو حيصل أن  

 سوي مطابق )الفصل الضابط(و الفصل الثالث أ  )الفصل التجرييب(ب 
 حتليل البيانات للدرجة األخرية .3

 االختبار السوي .أ 
و البيانات األخرية ادلستخدمة لالختبار السوي ىي قيمة االختبار  

البعدي. و أما حصول االختبار السوي للفصل التجرييب و الضابط ففي التتمة 
 الرابعة و العاشرتون و اخلامسة و العاشرتون
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 ٠٤۱٤الجدول 
 لحصول االختبار السوي للدرجة األخيرةالبيانات 

 احلاصل t hitung t table الفصل النمرة
 توزيع سوي ۹۹،٠7٠5 ۱،7۸4۱ الضابط ۹
 توزيع سوي ۹۹،٠7٠5 8،۱۱۱۲ التجرييب ۲

 
 t hitung > tو على اجلدول السابق علم أن يف الفصل التجرييب و الضابط 

table  مقبول و ىذا يعين أن الفصلني ذلما توزيع سوي   و من مث 
 االختبار ادلتجانسي .ب 

و أما حصول االختبار ادلتجانسي ففي اجلدول اآليت و التتمة السادسة  
 و العاشرتون

 ٠٤۱۱الجدول 
 البيانات لحصول االختبار المتجانسي للدرجة األخيرة

 الضابط التجريبي الفصل
 ۹۳۱6 ۹4۸8 رلموعة القيمة

 ۲۹ ۲۲ العينةرلموعة 
 6۸،76۲ ۸۹،45454545 ادلتوسط احلسايب

 ۹٠6،5۱٠4۸ 86،۹645٠۲ التباين
 ۹٠،3۲4۳ ۱،۲۸۲48۳6 االحنراف ادلعياري

        ۹،۲۳7 
       ۲،۹۹ 

 على α = 5%و 
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 n1 - k = ۲۲ – ۹ = ۲۹درجة البسيط احلرية = 

 n2 – k = ۲۹ – ۹ = ۲٠درجة ادلقام احلرية = 

) F٠،٠۲5( )۲۹ :۲٠( = ۲،۹۹ 
مقبول. و    من مث   Fhitung > Ftabelو على ىذا اجلدول علم أن  

 ىذا يعين أن الفصلني ذلما تباين سوي.
 اختبار اختالف الوسطني .ج 

و ىذا االختبار يصنع ألجل معرفة ىل الفصالن ذلما اختالف قيمة  
علم أن االختبار البعدي. و على حسب العدة يف التتمة السابعة و العاشرتون 

 حصول اختالف الوسطني فيما يأيت:
 ٠٤۱۲الجدول 

 البيانات لحصول اختبار اختالف الوسطين للدرجة األخيرة
 الضابط التجريبي الفصل
 ۹۳۱6 ۹4۸8 رلموعة القيمة
 ۲۹ ۲۲ رلموعة العينة

 6۸،76۲ ۸۹،45454545 ادلتوسط احلسايب
 ۹٠6،5۱٠4۸ 86،۹645٠۲ التباين

 ۹٠،3۲4۳ ۱،۲۸۲48۳6 االحنراف ادلعياري
        4،۲4۳ 

Dk 4۹ 
       ۹،683 



85 

=  )۱5( )4۹،٠ t(. و علم أن 4۹=  ۲ – ۲۹+  ۲۲و درجة احلرية =  α = 5%و 

و ىذا يعين قيمة وسط الفصل التجرييب و  t hitung < t table. و من مث ۹،683
 الفصل الضابط.الضابط ذلما وسط سلتلف و ىو أن الفصل التجرييب لو وسط أكثر من 

 نسبة الفعالية .ج 
و ألجل معرفة نسبة الفعالية الباحث سيتخدم اإلحصاء الوصفي على تعيني 

 قيمة الوسط . و نسبة نتائج تعّلم التالميذ كما يف الرمز على ما يأيت :
P =   

       
 X 100 

 البيان :

∑X  = رلموعة القيمة للتالميذ يف الفصل 
P  =   ادلائةرلموعة القيمة يف 

N  = رلموعة التالميذ 
 و البيان األوضح سيذكره يف اجلدول اآليت

 ٠٤۱۳الجدول 
 نسبة الفعالية

 الضابط التجريبي الفصل
∑X ۹7۱۲ ۹444 
N ۲۲ ۲۹ 
P ۸۹،46% 68،76% 

 الفعال أشد الفعال البيان
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و ىو من  %68،76و يف اجلدول ادلاضيأن الفصل الضابط نسبة الفعالية 
و ىو من أشد الفعال. و من  %۸۹،46نسبة الفعالية الفعال. و الفصل التجرييب 

 مث أن الطريقة القياسية أشد الفعال الرتفاع نتائج تعلم الصرف للتالميذ.

 مناقشة نتائج البحث .د 
و حصول البحث ادلقدم يدل على أن استخدام الطريقة القياسية يرفع نتائج 

الفصل (ادلصدر ادليمي و ما يشتق منو يف الفصل التجرييب تعلم الصرف مبادة اسم 
 .)الثالث ب

و على حسب حتليل نتائج التعلم علم أن نتائج التعلم لدى التالميذ للفصل 
التجرييب و الضابط ذلما جتانس الوسطني، و ىذا يأخذ بيانات قيمة االختبار القبلي 

. و من مث  ٠۲،t table ۲و  ٠،۳۸۸يف االختبار القبلي  t hitungمث حيصل أن 
 و احلاصل أنو ال يوجد اختالف الوسط للفرقتني.   يف قبول  t hitungعلم أن 

و بعد معرفة نتيجة قيمة االختبار القبلي حيلل الباحث نتائج تعلم الصرف يف 
االختبار البعدي علم أن نتائج تعلم التالميذ للفصل التجرييب أكثر من الفصل 

 tختالف الوسطني يأخذ قيمة االختبار البعدي مث علم أن الضابط. و اختبار ا

hitung 4،۲4۳  وt table ۹،683 و من مث .t hitung < t table  و احلاصل .
 مقبول.   أنو اختالف الوسطني دال و 

و ىذا البحث يقدم أن الطريقة القياسية أشد الفعالية الرتفاع نتائج تعلم 
 .التالميذ

 تقصير البحث .ه 
 البحث لو تقصريات منهاو ىذا 

 تقصري الوقت .1
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الوقت الذي يستخدم الباحث مقصور ألجل تكميل بيانات البحث. و من 
 مث يف البحث القادم لو وقت غري مقصور حصول أشد إرضاءا

 تقصري الكفاءة .2
الكفاءة من البحث إما عملية تأليف البحث و إما الكتابة  تقصريو الباحث لو 

و إما حتليل البيانات للبحث. و من مث اإلشراف الذي نالو الباحث من 
 ادلشرف أشد تسهيال و تعيينا لتأليف ىذا البحث

 تقصري ادلكان .3
و البحث يقع يف مدرسة اإلتقان الدينية السلفية و إمنا ينحصر البحث يف 

الفصل الثالث رلتمعا إحصائيا خاصا. و ىذا ديكن احلصول  ادلدرسة و يكون
 اآلخر إن كان البحث السوي يقع يف ادلكان ادلختلف
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 الباب الخامس
 االختتام

 الخالصة .أ 
تعليم التالميذ للفصل التجرييب و  إجنازعلم يف حصول حتليل بيانات   و

الضابط أنه للفصلني جتانس الوسطني. و هذا يثبت يف قيمة االختبار القبلي يف 
و من . t table ۲،ٓ۲و  ۳۳۳،ٓلالختبار القبلي  t hitungكل الفصل. و 

أنه ال يوجد اختالف الوسط  و من مث.     يقع يف قبول t hitungمث 
 للفرقتني.

تعلم  إجنازالختبار القبلي حيلل الباحث و بعد معرفة نتيجة قيمة ا
تعلم التالميذ للفصل التجرييب أكثر  إجنازيف االختبار البعدي علم أن  الصرف

اختبار اختالف الوسطني يأخذ قيمة االختبار البعدي  و .من الفصل الضابط
 t hitung < tو من مث . ٣٨ٖ،t table ۱و  t hitung ٗ،۲ٗ۳ علم أنمث 

table  .إجناز ة القياسية فعالية الرتفاع و من مث حصول هذا البحث أن الطريق
مبدرسة  البتدائيالفصل الثالث اتعلم اسم املصدر و ما يشتق منه لدى تالميذ 

 الدراسي ۱ٗٗٓ / ۱ٖٗ۹اإلتقان الدينية السلفية عام 

 االقتراح .ب 
تعليم الصرف مبادة اسم املصدر امليمي و ما  –و ألجل ارتفاع التعليم 

 الباحث يقًتح رب اقًتاحات، منها : –يشتق منه خاصا 
 لدى املعلم .ٔ

الطريقة القياسية تستخدم يف التعليم مبادة ترافق على فعالية طريقة  . أ
هذا التعليم. و فعالية الطريقة القياسية يوافقها جهازالتعليم اجليد و 



46 

منبع العلوم املتنوع و الصحيح و جهاز التعليم أو ألدوات هلذا 
 التعليم. 

ملشكالت و املعلم يثري التالميذ ألن ينموا األفكار الدقيقة يف حل ا . ب
 املوجودة و يناقشوا ِعْلِميّا يف تعليم الصرف

 لدى التالميذ .ٕ
و التالميذ يُتمٌّت هلم نشيط و دقيق و خالق مدة التعليم. و ألن  .أ 

 معيار تقومي نتيجة التعلم من العملية حىت هناية التعليم
و التالميذ يُتمٌّت هلم كفاءة املدة اليت علمها املعلم و تعلموها يف  .ب 

 أيضا خارج الفصل
و التالميذ يُتمٌّت هلم تطبيق مادة الصرف يف قراءة و فهم كتب  .ج 

 الًتاث
 لدى القاري .ٖ

 و البحث يتمٌت له مرجع البحث القادم . أ
 –تعليم الصرف خاصا  –و البحث يتمٌت له مرجع طريقة التعليم  . ب

 أيضا
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LAMPIRAN 1 

 

VISI DAN MISI MADRASAH DINIYAH SALAFIYAH  

AL-ITQON SEMARANG 

 

 
Madrasah Diniyah Salafiyah Al-Itqon Semarang memiliki Visi dan 

Misi sebagai berikut: 

1. Visi 

“Terbentuknya generasi Muslim yang terampil, bertaqwa, 

berakhlak mulia dan unggul dalam prestasi." 

Dengan indikator sebagai berikut: 

a. Mampu membaca dan memahami nilai-nilai ajaran Al-Qur'an 

dan Al-Hadits dengan baik dan benar. 

b. Mampu membaca kitab kuning (literatur salaf) dengan baik 

dan benar. 

c. Mampu menterjemahkan nilai-nilai agama kedalam bahasa 

masayarakat secara fleksibel. 

d. Taat dan rajin melaksanakan ibadah mahdhoh dan ibadah 

sosial. 

e. Indah dalam bertutur dan santun dalam berprilaku. 

f. Unggul dalam prestasi akademik dan non akadmik sebagai 

bekal melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan atau 

hidup mandiri. 

2. Misi 

Sebagai tindak lanjut visi di atas maka Madrasah Diniyah 

Salafiyah Al-Itqon Semarang sangat perlu menyusun misi 



sebagai langkah kongkrit dalam mewujudkan visi yang telah 

ditetapkan sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam 

pencapaian prestasi akademik dan non akademik. 

b. Mewujudkan pembelajaran dan pembiasaan dalam memahami 

Al-Qur'an dan Al Hadits sebagai sumber agama Islam.  

c. Mewujudkan pembentukan karakter Islami yang mampu 

mengaktualisasikan diri dalam masyarakat secara fleksibel. 

d. Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga 

kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan.  

e. Menyeleggarakan manajemen yang efektif, efisien, transparan 

dan akuntabel. 

  



LAMPIRAN 2 

 

STRUKTUR ORGANISASI MADRASAH DINIYAH 

SALAFIYAH AL-ITQON SEMARANG 

 
KEPALA MADRASAH   : ABDUL JAMIL 

DEWAN PERTIMBANGAN : H. CHOIRUL ANWAR, M.S.I dan 

AINUR ROFIQ 

SEKERTARIS   : ARIF BAHTIAR, S.PD. 

BENDAHARA   : MAKMUN 

SEKSI-SEKSI   : 

a.) SARPRAS   : ARDI NUGROHO 

b.) HUMAS   : LUTHFIL HUDA 

c.) KESISWAAN  : ABDUL KHOLIQ dan MOHAMMAD 

TAUFIQ 

  



LAMPIRAN 3 

 

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS UJI COBA 

 

No Kode Nama 

1 UC-1 Abdullah Munabbah 

2 UC-2 Ahmad Agus Kazim 

3 UC-3 Ahmad Fauji 

4 UC-4 Ahmad Wafa Ubayu 

5 UC-5 Arif Rahman 

6 UC-6 Fahmi Ulin Nuha 

7 UC-7 M. Nur Ihsan 

8 UC-8 Muhammad Abidu Maulah 

9 UC-9 Muhammad Affan Qi 

10 UC-10 Muhammad Ahnaf Shidiq 

11 UC-11 Muhammad Arfan Atthoruddin 

12 UC-12 Muhammad Fahrurrozi 

13 UC-13 Muhammad Khanifuddin 

14 UC-14 Muhammad Maulana Ariyanto 

15 UC-15 Muhammad Rokib 

16 UC-16 Muhammad Rosyid 

17 UC-17 Mukhamad Rifqi 

18 UC-18 Zaenul Kafa 

 

  



LAMPIRAN 4 

 

SOAL UJI COBA INSTRUMEN 

Mata pelajaran  : Sharf 

Kelas   : IV / 1(Gasal) 

Waktu   : 40 Menit 

Tahun ajaran  : 1439/1440 

Nama   : ………………......................... 

Kelas   : ………………......................... 

Pilihlah salah satu jawaban yang benar diantara a,b,c atau d, kemudian 

berilah tanda (X) pada lembar jawaban! 

1. Isim masdar adalah . . . 

a. Kalimah yang menunjukkan arti orang yang melakukan 

pekerjaan 

b. Kalimah yang menunjukkan arti waktu berhasilnya 

pekerjaan 

c. Kalimah yang menunjukkan arti orang/ perkara yang 

terkena pekerjaan 

d. Kalimah yang menunjukkan makna pekerjaan tanpa 

disertai zaman 

2. Isim masdar dalam istilah Shorof dibagi menjadi ... 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

3. Berikut yang bukan contoh masdar mim yang benar kecuali 

… 

a. ٌٌُمْلك 
b. ٌٌَمْفَسَدة 
c. ٌٌَمْرِضيَّة 



d. ٌٌَمْشُرْوح 
4. Isim mashdar mim dari fiil tsulasi yang binaknya shohih 

hukumnya syadz bila mengikuti wazan … 

a. ٌٌَمْفَعل 
b. ٌٌَمْفِعل 
c. ٌٌِمْفَعال 
d. ٌٌُمْفَعل 

5. Isim mashdar mim dari fiil tsulasi yang mengikuti wazan 

 . . . adalah َمْفِعلٌٌ

a. Yang binaknya ajwaf 

b. Yang binaknya mitsal 

c. Yang binaknya mudho‟af 

d. Yang ain fiilnya berharokat fathah 

6. Berikut contoh isim masdar mim tsulasi adalah . . . 

a. ٌٌَمْنَصر 
b. ٌٌَمْرَجع 
c. ٌٌأََمان 
d. َمَناِسك 

7. Kata   ٌٌَمْنَسك merupakan contoh isim masdar . .. 

a. Isim masdar tsulasi 

b. Isim masdar ghoiru mim tsulasi 

c. Isim masdar tsulasi mazid 

d. Isim masdar ruba‟I mulhaq 

8. Berikut ini yang bukan contoh isim masdar dari fiil tsulasi 

mazid adalah … 



a. ٌٌَنُسْولَة 
b. ٌٌِقَتال 
c. ٌَ بَ رُّكٌٌت  

d. ٌٌُمَناَسَبة 
9. Berikut isim masdar mim tsulasi dari ٌََنَسج adalah . . .  

a. ٌٌَمْنِسج 
b. ٌٌَمْنَسج 
c. ٌٌِمْنَسج 
d. ٌٌِمْنَساج 

10. Isim masdar mim tsulasi dari fiil  ٌََعُظم adalah . . . 

a. معظوم 
b. ٌٌَمْعِظم 
c. ٌٌَمْعَظم 
d. ٌٌِمْعظَام 

11. Isim mashdar mim dari fiil  اعترب adalah … 

a. ٌٌُمْعَتب َر 
b. ٌٌُمْعَترب 
c. ٌٌاْعِتَبار 



d. ٌٌاْعَتب َر 
12. Isim masdar mim tsulasi dari fiil  ٌََّدس adalah … 

a. ٌٌ  َدسّّ
b. ٌ  َمَدسّّ
c. ٌ  ُدسّّ
d. ٌَّّمِدس 

13. Isim masdar mim tsulasi dari fiil ٌََساح adalah … 

a. ٌٌَسْيح 

b. ٌٌَمَساح 
c. ٌٌِمَساح 
d. ٌٌَمِسْيح 

14. Isim masdar mim tsulasi dari fiil yang berbina‟ mahmuz 

adalah . . . 

a. ٌٌَمْأَمل 
b. ٌٌَمْضِرب 
c. ٌٌَمَصان 
d. ٌََّّمَر 

 … ‟merupakan isim masdar mim tsulasi dari bina  َمرَاح .15

a. Mahmuz 

b. Mudho‟af 

c. Ajwaf 



d. naqis 

16. Isim mashdar mim dari fiil tsulasi mazid ٌََزوَّل  ... 

a. ٌٌُمَزوّْل 
b. ٌٌُمزِوّْل 
c. ٌٌَمَزوَّل 
d. ٌٌُمَزوَّل 

17. Berikut yang bukan merupakan isim zaman dari fiil  ٌََخَزن  

adalah kecuali … 

a. ٌٌََمَْزن 

b. ٌٌََمْزِن 

c. ٌٌَُمَْزن 

d. ٌُْنٌٌزٌََم  
18. Isim masdar mim dari fiil ٌَِغش adalah َمْغًشى yang asalnya 

adalah … 

a. ٌٌَمْغِشي 
b. ٌٌَمْغَشي 
c. ٌََمْغَشي 
d. ٌٌَمْعَشي 

19. Isim mashdar mim yang binaknya lafif mafruq mengikuti 

wazan  … 

a. ٌٌَمْفِعل 



b. ٌٌَمْفَعل  

c. ٌٌُمْفَعل 
d. ٌٌُمْفِعل 

20. Bina‟ lafif maqrun memiliki persamaan dengan bina‟ naqis 

karena … 

a. Huruf awalnya berupa huruf illat 

b. Huruf awalnya erupa huruf isti‟la 

c. Huruf akhirnya berupa huruf illat 

d. Huruf akhirnya berupa huruf ithbaq 

21. Bina‟ lafif mafruq memiliki persamaan dengan bina‟ mitsal 

karena . . . . 

a. Huruf awalnya berupa huruf illat 

b. Huruf awalnya erupa huruf isti‟la 

c. Huruf akhirnya berupa huruf illat 

d. Huruf akhirnya berupa huruf ithbaq 

 

22.  
 

 

 

 

Berikut yang termasuk bina‟ lafif, maqrun dan naqis secara 

berurutan adalah . . . 

a. 1,2,3 

b. 1,4,3 

c. 3,1,2 

d. 3,4,1 

 

23.  
 

 

 

 

Berikut isim mashdar dari fiil tsulasi mazid khumasi adalah . . 

. . 

 3. َوَطى 1َنَصاٌ.

 4. َصَوى 2. نَ َوى

 3ُمْصطََلٌحٌ. 1ُمْقََتٌِنٌ.

 4ُمَقاٌمٌ. 2ُمَباٌحٌ.



a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 1 dan 3 

24.   
1.) Huruf akhir bisa diberi tanwin bila tidak diawali dengan 

huruf al dan tidak diidhofahkan 

2.) Isim mashdar mengikuti wazan sebagaimana wazan fiil 

mudhori‟ yang dimabni majhulkan 

3.) Huruf awal (huruf mudhoro‟ah) dari fiil mudhori‟ tersebut 

dibuang lalu diganti dengan huruf mim 

Berikut langkah pembuatan isim mashdar mim dari fiil tsulasi 

mazid secara berurutan adalah . . . . 

a. 1,2,3 

b. 1,3,2 

c. 2,1,3 

d. 2,3,1 

25.  
 

 

 

mashdar Berikut isim 

dari fiil tsulasi mazid yang berbinak lafif mafruq adalah . . . . 

a. 1 dan 3 

b. 1 

c. 3 

d. 2 dan 4 

26. Isim yang bukan termasuk cetakan dari mashdar adalah 

sebagai berikut kecuali . . . . 

a. Isim dhomir 

b. Isim fail 

c. Isim maf‟ul 

d. Isim makan 

27. Kata yang menerangkan tempat terjadinya sesuatu merupakan 

pengertian dari . . . . 

a. Isim mashdar 

b. Isim zaman 

c. Isim makan 

 3ُمت ََغطِّىٌ. 1ُمَوحِّىٌ.

 4ُمْغًوىٌ. 2ُمَلوِّىٌ.



d. Isim mahal 

28. Berikut isim makan dari fiil ٌََرَهن adalah . . . . 

a. ٌٌِمْرَهن 
b. ٌٌَمْرَهن 
c. ٌٌَمْرِهن 

d. b dan c benar 

29. Isim zaman dari َغَذا adalah . . . . 

a. َمْغًذى 
b. ٌٌَمْغَذي 
c. ٌَّّمْغِذي 
d. ٌٌَمْغِذي 

30. Berikut contoh isim makan dari binak naqis yang benar adalah 

. . . . 

a. ٌٌَمَقاس 
b. َمْقًوى 
c. ٌٌَمْوِعد 
d. َمْدًعى 

31. Wazan isim makan dari fiil non tsulasi itu seperti fiil 

mudhoriknya ketika . . . . 

a. Ain fiilnya dibaca fathah 

b. Ain fiilnya tidak dibaca fathah 

c. Dimabni majhulkan 

d. Dimabni majhulkan dan ain fiil tidak dibaca kasroh 



32. Berikut isim zaman yang mengikuti wazan ٌٌَمْفَعل yang benar 

adalah . . . . 

a. ٌٌر  َمِصي ْ
b. َمْرًمى 
c. َمْيًدى 
d. ٌُْفًلىم  

33. Isim makan dari fiil tsulasi ٌُفَِندٌَ يَ ْفَند adalah . . . . 

a. ٌٌَمْفَند 
b. ٌٌَمْفِند 
c. َمْفَنًدا 
d. a dan c benar 

34. Isim zaman ٌٌَمِفْيظ merupakan isim yang binaknya berupa . . . . 

a. Ajwaf 

b. Mudho‟af 

c. Ajwaf ya‟i 

d. Ajwaf wawi 

35. Isim makan mengikuti wazan ٌٌَمْفَعل jika . . . . 

a. Ain fiilnya berupa huruf illat yang tidak dibaca kasrah 

b. Berupa binak naqis 

c. Ain fiilnya berupa huruf illat 

d. Fa‟ fiilnya berupa huruf illat 

36. Fiil amar ٌِْاْظِلف jika ingin dikonversikan ke isim makan maka 

berbunyi . . . . 

a. ٌٌَمْظَلف 



b. ٌٌَمْظِلف 
c. ٌٌِمْظَلف 
d. a dan b benar 

37. Isim zaman dari َصلَّى adalah . . . . 

a. ُمَصلِّى 
b. ُّّمَصل 
c.  ٌُمَصل 
d. َمَصلِّى 

38. Fiil madhi ٌََوِرث ketika dikonversikan ke isim zaman maka 

menjadi . . . . 

a. ٌٌَمْوِرث 
b. ٌٌَمْوَرث 
c. ٌٌُمْوَرث 
d. a dan b benar 

39. Sighat isim makan dari fiil ٌَْْجَعٌَأ  yang benar adalah . . . . 

a. ٌٌُُمِْمع 

b. ٌٌُُمَْمع 

c. ٌٌَُمَْمع 

d. ٌٌَُمِْمع 
40. Berikut contoh isim makan dari binak mahmuz lam yang 

benar adalah . . . . 



a. ٌٌَمْأِنت 
b. ٌٌَمْعِبأ 
c. ٌٌَمْظَما 
d. ٌٌَُمَْأش 

41. Isim zaman ٌٌَُمِْبش berasal dari fiil . . . . 

a. ٌَُجَبَشٌََيِْبش 

b. ٌَُجُبَشٌََيُْبش 

c. ٌَُجِبَشٌََيَْبش 

d. ٌَََيِْبسٌُ َجَبس  
42. Berikut contoh isim makan binak naqis yang benar adalah . . . 

. 

a. ٌٌَمْوَرث 
b. ٌٌَمْيِقن 
c. ٌٌَقن  َمي ْ
d. ٌٌُمْوَقظ 

43. Nama lain dari binak mu‟tal fa‟ adalah . . . . 

a. Ajwaf 

b. Naqis 

c. Mudho‟af 

d. Mitsal 

44. Isim mashdar ghoiru mim ِعَنايَة bila dikonversikan ke sighot 

isim zaman maka bunyinya adalah . . . . 



a. ٌَمْعًن 
b. ٌُمْعًن 
c. ٌْاْلَمْعِن 
d. a dan c benar 

45. Pengertian dari isim zaman adalah . . . . 

a. Kata benda yang dibaca nashab yang menunjukkan makna 

waktu 

b. Kata benda yang menerangkan tempat terjadinya waktu 

c. Kata benda yang menerangkan waktu terjadinya sesuatu 

d. Kata benda yang dibaca nashab yang mengira-ngirakan 

huruf jer namun berhukum sima‟i 

46. Dalam dunia kartun kita mengenal karakter “Marsya”. 

“Marsya” juga bisa terambil dari bahasa Arab sighot isim 

zaman yang asalnya . . . . 

a. ٌٌَمْرَشي 
b. ٌٌَمْرِشي 
c. ٌَّّمْرَشي 
d. a dan b benar 

47. Kata “istilah” bila dikonversikan ke isim zaman maka 

bunyinya adalah . . . . 

a. ٌٌُمْصطَِلح 
b. ٌٌُمْضطَِلح 
c. ٌٌُمْصطََلح 
d. ٌٌَمْصطََلح 

 merupakan bentuk isim mashdar mim dari fiil tsulasi ُمَشارََكة .48

mazid. Bila dikonversikan ke isim makan bunyinya adalah . . . 

. 



a. ٌٌَمَشارِك 
b. ٌٌَمَشاَرك 
c. ٌٌُمَشارِك 
d. ٌٌُمَشاَرك 

49. Kata ُّّمْعَتل merupakan bentuk isim makan dari binak . . . . 

a. Mu‟tal 

b. Ajwaf 

c. Naqis 

d. Mudhoaf 

50. Ada salah seorang santri bernama “Wijdan”. Kata “wijdan” 

merupakan sighot dari isim mashdar ghoiru mim. Bila 

„wijdan” dikonversikan ke isim makan maka menjadi . . . . 

a. ٌٌَمْوِجد 
b. ٌٌَمْوَجد 
c. ٌٌُمْوِجد 
d. a dan b benar 

  



LAMPIRAN 5 

 

KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA INSTRUMEN 

 

1. d 

2. b 

3. d 

4. b 

5. b 

6. c 

7. a 

8. a 

9. b 

10. c 

11. a 

12. b 

13. b 

14. a 

15. c 

16. d 

17. a 

18. b 

19. a 

20. c 

21. a 

22. d 

23. d 

24. d 

25. b 

 

26. d 

27. c 

28. b 

29. a 

30. d 

31. c 

32. b 

33. d 

34. c 

35. a 

36. b 

37. a 

38. a 

39. b 

40. c 

41. a 

42. b 

43. d 

44. a 

45. a 

46. a 

47. c 

48. d 

49. d 

50. a 

 

 

 

 

 

 

  



LAMPIRAN 6 

DAFTAR NILAI UJI COBA 

No Kode Nama Nilai 

1 UC-1 Abdullah Munabbah 88 

2 UC-2 Ahmad Agus Kazim 68 

3 UC-3 Ahmad Fauji 60 

4 UC-4 Ahmad Wafa Ubayu 76 

5 UC-5 Arif Rahman 72 

6 UC-6 Fahmi Ulin Nuha 78 

7 UC-7 M. Nur Ihsan 68 

8 UC-8 Muhammad Abidu Maulah 64 

9 UC-9 Muhammad Affan Qi 58 

10 UC-10 Muhammad Ahnaf Shidiq 38 

11 UC-11 Muhammad Arfan Atthoruddin 50 

12 UC-12 Muhammad Fahrurrozi 20 

13 UC-13 Muhammad Khanifuddin 24 

14 UC-14 Muhammad Maulana Ariyanto 30 

15 UC-15 Muhammad Rokib 36 

16 UC-16 Muhammad Rosyid 26 

17 UC-17 Mukhamad Rifqi 62 

18 UC-18 Zaenul Kafa 38 

 

  



LAMPIRAN 7 

ANALISIS SOAL UJI COBA 

 

No Soal

1 2 3 4 5 6

1 UC-01 1 1 1 1 1 0

2 UC-02 1 1 1 1 1 0

3 UC-03 1 0 1 1 0 1

4 UC-04 1 1 1 1 1 0

5 UC-05 1 1 1 1 1 0

6 UC-06 1 1 1 1 1 1

7 UC-07 1 1 1 1 1 0

8 UC-08 1 1 1 1 1 0

9 UC-09 1 1 1 1 1 0

10 UC-10 0 1 0 0 1 0

11 UC-11 1 1 0 0 0 0

12 UC-12 0 1 1 0 0 0

13 UC-13 1 0 0 1 0 0

14 UC-14 1 0 1 0 0 0

15 UC-15 0 0 0 1 0 0

16 UC-16 1 1 0 0 1 0

17 UC-17 1 0 0 0 0 0

18 UC-18 0 1 1 1 0 0

Jumlah UC-Jumlah
14 13 12 12 10 2

Mp 29,43 28,62 30,00 30,42 31,80 34,50

Mt 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56

p 0,78 0,72 0,67 0,67 0,56 0,11

q 0,22 0,28 0,33 0,33 0,44 0,89

p/q 3,50 2,60 2,00 2,00 1,25 0,13

St 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14

rhitung 0,530 0,328 0,480 0,539 0,578 0,277

rtabel Dengan taraf signifikan 5% dan N = 18 di peroleh rtabel =

Kriteria Valid Invalid Valid Valid Valid Invalid

B 14 13 12 12 10 2

JS 18 18 18 18 18 18

TK 0,78 0,72 0,67 0,67 0,56 0,11

Kriteria Mudah Mudah Sedang Sedang Sedang Sukar

BA 9 8 9 9 8 2

BB 5 5 3 3 2 0

JA 9 9 9 9 9 9

JB 9 9 9 9 9 9

D 0,44 0,33 0,67 0,67 0,67 0,22

Kriteria Baik Cukup Baik Baik Baik Cukup

Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang

p 0,78 0,72 0,67 0,67 0,56 0,11

q 0,22 0,28 0,33 0,33 0,44 0,89

p.q 0,17 0,20 0,22 0,22 0,25 0,10

n 50

Spq 10,10

S
2

102,8024691

r11 0,920107445

Kriteria Reliabel

Va
lid

ita
s

Kriteria soal

Re
lia

bi
lit

as
Ti

ng
ka

t 

Ke
su

ka
ra

n
Da

ya
 P

em
be

da

KodeNo



 

7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 1 1 1 1 1

0 1 1 1 1 1 0 1 0

1 1 1 0 1 1 1 0 1

1 1 1 1 1 1 1 0 1

1 1 1 0 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 1 1 1 1 1

1 1 1 0 1 1 1 0 0

0 0 0 0 1 1 1 1 1

1 1 1 0 0 0 0 0 1

0 1 1 0 0 1 0 0 0

1 1 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 1 0 1 0 0

1 1 1 0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 1 0 1 0 0

1 1 0 0 1 1 1 1 1

0 1 1 0 1 0 0 0 1

12 15 14 4 14 14 12 8 11

31,00 28,73 28,64 36,00 29,50 29,00 30,33 32,88 31,91

26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56

0,67 0,83 0,78 0,22 0,78 0,78 0,67 0,44 0,61

0,33 0,17 0,22 0,78 0,22 0,22 0,33 0,56 0,39

2,00 5,00 3,50 0,29 3,50 3,50 2,00 0,80 1,57

10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14

0,620 0,480 0,385 0,498 0,543 0,451 0,527 0,557 0,662

0,468 Dengan taraf signifikan 5% dan N = 18 di peroleh rtabel =

Valid Valid Invalid Valid Valid Invalid Valid Valid Valid

12 15 14 4 14 14 12 8 11

18 18 18 18 18 18 18 18 18

0,67 0,83 0,78 0,22 0,78 0,78 0,67 0,44 0,61

Sedang Mudah Mudah Sukar Mudah Mudah Sedang Sedang Sedang

8 9 9 4 9 9 8 6 7

4 6 5 0 5 5 4 2 4

9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9

0,44 0,33 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,33

Baik Cukup Baik Baik Baik Baik Baik Baik Cukup

Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai

0,67 0,83 0,78 0,22 0,78 0,78 0,67 0,44 0,61

0,33 0,17 0,22 0,78 0,22 0,22 0,33 0,56 0,39

0,22 0,14 0,17 0,17 0,17 0,17 0,22 0,25 0,24



 

16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 0 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 1 1 0 0 1

1 0 1 1 1 0 1 1 1

1 0 0 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 0 0 1 0

1 0 1 1 1 0 1 0 1

1 1 0 1 0 1 0 1 1

1 0 0 1 1 1 0 1 1

1 0 1 0 0 0 1 1 1

0 0 0 0 1 1 1 1 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 1 0 1 1 0 0

1 0 0 0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 1 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 0 0 0 1 1 1 0

13 5 7 10 10 10 12 11 13

28,92 33,00 34,14 33,20 34,00 29,50 27,17 31,45 29,38

26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56

0,72 0,28 0,39 0,56 0,56 0,56 0,67 0,61 0,72

0,28 0,72 0,61 0,44 0,44 0,44 0,33 0,39 0,28

2,60 0,38 0,64 1,25 1,25 1,25 2,00 1,57 2,60

10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14

0,377 0,394 0,597 0,733 0,821 0,325 0,085 0,606 0,450

0,468

Invalid Invalid Valid Valid Valid Invalid Invalid Valid Invalid

13 5 7 10 10 10 12 11 13

18 18 18 18 18 18 18 18 18

0,72 0,28 0,39 0,56 0,56 0,56 0,67 0,61 0,72

Mudah Sukar Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Mudah

8 3 5 8 8 6 5 7 8

5 2 2 2 2 4 7 4 5

9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9

0,33 0,11 0,33 0,67 0,67 0,22 -0,22 0,33 0,33

Cukup Jelek Cukup Baik Baik Cukup Sangat jelek Cukup Cukup

Dibuang Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dibuang Dipakai Dibuang

0,72 0,28 0,39 0,56 0,56 0,56 0,67 0,61 0,72

0,28 0,72 0,61 0,44 0,44 0,44 0,33 0,39 0,28

0,20 0,20 0,24 0,25 0,25 0,25 0,22 0,24 0,20



 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 1 1 1 0 1 1 1 1 0

1 1 1 1 1 1 0 1 0 1

0 1 1 1 0 1 1 1 0 1

1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

1 0 1 0 0 1 0 1 0 1

1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

1 1 0 0 0 1 0 1 1 1

1 1 0 0 0 0 1 1 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 1 1 1 1 0 1 0 0 1

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 1 0 0 1 0 1

1 1 0 1 0 0 1 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

1 0 0 0 0 1 0 1 0 1

15 12 7 6 5 7 9 13 5 17

28,00 30,33 35,14 31,67 25,00 33,29 32,00 30,31 35,80 25,53

26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56

0,83 0,67 0,39 0,33 0,28 0,39 0,50 0,72 0,28 0,94

0,17 0,33 0,61 0,67 0,72 0,61 0,50 0,28 0,72 0,06

5,00 2,00 0,64 0,50 0,38 0,64 1,00 2,60 0,38 17,00

10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14

0,319 0,527 0,676 0,356 -0,095 0,530 0,537 0,597 0,565 -0,417

Invalid Valid Valid Invalid Invalid Valid Valid Valid Valid Invalid

15 12 7 6 5 7 9 13 5 17

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

0,83 0,67 0,39 0,33 0,28 0,39 0,50 0,72 0,28 0,94

Mudah Sedang Sedang Sedang Sukar Sedang Sedang Mudah Sukar Mudah

8 8 6 4 2 6 6 9 4 8

7 4 1 2 3 1 3 4 1 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0,11 0,44 0,56 0,22 -0,11 0,56 0,33 0,56 0,33 -0,11

Jelek Baik Baik Cukup Sangat jelek Baik Cukup Baik Cukup Sangat jelek

Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang

0,83 0,67 0,39 0,33 0,28 0,39 0,50 0,72 0,28 0,94

0,17 0,33 0,61 0,67 0,72 0,61 0,50 0,28 0,72 0,06

0,14 0,22 0,24 0,22 0,20 0,24 0,25 0,20 0,20 0,05



 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1 1 1 0 1 1 0 1 1 1

1 0 0 0 1 0 1 0 1 0

0 1 0 1 0 0 1 1 1 1

1 1 0 0 1 0 1 1 1 1

1 1 0 1 1 1 1 1 1 0

1 1 1 0 1 0 0 1 1 1

0 0 0 0 1 1 1 1 1 0

0 0 0 0 1 0 1 1 0 0

0 0 0 1 1 0 1 1 0 0

0 0 0 0 1 0 0 1 1 0

0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

0 1 0 0 0 0 1 0 1 0

1 0 0 0 1 0 1 0 1 0

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

1 0 0 0 1 1 1 0 1 0

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

7 6 2 3 14 4 15 10 12 4

34,29 33,67 41,50 31,67 29,29 36,25 25,07 31,40 30,25 37,75

26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56

0,39 0,33 0,11 0,17 0,78 0,22 0,83 0,56 0,67 0,22

0,61 0,67 0,89 0,83 0,22 0,78 0,17 0,44 0,33 0,78

0,64 0,50 0,13 0,20 3,50 0,29 5,00 1,25 2,00 0,29

10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14

0,608 0,496 0,521 0,225 0,504 0,511 -0,328 0,534 0,515 0,590

Valid Valid Valid Invalid Valid Valid Invalid Valid Valid Valid

7 6 2 3 14 4 15 10 12 4

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

0,39 0,33 0,11 0,17 0,78 0,22 0,83 0,56 0,67 0,22

Sedang Sedang Sukar Sukar Mudah Sukar Mudah Sedang Sedang Sukar

5 5 2 3 8 3 7 8 7 4

2 1 0 0 6 1 8 2 5 0

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0,33 0,44 0,22 0,33 0,22 0,22 -0,11 0,67 0,22 0,44

Cukup Baik Cukup Cukup Cukup Cukup Sangat jelek Baik Cukup Baik

Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai

0,39 0,33 0,11 0,17 0,78 0,22 0,83 0,56 0,67 0,22

0,61 0,67 0,89 0,83 0,22 0,78 0,17 0,44 0,33 0,78

0,24 0,22 0,10 0,14 0,17 0,17 0,14 0,25 0,22 0,17



 

45 46 47 48 49 50

1 1 1 0 1 1 44 1936

1 0 0 0 0 0 34 1156

1 0 1 1 1 0 30 900

1 1 1 0 0 1 38 1444

0 0 1 0 1 1 36 1296

1 0 1 0 1 1 39 1521

0 0 0 1 1 1 34 1156

0 0 1 1 1 1 32 1024

0 0 1 0 1 1 29 841

1 0 0 0 1 0 19 361

1 1 0 0 1 1 25 625

0 0 0 0 0 0 10 100

0 0 0 0 0 0 12 144

0 1 0 0 0 1 15 225

0 1 0 0 0 0 18 324

1 0 0 1 0 0 13 169

0 0 1 0 1 1 31 961

0 0 1 0 1 0 19 361

8 5 9 4 11 10 478 14544

30,25 28,00 33,11 27,25 30,73 36,70 (∑y)2 = 228484

26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 26,56 ∑y2 = 14544

0,44 0,28 0,50 0,22 0,61 0,56 ∑pq = 26,56

0,56 0,72 0,50 0,78 0,39 0,44

0,80 0,38 1,00 0,29 1,57 1,25

10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14

0,326 0,088 0,647 0,037 0,516 1,119

Invalid Invalid Valid Invalid Valid Valid

8 5 9 4 11 10

18 18 18 18 18 18

0,44 0,28 0,50 0,22 0,61 0,56

Sedang Sukar Sedang Sukar Sedang Sedang

5 2 7 3 7 7

3 3 2 1 4 3

9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9

0,22 -0,11 0,56 0,22 0,33 0,44

Cukup Sangat jelek Baik Cukup Cukup Baik

Dibuang Dibuang Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai

0,44 0,28 0,50 0,22 0,61 0,56

0,56 0,72 0,50 0,78 0,39 0,44

0,25 0,20 0,25 0,17 0,24 0,25

Y2Y



LAMPIRAN 8 

 

VALIDITAS BUTIR SOAL UJI COBA 

 
Perhitungan 

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk 

butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh 

seperti pada tabel analisis butir soal. 

 

       

Rumus

Keterangan:

= Rata-rata skor total yang menjawab benar pada butir soal

= Rata-rata skor total 

= Standart deviasi skor total

= Proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal

= Proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal

Kriteria

Apabila rhitung > rtabel, maka butir soal valid.

Mp

Mt

St

p

q

1

1

0

1

1

0

1

0

18 324 0

13 169 13
15 UC-15

1 UC-01

2

1

14 1

0

3

No Kode Butir soal no 1 (X)

441

XY

900 30
1

1

44 1936

1296 36

UC-02 34 1156 34

1

1

UC-03 30

1156 34

4 UC-04 38 1444 38
5 UC-05 36

841 29

6 UC-06 39 1521 39
7 UC-07 34

625 25

8 UC-08 32 1024 32
9 UC-09 29

144 12

10 UC-10 19 361 0
11 UC-11 25

961 31

12 UC-12 10 100 0
13 UC-13 12

UC-16

15

Jumlah 14 478 14544 412

16
UC-17 31

225

361 0

1

1

UC-18 19

UC-14 15

17

Skor Total (Y) Y
2

18



 

        

   

        

        

     

        

        

      

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh:

=
14

= 29,43

Mt = Jumlah skor total 
Banyaknya siswa 

= 478
18

= 26,56

p =

= 14
18

= 0,78

q = 1 - p = 1 - 0,78 = 0,22

St = 478
2

= 10,14

18

rpbi = 29,43 26,56 0,78

10,14 0,22

= 0,530

Jumlah skor total yang menjawab benar pada no 1

Jumlah skor total yang menjawab benar pada no 1
Banyaknya siswa yang menjawab benar pada no 1

412

=Mp Banyaknya siswa yang menjawab benar pada no 1



LAMPIRAN 9 

 

RELIABILITAS BUTIR SOAL UJI COBA 

 

 

 

Pada taraf signifikansi a = 5% dengan n = 18 diperoleh r tabel = 0.468 

karena r 11 > r table, maka item soal tersebut reliabel 

  

 

 

 

 

 

Formula:

Keterangan :

n : Banyaknya item

: Jumlah varian butir

: Varians total

Kriteria

Apabila r11 > r tabel, maka item soal reliabel

























2

2

11 -1 
1-n

n
  r

t

i





Dengan menggunakan rumuas diatas, diketahui :

= pq1 + pq2 + pq3 + . . .+ pq50

= 0,17 + 0,20 + 0,22 + . . .+ #REF!

= 10,10

102,8024691

50 10,10

25-1 51,637755

= 0,920107445

18

253

18

r11 =

S2 =
14544 -

1 -



LAMPIRAN 10 

 

TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL UJI COBA 

 
Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai tingkat kesukaran yang 

mudah 

Rumus

Keterangan:

: Indeks kesukaran

: Jumlah peserta didik yang menjawab soal dengan benar

: Jumlah seluruh peserta didik yang ikut tes

Kriteria

+

18

= 0,78

1

1

1

8

9

UC-13

UC-12

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir

soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada

tabel analisis butir soal.

Jumlah 9 Jumlah 5

P
9 5

7

0

UC-16

8

9

UC-17

UC-03

=

1

6 UC-02 1 6 UC-14 0

UC-08 1 7

5 UC-07 1 5 UC-15 1

4 UC-05 1 4 UC-18 1

3 UC-04 1 3 UC-10 0

2 UC-06 1 2 UC-11 1

1 UC-01 1 1 UC-09 0

0,71 - 1,00 Mudah

Kelompok Atas Kelompok Bawah

No Kode Skor No Kode Skor

0,31 - 0,70 Sedang

Interval IK Kriteria

0,00 - 0,30 Sukar

P

NP

N

N

N
  P P



LAMPIRAN 11 

DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL UJI COBA 

 

1.  Soal Pilihan Ganda

Rumus

Keterangan:

: Daya Pembeda

: Banyaknya peserta didik kelompok atas yang menjawab benar

: Banyaknya peserta didik kelompok bawah yang menjawab benar

: Banyaknya peserta didik kelompok atas 

: Banyaknya peserta didik kelompok bawah

Kriteria

<

< <

< <

< <

< <

Perhitungan

Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai daya pembeda baik

0

1

1

1

8

9

UC-13

UC-12

= 0,44

Jumlah

9

Jumlah 5

5
DP

9

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya

untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan

diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal.

9 9=

3 UC-10 0

4 UC-05 1 4 UC-18 1

2 UC-06 1

3 UC-04 1

Skor

1 UC-01 1 1 UC-09 0

Kelompok Atas Kelompok Bawah

2 UC-11 1

No Kode Skor No Kode

0,40 D 0,70 Baik

0,70 D 1,00 Sangat Baik

0,00 D 0,20 Jelek

0,20 D 0,40 Cukup

Interval D Kriteria

D 0,00 Sangat jelek

D

BA

BB

JA

JB

5 UC-07 1 5 UC-15 1

6 UC-02 1 6 UC-14 0

9

UC-08 1 7 UC-16 17

8 UC-17

UC-03

B

B

A

A

J

B

J

B
    D 



LAMPIRAN 12 

 

DAFTAR NAMA SANTRI KELAS EKSPERIMEN 3B 

No Kode Nama 

1 E-1 A. Miftahul Anwar 

2 E-2 Ali Abdillah 

3 E-3 Chusna Syadzali 

4 E-4 Fachri Dava A. 

5 E-5 Fikri Zidun Naja 

6 E-6 Khalilur Rohman 

7 E-7 M. Askal Efendi 

8 E-8 M. Fahri Rivaldi 

9 E-9 M. Farkhan Fauzul A 

10 E-10 M. Hesya Rafi Maulana 

11 E-11 M. Mahbub Al-Muafi 

12 E-12 M. Nafis Mahfud 

13 E-13 M. Rifai Maulana 

14 E-14 M. Syamsul Maarif 

15 E-15 M. Ulil Albab 

16 E-16 Misbahul Munir 

17 E-17 Muhamad Lutfi Khakim 

18 E-18 Muhammad Anwar Sadad 

19 E-19 Muhammad Chaidar 

20 E-20 Muhammad Wijdan Najib 

21 E-21 Syafiul Muna Almafasih 

22 E-22 Wildan Ni‟am Khakim 

 

  



LAMPIRAN 13 

 

DAFTAR NAMA SANTRI KELAS KONTROL 3A 

No Kode Nama 

1 K-1 A. Fino Tangguh A 

2 K-2 Abdul Mutholib 

3 K-3 Ahmad Rizal Ardiansyah 

4 K-4 Ahmad Ro'uf 

5 K-5 Eka Bayu Setyo Aji 

6 K-6 Fadhilla Dimas W 

7 K-7 Fahrizal Ahmad 

8 K-8 Gayuh M. Tanwirul Q 

9 K-9 Hammam Defa Adi N 

10 K-10 Indra Andriansyah 

11 K-11 M. Abdur Rohman 

12 K-12 M. Irkham 

13 K-13 M. Irvanil Luthfi M 

14 K-14 M. Isqi Syafa'at 

15 K-15 M. Rizqi Mardiyanto 

16 K-16 Muhamad Azarfani 

17 K-17 Muhamad Kholif H 

18 K-18 Muhammad Bilfas Naufal 

19 K-19 Muhammad Sifaun Nida 

20 K-20 Riki Senturi 

21 K-21 Siroj Nasrul Muna 

 

  



LAMPIRAN 14 

SOAL UJI PRETEST 

Mata pelajaran  : Sharf 

Kelas / Semester : III / 2 (Gasal) 

Waktu   : 40 Menit 

Tahun ajaran  : 1439/1440 

Nama   : ………………......................... 

Kelas   : ………………......................... 

Pilihlah salah satu jawaban yang benar diantara a,b,c atau d, kemudian 

berilah tanda (X) pada lembar jawaban! 

1. Isim masdar adalah . . . 

a. Kalimah yang menunjukkan arti orang yang melakukan 

pekerjaan 

b. Kalimah yang menunjukkan arti waktu berhasilnya 

pekerjaan 

c. Kalimah yang menunjukkan arti orang/ perkara yang 

terkena pekerjaan 

d. Kalimah yang menunjukkan makna pekerjaan tanpa 

disertai zaman 

2. Isim mashdar mim dari fiil tsulasi yang binaknya shohih 

hukumnya syadz bila mengikuti wazan … 

a. ٌٌَمْفَعل 
b. ٌٌَمْفِعل 
c. ٌٌِمْفَعال 
d. ٌٌُمْفَعل 

3. Isim mashdar mim dari fiil tsulasi yang mengikuti wazan 

 . . . adalah َمْفِعلٌٌ



a. Yang binaknya ajwaf 

b. Yang binaknya mitsal 

c. Yang binaknya mudho‟af 

d. Yang ain fiilnya berharokat fathah 

4. Kata   ٌٌَمْنَسك merupakan contoh isim masdar . .. 

a. Isim masdar tsulasi 

b. Isim masdar ghoiru mim tsulasi 

c. Isim masdar tsulasi mazid 

d. Isim masdar ruba‟I mulhaq 

5. Berikut ini yang bukan contoh isim masdar dari fiil tsulasi 

mazid adalah … 

a. َنُسْولَة 
b. ٌٌِقَتال 
c. ٌٌتَ بَ رُّك 
d. ٌٌُمَناَسَبة 

6. Isim masdar mim tsulasi dari fiil  ٌََعُظم adalah . . . 

a. معظوم 
b. ٌٌَمْعِظم 
c. ٌٌَمْعَظم 
d. ٌٌِمْعظَام 

7. Isim mashdar mim dari fiil  اعترب adalah … 

a. ٌٌُمْعَتب َر 
b. ٌٌُمْعَترب 



c. ٌٌاْعِتَبار 
d. ٌٌاْعَتب َر 

8. Isim masdar mim tsulasi dari fiil ٌََساح adalah … 

a. ٌٌَسْيح 

b. ٌٌَمَساح 
c. ٌٌِمَساح 
d. ٌٌَمِسْيح 

 … ‟merupakan isim masdar mim tsulasi dari bina َمرَاح .9

a. Mahmuz 

b. Mudho‟af 

c. Ajwaf 

d. naqis 

10. Isim masdar mim dari fiil ٌََغِشي adalah َمْغًشى yang asalnya 

adalah … 

a. ٌٌَمْغِشي 
b. ٌٌَمْغَشي 
c. ٌََمْغَشي 
d. B dan C benar 

11. Isim mashdar mim yang binaknya lafif mafruq mengikuti 

wazan  … 

a. ٌٌَمْفِعل 
b. ٌَمْفَعٌل 



c. ٌٌُمْفَعل 
d. ٌٌُمْفِعل 

12. Bina‟ lafif maqrun memiliki persamaan dengan bina‟ naqis 

karena … 

a. Huruf awalnya berupa huruf illat 

b. Huruf awalnya erupa huruf isti‟la 

c. Huruf akhirnya berupa huruf illat 

d. Huruf akhirnya berupa huruf ithbaq 

13.  

 

 

 

 

Berikut isim mashdar dari 

fiil tsulasi mazid khumasi adalah . . . . 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 1 dan 3 

14. Isim yang bukan termasuk cetakan dari mashdar adalah 

sebagai berikut kecuali . . . . 

a. Isim dhomir 

b. Isim fail 

c. Isim maf‟ul 

d. Isim makan 

14. Kata yang menerangkan tempat terjadinya sesuatu merupakan 

pengertian dari . . . . 

a. Isim mashdar 

b. Isim zaman 

c. Isim makan 

d. Isim mahal 

15. Berikut contoh isim makan dari binak naqis yang benar adalah 

. . . . 

a. ٌٌَمَقاس 

1ُمْقََتٌِنٌ. 3ُمْصطََلٌحٌ.   

2ُمَباٌحٌ. 4ُمَقاٌمٌ.   



b. َمْقًوى 
c. ٌٌَمْوِعد 
d. َمْدًعى 

16. Wazan isim makan dari fiil non tsulasi itu seperti fiil 

mudhoriknya ketika . . . . 

a. Ain fiilnya dibaca fathah 

b. Ain fiilnya tidak dibaca fathah 

c. Dimabni majhulkan 

d. Dimabni majhulkan dan ain fiil tidak dibaca kasroh 

17. Isim makan dari fiil tsulasi ٌُفَِندٌَ يَ ْفَند adalah . . . . 

a. ٌٌَمْفَند 
b. ٌٌَمْفِند 
c. َمْفَنًدا 
d. a dan c benar 

18. Isim makan mengikuti wazan ٌٌَمْفَعل jika . . . . 

a. Ain fiilnya berupa huruf illat yang tidak dibaca kasrah 

b. Berupa binak naqis 

c. Ain fiilnya berupa huruf illat 

d. Fa‟ fiilnya berupa huruf illat 

19. Fiil amar ٌِْاْظِلف jika ingin dikonversikan ke isim makan maka 

berbunyi . . . . 

a. ٌٌَمْظَلف 
b. ٌٌَمْظِلف 
c. ٌٌِمْظَلف 
d. a dan b benar 



20. Isim zaman dari َصلَّى adalah . . . . 

a. ُمَصلِّى 
b. ُّّمَصل 
c.  ٌُمَصل 
d. َمَصلِّى 

21. Nama lain dari binak mu‟tal fa‟ adalah . . . . 

a. Ajwaf 

b. Naqis 

c. Mudho‟af 

d. Mitsal 

22. Kata “istilah” bila dikonversikan ke isim zaman maka 

bunyinya adalah . . . . 

a. ٌٌُمْصطَِلح 
b. ٌٌُمْضطَِلح 
c. ٌٌُمْصطََلح 
d. ٌٌَمْصطََلح 

23. Kata ُّّمْعَتل merupakan bentuk isim makan dari binak . . . . 

a. Mu‟tal 

b. Ajwaf 

c. Naqis 

d. Mudhoaf 

24. Ada salah seorang santri bernama “Wijdan”. Kata “wijdan” 

merupakan sighot dari isim mashdar ghoiru mim. Bila 

„wijdan” dikonversikan ke isim makan maka menjadi . . . . 

a. ٌٌَمْوِجد 



b. ٌَدٌٌَمْوج  

c. ٌٌُمْوِجد 
d. a dan b benar 
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KUNCI JAWABAN SOAL UJI PRETEST 

 

1. d 

2. b 

3. b 

4. a 

5. a 

6. c 

7. a 

8. b 

9. c 

10. b 

11. a 

12. c 

13. d 

14. d 

15. c 

16. d 

 

17. c 

18. d 

19. a 

20. b 

21. a 

22. d 

23. c 

24. d 

25. a 
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DAFTAR NILAI PRETEST 

 

No Kode Nilai 

 1 E-1 76 

2 E-2 60 

3 E-3 84 

4 E-4 56 

5 E-5 56 

6 E-6 64 

7 E-7 60 

8 E-8 72 

9 E-9 76 

10 E-10 68 

11 E-11 52 

12 E-12 80 

13 E-13 76 

14 E-14 60 

15 E-15 64 

16 E-16 52 

17 E-17 68 

18 E-18 80 

19 E-19 76 

20 E-20 64 

21 E-21 68 

22 E-22 76 

∑ 1488 
 

No Kode Nilai 

1 K-1 52 

2 K-2 56 

3 K-3 52 

4 K-4 64 

5 K-5 60 

6 K-6 68 

7 K-7 56 

8 K-8 56 

9 K-9 80 

10 K-10 68 

11 K-11 68 

12 K-12 72 

13 K-13 80 

14 K-14 68 

15 K-15 84 

16 K-16 60 

17 K-17 56 

18 K-18 76 

19 K-19 64 

20 K-20 76 

21 K-21 80 

∑ 1396 
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UJI NORMALITAS AWAL KELAS EKSPERIMEN 3B 

 

 

 

Hipotesis

H0: Data berdistribusi normal

H1: Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis

Kriteria yang digunakan

 diterima jika tabelhitung XX 22 oH

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal = 84

Nilai minimal = 52

Rentang nilai (R) = 84 - 52 = 32

Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 22 = 5,430 = 6 kelas

Panjang kelas (P) = 32/6 = 5,33333 = 6

Tabel mencari Rata-Rata dan  Standar Deviasi

X  

76 8,36 69,95

60 -7,64 58,31

84 16,36 267,77

56 -11,64 135,40

56 -11,64 135,40

64 -3,64 13,22

60 -7,64 58,31

72 4,36 19,04

76 8,36 69,95

68 0,36 0,13

52 -15,64 244,50

80 12,36 152,86

76 8,36 69,95

60 -7,64 58,31

64 -3,64 13,22

52 -15,64 244,50

68 0,36 0,13

80 12,36 152,86

76 8,36 69,95

64 -3,64 13,22

68 0,36 0,13

76 8,36 69,95

1488 1917,09

2

No.

1



14

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

21

22

15

16

17

18

19

20

XX 
2)( XX 



 

 

 

  

1488

22

1917,09

(22-1)

91,290

9,5546

Rata -rata (X) 
 
= = = 67,6364

S
2 

=

=

S
2 

=

S =

Standar deviasi (S):

N

X

1

)(
2




n

XX i

Daftar nilai frekuensi observasi kelas 3B Ibtida'iyah

52  – 57 51,5 -1,69 0,0455 0,0991 4 2,2 1,5190

-3,29

58  – 63 57,5 -1,06 0,1446 0,1890 3 4,2 0,3225

64  – 69 63,5 -0,43 0,3336 0,2457 6 5,4 0,0654

70  – 75 69,5 0,20 0,5793 0,2146 1 4,7 2,9330

76  – 81 75,5 0,82 0,7939 0,1326 7 2,9 5,7141

-4,83

82  – 87 81,5 1,45 0,9265 0,0496 1 1,1 0,0076

87,5 2,08 0,9761

22 X² = 10,5616Jumlah

ZiKelas Bk P(Zi)
Luas 

Daerah
Oi Ei

 

i

ii

E

EO
2



Keterangan:

Bk = batas kelas bawah - 0.5

Zi

P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar

  dari O s/d Z

Luas Daerah

Ei

Oi

S

XBki 

N x iE

 if

)()( 21 ZPZP 

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh X² tabel = 11,0705

Karena X²  < X² tabel, maka data tersebut berdistribusi normal
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UJI NORMALITAS AWAL KELAS KONTROL 3A 

 

 

 

Hipotesis

H0: Data berdistribusi normal

H1: Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis

Kriteria yang digunakan

 diterima jika

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal = 84

Nilai minimal = 52

Rentang nilai (R) = 84 - 52 = 32

Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 21 = 5,363 = 6 kelas

Panjang kelas (P) = 32/6 = 6,4 = 7

tabelhitung XX 22 oH

Tabel mencari Rata-Rata dan  Standar Deviasi

X  

52 -14,48 209,56

56 -10,48 109,75

52 -14,48 209,56

64 -2,48 6,13

60 -6,48 41,94

68 1,52 2,32

56 -10,48 109,75

56 -10,48 109,75

80 13,52 182,89

68 1,52 2,32

68 1,52 2,32

72 5,52 30,51

80 13,52 182,89

68 1,52 2,32

84 17,52 307,08

60 -6,48 41,94

56 -10,48 109,75

76 9,52 90,70

64 -2,48 6,13

76 9,52 90,70

80 13,52 182,89

1396 2031,24

15

16

9

10

11

12

13

14

8

No.

1

2

3

4

5

6

7

17

18

19

20

21

XX 
2)( XX 



 
 

 
 

 

 

1396

21

2031,24

(21-1)

101,562

10,0778

66,4762

Standar deviasi (S):

S
2 

=

=

S
2 

=

S =

Rata -rata (X) 
 
= = =

N

X

1

)(
2




n

XX i

Daftar nilai frekuensi observasi kelas 3A Ibtida'iyah

52  – 58 51,5 -1,49 0,0495 0,1165 6 2,4 5,1614

-7,95

59  – 65 58,5 -0,79 0,1660 0,2199 3 4,6 0,5668

66  – 72 65,5 -0,10 0,3859 0,2658 6 5,6 0,0313

73  – 79 72,5 0,60 0,6517 0,2060 2 4,3 1,2506

80  – 86 79,5 1,29 0,8577 0,1298 3 2,7 0,0276

87  – 93 86,5 1,99 0,9875 0,0087 1 0,2 3,6562

93,5 2,68 0,9962

Jumlah 21 X² = 10,6939

Keterangan:

Bk = batas kelas bawah - 0.5

Zi

P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar

  dari O s/d Z 11,0705

Luas Daerah

Ei

Oi

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh X² tabel = 

Karena X²  < X² tabel, maka data tersebut berdistribusi normal

P(Zi)
Luas 

Daerah
Oi EiKelas Bk Zi

 

i

ii

E

EO
2



S

XBki 

N x iE

 if

)()( 21 ZPZP 
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UJI HOMOGENITAS AWAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data

III B III A

1488 1396

22 21

67,636364 66,4762

91,290043 101,562

9,5545823 10,0778

101,56

untuk  α = 

dk pembilang = nb - k = 22 - 1 = 21

dk penyebut = nk - k = 21 - 1 = 20

F (0.05)(21:20) = 2,11

     Karena                  <                   maka homogen

Sumber variasi
Jumlah

n

X

Standart deviasi (S)

1,113
91,29

Varians (S
2
)

Fhitung =  

=

=

hitungF
tabelF
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UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA AWAL 

 

 
 

 

 

  

Sumber data

Perhitungan

(22-1) . 91,290 + (21-1) . 101,562

S
2 = 96,301

S = 9,813

-

1 1

22 21

1,160

2,994

= 0,388

Dengan taraf signifikan α = 5% dk = n1+n2-2 = 22 + 21 -2 = 41

= 2,02

-2,02 0,388

Jumlah 1488 1396

Sumber variasi Eksperimen (III B) Kontrol (III A)

n 22 21

X 67,636 66,476

Varians (s
2
) 91,29 101,56

Standart deviasi (s) 9,55 10,08

Karena               berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-

rata dari kedua kelompok.

S
2 = =

22 + 21 -2

= =
67,636 66,476

9,813
+

=

peluang = 1 - 1/2 α = 0,975 dari daftar distribusi t di 

2,02

Daerah penerimaan Ho

hitungt

hitungt
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Eksperimen) 

Sekolah   : Madrasah Diniyah Salafiyah Al-Itqon 

Mata Pelajaran  : Sharf 

Kelas/Semester  : III/Gasal 

Materi Pokok  : Isim Mashdar Mim dan Isim yang  

  Tercetaknya 

Alokasi Waktu  : 2x60 Menit (2 x pertemuan ) 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang di anutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (bertoleransi, gotong royong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

peradapannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (Faktual, 

Konseptual dan procedural) berdasarkan ingin taunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena 

dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyanyi dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lainyang sama dalam sudut pandang/teori 



B. KOMPETENSI DASAR 

4.2. Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara tertulis 

dengan kalimat menggunakan kata, frasa, dan struktur (Isim 

Mashdar Mim dan Isim yang Tercetak Darinya) yang benar 

tentang أحكام الصالة 

C. INDIKATOR 

4.2.1. Menentukan sighot isim mashdar mim dan isim yang 

tercetak darinya sesuai bina‟ maupun ain fiil mudhoriknya 

4.2.2. Membuat frasa/kalimat yang terdapat sighot Isim Mashdar 

Mim dan Isim yang Tercetak Darinya sesuai bina‟ maupun 

ain fiil mudhoriknya 

D. TUJUAN 

1. Siswa dapat menentukan sighot isim mashdar mim dan isim 

yang tercetak darinya sesuai bina‟ maupun ain fiil 

mudhoriknya 

2. Siswa dapat Membuat frasa/kalimat yang terdapat sighot Isim 

Mashdar Mim dan Isim yang Tercetak Darinya sesuai bina‟ 

maupun ain fiil mudhoriknya 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

(Terlampir) 

F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan : Scientific Approach (Pendekatan Ilmiah) 

2. Metode  : Pembelajaran Qiyasiyah 

 

 



G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pendahuluan (8 Menit) 

a. Guru memasuki kelas tepat waktu 

b. Guru mengucapkan salam kemudian berdoa 

c. Guru menanyakan kabar dan mengabsen siswa 

d. Guru mengajukan pernyataan awal tentang materi yang 

akan dipelajari 

e. Guru menjelaskan tujuan pelajaran atau KD yang akan 

dicapai, serta bentuk tes dan tugas setelah pembelajaran 

yang akan dilaksanakan 

2. Kegiatan Inti (5M/ Kurtilas) (45 Menit) 

i. Mengamati 

a. Siswa mengamati penjelasan guru tentang kaidah 

sharf terkait isim mashdar mim dan isim yang tercetak 

darinya 

ii. Menanya 

a. Siswa menanyakan penjelasan guru yang kurang jelas 

iii. Mencoba 

a. Siswa menentukan sighat isim mashdar mim dan isim 

yang tercetak darinya dari latihan-latihan yang 

diberikan oleh guru setelah menghafalkan kaidah 

terlebih dahulu 

iv. Menalar/ mengasosiasi 

a. Siswa membuat kalimat yang terdapat Isim Mashdar 

Mim dan Isim yang Tercetak Darinya  

v. Mengkomunikasikan 



a. Siswa mepresentasikan hasil temuannya mengenai 

sighat isim mashdar mim dan isim yang tercetak 

darinya dari latihan-latihan yang diberikan oleh guru 

b. Guru memberikan ulasan materi pelajaran 

c. Siswa menyimpulkan 

d. Guru memberikan nasihat dan pesan singkat untuk 

memotivasi siswa 

e. Guru memberikan tugas evaluasi berupa latihan 

mandiri 

f. Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah 

dan memberi salam 

H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media   : Papan tulis, Kapur, Penghapus 

2. Sumber Belajar : Guru, Kamus Munawir, kitab Taqrirat dan 

Syarah Maqsud serta Kitab Amtsilah Tasrifiyah,  

I. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian 

a. Sikap sosial : Observasi 

b. Pengetahuan : Tertulis 

2. Instrumen Penilaian 

a. Tes Pilihan Ganda : Terlampir        

  Semarang,         Muharram 1440 

Mengetahui      

Kepala Madrasah  Peneliti 

 

Abdul Jamil   A.Nurul Fawa’ih Nailul Arzaq 

NIS. 01.1423.009   NIS. 01.1432.444 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Kontrol) 

Sekolah   : Madrasah Diniyah Salafiyah Al-Itqon 

Mata Pelajaran  : Sharf 

Kelas/Semester  : III/Gasal 

Materi Pokok  : Isim Mashdar Mim dan Isim yang  

  Tercetaknya 

Alokasi Waktu  : 2x60 Menit (2 x pertemuan ) 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang di anutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (bertoleransi, gotong royong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

peradapannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (Faktual, 

Konseptual dan procedural) berdasarkan ingin taunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena 

dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyanyi dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lainyang sama dalam sudut pandang/teori 



B. KOMPETENSI DASAR 

4.2 Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara tertulis dengan 

kalimat menggunakan kata, frasa, dan struktur (Isim Mashdar 

Mim dan Isim yang Tercetak Darinya) yang benar tentang 

 أحكام الصالة

C. INDIKATOR 

4.2.1 Menentukan sighot isim mashdar mim dan isim yang tercetak 

darinya sesuai bina‟ maupun ain fiil mudhoriknya 

4.2.2 Membuat frasa/kalimat yang terdapat sighot Isim Mashdar 

Mim dan Isim yang Tercetak Darinya sesuai bina‟ maupun ain 

fiil mudhoriknya 

D. TUJUAN 

1. Siswa dapat menentukan sighot isim mashdar mim dan isim 

yang tercetak darinya sesuai bina‟ maupun ain fiil 

mudhoriknya 

2. Siswa dapat Membuat frasa/kalimat yang terdapat sighot Isim 

Mashdar Mim dan Isim yang Tercetak Darinya sesuai bina‟ 

maupun ain fiil mudhoriknya 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

(Terlampir) 

F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 

Metode : Ceramah. 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pendahuluan (8 Menit) 

a. Guru memasuki kelas tepat waktu 



b. Guru mengucapkan salam kemudian berdoa 

c. Guru menanyakan kabar dan mengabsen siswa 

d. Guru mengajukan pernyataan awal tentang materi yang 

akan dipelajari 

e. Guru menjelaskan tujuan pelajaran atau KD yang akan 

dicapai, serta bentuk tes dan tugas setelah pembelajaran 

yang akan dilaksanakan 

2. Kegiatan Inti (45 Menit) 

a. Siswa menulis sighat isim mashdar mim dan isim yang 

tercetak darinya yang telah dijelaskan guru 

b. Siswa menyusun kata/frase yang terdapat isim mashdar 

mashdar mim menjadi sebuah kalimat 

3. Penutup (7 Menit) 

a. Guru memberikan penjelasan dan memberikan pelurusan 

konsep jika ada yang kurang tepat 

b. Guru bersama siswa merefleksi proses pembelajaran yang 

telah berlangsung, meliputi; kelemahan dan kelebihan, 

perasaan dan kesulitan yang dihadapi siswa 

H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media  : Papan tulis, Kapur, Penghapus 

2. Sumber Belajar : Guru, Kitab Taqrirat dan Syarah Maqsud 

serta Kitab Amtsilah Tasrifiyah,  

I. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian 

a. Sikap sosial : Observasi 



b. Pengetahuan : Tertulis 

2. Instrumen Penilaian 

b. Tes Pilihan Ganda : Terlampir        

 

 Semarang,  Muharram 1440 

Mengetahui      

Kepala Madrasah  Peneliti 

 

 

Abdul Jamil  A.Nurul Fawa’ih Nailul Arzaq 

NIS. 01.1423.009  NIS. 01.1432.444 
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MATERI PEMBELAJARAN  

A. Isim Mashdar Mim dan Isim yang tercetak darinya 

1. Pengertian dan ketentuan isim mashdar mim 

Isim mashdar yaitu kata benda yang tidak terikat dengan 

waktu dan tempat tetapi maknanya kadang-kadang berupa kata 

kerja. Didalam bahasa Inggris, Isim Mashdar disebut Gerund 

yaitu kata kerja yang di belakangnya terdapat tambahan “ing” 

(Verb + Ing) Contoh : َضْزتًا َو َهْضَزتًا 

Isim Mashdar terbagi menjadi dua : 

- Mashdar Ghoiru Mim, yakni dengan ciri tanpa tambahan 

mim. Contoh : َضْربًا 

- Mashdar Mim, yakni dengan ciri diawali mim. Contoh : َمْضَربًا 

Isim mashdar mim dari fiil tsulasi baik binak ajwaf, binak 

shohih, binak mahmuz, binak mudho‟af, binak naqis atau binak 

lafif maqrun maka isim mashdar tersebut mengikuti wazan ٌٌَمْفَعل.  

Contoh isim mashdar tsulasi binak ajwaf adalah َهَصاى 

Contoh isim mashdar tsulasi binak shohih adalah   َهْدَخل 

Contoh isim mashdar tsulasi binak mahmuz adalah   َهأَْخذ 

Contoh isim mashdar tsulasi binak mudho‟af adalah   َهَود 

Contoh isim mashdar tsulasi binak naqis adalah َهْدًعا (yang 

aslinya   َهْدَعو)  

Contoh isim mashdar tsulasi binak lafif maqrun adalah َهْقًوى 



Adapun yang dimaksud dengan binak ajwaf adalah kata 

yang menggunakan satu huruf illat dan terletak di tengah kata 

dasar („ain fiilnya). Dikarenakan huruf illat yang bisa 

dipergunakan hanya واو dan ٍاء maka bisa dibagi lagi menjadi : 

Ajwaf Wawi adalah bina‟ ajwaf yang „ain fiilnya berupa 

huruf wawu. Huruf wawu dalam bina‟ini tidak terlihat, namun 

bisa terlihat kalau bentuknya fi‟il mudhari‟, isim mashdar atau 

isim maf‟ul yang berubah menjadi  كوى، ٍكوىdan هكوى . 

Ajwaf Ya‟i adalah bina‟ ajwaf yang „ain fiilnya berupa 

huruf ya‟. Huruf ya‟ dalam bina‟ ini tidak terlihat, namun bias 

terlihat kalau bentuknya Isim Mashdar. Contoh َْل ًَ  

Adapun yang dimaksud dengan binak shohih adalah kata 

yang hururfnya sempurna menggunakan huruf shahih dan 

terbebas dari huruf illat serta tidak mengulang huruf yang sama. 

Contoh :  ََكتَة  

Adapun yang dimaksud dengan binak mahmuz adalah kata 

yang menggunakan huruf shahih tetapi salah satunya 

menggunakan hamzah. Dalam hal ini mahmuz dibagi menjadi 3 

yaitu, Mahmuz Fa, „Ain dan Lam. 

Mahmuz Fa merupakan mahmuz yang letak hamzahnya di 

bagian فاء atau di awal kata dasar. Contohnya kata  َأََكل 

Mahmuz „Ain merupakan mahmuz yang letak hamzahnya di 

bagian  عَي atau di tengah kata dasar. Contohnya kata  ََدأَب  

Mahmuz Lam merupakan mahmuz yang letak hamzahnya di 

bagian  الم atau di akhir kata dasar. Contohnya kata  َقََزأ 



Adapun yang dimaksud dengan binak mudho‟af adalah kata 

yang hurufnya sempurna menggunakan huruf shahih dan 

terbebas dari huruf illat tetapi mengulangi huruf yang kedua. 

Contoh :   َهد. Kata   َهد berasal dari kata  ََهَدد yang mengulang huruf 

 sehingga huruf dal yang pertama harus disukun dan akhirnya د

menjadi sebuah huruf yang ditasydid.  

Adapun yang dimaksud dengan binak mitsal adalah Mitsal 

adalah kata yang menggunakan satu hrurf illat dan terletak di 

awal kata dasar (fa‟ fiilnya). Dikarenakan huruf illat yang bisa 

dipergunakan hanya واو dan ٍاء maka bisa dibagi lagi menjadi : 

Mitsal Wawi adalah bina‟ mitsal yang berupa huruf wawu. 

Contoh  ََوَعد 

Mitsal Ya‟i adalah bina‟mitsa; yang berupa huruf ya‟. 

Contoh :  ٍَََسز 

Adapun yang dimaksud dengan binak lafif maqrun adalah 

bina‟ lafif yang dua huruf illatnya bertemu secara langsung 

sehingga tidak dipisah oleh huruf shahih. Contoh َرَوى 

Hukumnya syadz apabila isim mashdar tsulasi mengikuti wazan  

 Syadz adalah sesuatu yang sering terjadi pada ucapan orang .َمْفِعلٌٌ

Arab namun bertentangan dengan kaidah asal.  

Contoh isim mashdar tsulasi yang syadz adalah   َهْسِجد dan   َهْطلِع 

Namun bila isim mashdar mim dari fiil tsulasi yang berbinak 

misal atau binak lafif mafruq maka isim mashdar tersebut 

mengikuti wazan ٌٌَمْفِعل. Ketentuan isim mashdar bina‟ lafif 

mafruq serupa dengan isim mashdar binak misal karena binak 



lafif mafruq huruf awalnya berupa huruf illat yang mana hal ini 

sebagaimana pengertian binak misal. 

Contoh   َهْولًي ,َهْوقًي ,َهْضِزب   ,َهْوِرث   ,َهْوِجل   ,َهْوِسن   , َهْوِضع   , َهْوِعد 

Adapun yang dimaksud dengan binak lafif mafruq adalah 

bina‟ lafif yang dua huruf illatnya dipisah oleh huruf shahih, 

sehingga kedua hurufnya tidak saling bertemu. Contoh : َوقَي 

Untuk isim mashdar mim dari fiil non tsulasi, baik ruba‟i, 

khumasi maupun tsudasi itu mengikuti wazan seperti fiil 

mudhori‟nya ketika dimabni majhulkan. Berikut wazan fiil 

mudhorik non tsulasi ketika dimabni majhulkan di antaranya 

لُ  ,ٍُْفَعلُ  ٌْلَلُ  ,ٍُفَْعلَلُ  ,ٍُْفتََعلُ  ,ٍُفَع   Karena isim mashdar mim .ٍُْستَْفَعلُ  dan ,ٍُْفَع

di awali huruf mim maka huruf mudhoro‟ah dari masing-

masing fiil mudhori‟ diganti huruf mim dan huruf akhirnya bisa 

diberi tanwin apabila tidak diawali huruf al dan tidak 

diidhofahkan. 

Berikut langkah-langkah pembuatan isim mashdar dari fiil 

non tsulasi : 

- Isim mashdar mengikuti wazan sebagaimana wazan fiil 

mudhori‟ yang dimabni majhulkan 

- Huruf awal (huruf mudhoro‟ah) dari fiil mudhori tersebut 

dibuang lalu diganti dengan huruf mim 

- Huruf akhir bisa diberi tanwin bila tidak diawali dengan 

huruf al dan tidak diidhofahkan. 

Contoh : Fiil madhi  َأَْتقَي. Ketika ingin dibuat isim mashdarnya, 

maka terlebih dahulu rubah menjadi fiil mudhori‟ ketika mabni 



majhul yatitu  َيُ ٍُْتق . Kemudian huruf mudhoro‟ahnya dibuang lalu 

diganti dengan huruf mim sehingga menjadi  َيُ ُهْتق . Karena kata 

tersebut tidak diawali huruf al dan tidak diidhofahkan maka 

huruf akhir bisa ditanwin sehingga menjadi   ُهْتقَي. 

2. Pengertian dan ketentuan isim yang tercetak dari mashdar 

Isim yang tercetak dari mashdar mim dalam hal ini adalah 

isim makan dan isim zaman. Isim makan adalah kata yang 

menerangkan tempat terjadinya sesuatu. Isim ini biasanya 

dipakai untuk mengaitkan sebuah kejadian dengan tempat di 

mana kejadian tersebut berlangsung, contoh هسثح. Sedangkan 

isim zaman adalah kata yang menerangkan waktu terjadinya 

sesuatu. Isim ini biasanya dipakai untuk mengaitkan sebuah 

kejadian dengan waktu di mana kejadian tersebut berlangsung, 

contoh هطلع 

Ketentuan isim zaman maupun isim makan dari fiil tsulasi 

adalah apabila isim zaman dan isim makan baik binak ajwaf, 

binak shohih, binak mahmuz atau binak mudho‟af berasal dari 

fiil mudhorik yang ain fiilnya tidak dibaca dikasroh maka isim 

zaman dan isim makan tersebut mengikuti wazan ٌٌَمْفَعل. 

Contoh :   َهَصاى   ,(أََهَل -ٍَأُْهلُ ) َهأَْهل ( ٍَُصْوىُ    (َصاَى -

Sedangkan khusus isim zaman dan isim makan yang 

binaknya naqis atau lafif maqrun baik ain fiil mudhoriknya 

dibaca kasroh atau tidak maka isim zaman dan makan yang 

binaknya naqis dan lafif maqrun mengikuti wazan ٌٌَمْفَعل 



Contoh : َهْزًهي ( ٌْ ًَ  - ٍَْقَوى) َهْقًوى ,(َدَعا - ٍَْدُعوْ ) َهْدًعي ,(َرَهي - ٍَْزِه  ,(قَِو

ًْ ) َهْطًوى َوىطَ  - ٍَْطِو ) 

Namun jika isim zaman maupun isim makan berasal dari fiil 

mudhorik yang ain fiilnya dibaca kasroh, berasal dari binak lafif 

mafruq atau berasal dari binak mitsal maka isim zaman dan 

isim makan mengikuti wazan   َهْفِعل 

Contoh :   َهْضِزب ( ٍَْضِزبُ   َْز   ,(أََدمَ  - ٍَأِْدمُ ) َهأِْدم   ,(َضَزَب - َْزُ ) َهِص  ,(َصارَ  - ٍَِص

) َهْجلِس   ْجلِسَ ٍَ  ٌْ ) َهْولًي ,(َجلَسَ  -  ٌَ  – ٍَْوَجي) َهْوًجي ,(َولَي - ٍَْولِ  ٍَُسنُ ) َهْوِسن   ,(َوِج

 (َوُسنَ  -

Untuk isim zaman dan isim makan dari fiil non tsulasi baik 

ruba‟i khumasi maupun tsudasi ketentuannya sebagaimana isim 

mashdar dari fiil non tsulasi. 

Contoh fiil madhi  َاْقتََزب. Ketika ingin dibuat isim zaman 

ataupun makan, maka terlebih dahulu rubah menjadi fiil 

mudhori‟ ketika mabni majhul yatitu  ٍُُْقتََزب. Kemudian huruf 

mudhoro‟ahnya dibuang lalu diganti dengan huruf mim 

sehingga menjadi  ُُهْقتََزب. Karena kata tersebut tidak diawali 

huruf al dan tidak diidhofahkan maka huruf akhir bisa ditanwin 

sehingga menjadi   ُهْقتََزب. 
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SOAL UJI POSTTEST 

Mata pelajaran  : Sharf 

Kelas / Semester : III / 2 (Gasal) 

Waktu   : 40 Menit 

Tahun ajaran  : 1439/1440 

Nama   : ………………......................... 

Kelas   : ………………......................... 

Pilihlah salah satu jawaban yang benar diantara a,b,c atau d, kemudian 

berilah tanda (X) pada lembar jawaban! 

1. Isim masdar adalah . . . 

a. Kalimah yang menunjukkan arti orang yang melakukan 

pekerjaan 

b. Kalimah yang menunjukkan arti waktu berhasilnya pekerjaan 

c. Kalimah yang menunjukkan arti orang/ perkara yang terkena 

pekerjaan 

d. Kalimah yang menunjukkan makna pekerjaan tanpa disertai 

zaman 

2. Isim mashdar mim dari fiil tsulasi yang binaknya shohih hukumnya 

syadz bila mengikuti wazan … 

a. ٌٌَمْفَعل 
b. ٌٌَمْفِعل 
c. ٌٌِمْفَعال 
d. ٌٌُمْفَعل 

3. Isim mashdar mim dari fiil tsulasi yang mengikuti wazan ٌٌَمْفِعل 

adalah . . . 

a. Yang binaknya ajwaf 



b. Yang binaknya mitsal 

c. Yang binaknya mudho‟af 

d. Yang ain fiilnya berharokat fathah 

4. Kata   ٌٌَمْنَسك merupakan contoh isim masdar . .. 

a. Isim masdar tsulasi 

b. Isim masdar ghoiru mim tsulasi 

c. Isim masdar tsulasi mazid 

d. Isim masdar ruba‟I mulhaq 

5. Berikut ini yang bukan contoh isim masdar dari fiil tsulasi mazid 

adalah … 

a. ٌٌَنُسْولَة 
b. ٌٌِقَتال 
c. ٌٌتَ بَ رُّك 
d. ٌٌُمَناَسَبة 

6. Isim masdar mim tsulasi dari fiil  ٌََعُظم adalah . . . 

a. معظوم 
b. ٌٌَمْعِظم 
c. ٌٌَمْعَظم 
d. ٌٌِمْعظَام 

7. Isim mashdar mim dari fiil  اعترب adalah … 

a. ٌٌُمْعَتب َر 
b. ٌٌُمْعَترب 
c. ٌٌاْعِتَبار 



d. ٌٌاْعَتب َر 
8. Isim masdar mim tsulasi dari fiil ٌََساح adalah … 

a. ٌٌَسْيح 

b. ٌٌَمَساح 
c. ٌٌِمَساح 
d. ٌٌَمِسْيح 

 … ‟merupakan isim masdar mim tsulasi dari bina َمرَاح .9

a. Mahmuz 

b. Mudho‟af 

c. Ajwaf 

d. naqis 

10. Isim masdar mim dari fiil ٌََغِشي adalah َمْغًشى yang asalnya adalah 

… 

a. ٌٌَمْغِشي 
b. ٌٌَمْغَشي 
c. ٌََمْغَشي 
d. B dan C benar 

11. Isim mashdar mim yang binaknya lafif mafruq mengikuti wazan  

… 

a. ٌٌَمْفِعل 
b. ٌَمْفَعٌل 
c. ٌٌُمْفَعل 



d. ٌٌُمْفِعل 
 

12. Bina‟ lafif maqrun memiliki persamaan dengan bina‟ naqis karena 

… 

a. Huruf awalnya berupa huruf illat 

b. Huruf awalnya erupa huruf isti‟la 

c. Huruf akhirnya berupa huruf illat 

d. Huruf akhirnya berupa huruf ithbaq 

13.  

 

 

 

 

Berikut isim mashdar 

dari fiil tsulasi mazid khumasi adalah . . . . 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 1 dan 3 

14. Isim yang bukan termasuk cetakan dari mashdar adalah sebagai 

berikut kecuali . . . . 

a. Isim dhomir 

b. Isim fail 

c. Isim maf‟ul 

d. Isim makan 

15. Kata yang menerangkan tempat terjadinya sesuatu merupakan 

pengertian dari . . . . 

a. Isim mashdar 

b. Isim zaman 

c. Isim makan 

d. Isim mahal 

16. Berikut contoh isim makan dari binak naqis yang benar adalah . . . . 

a. ٌٌَمَقاس 
b. َمْقًوى 

1ُمْقََتٌِنٌ. 3ُمْصطََلٌحٌ.   

2ُمَباٌحٌ. 4ُمَقاٌمٌ.   



c. ٌٌَمْوِعد 
d. َمْدًعى 

17. Wazan isim makan dari fiil non tsulasi itu seperti fiil mudhoriknya 

ketika . . . . 

a. Ain fiilnya dibaca fathah 

b. Ain fiilnya tidak dibaca fathah 

c. Dimabni majhulkan 

d. Dimabni majhulkan dan ain fiil tidak dibaca kasroh 

18. Isim makan dari fiil tsulasi ٌُفَِندٌَ يَ ْفَند adalah . . . . 

a. ٌٌَمْفَند 
b. ٌٌَمْفِند 
c. َمْفَنًدا 
d. a dan c benar 

19. Isim makan mengikuti wazan ٌٌَمْفَعل jika . . . . 

a. Ain fiilnya berupa huruf illat yang tidak dibaca kasrah 

b. Berupa binak naqis 

c. Ain fiilnya berupa huruf illat 

d. Fa‟ fiilnya berupa huruf illat 

20. Fiil amar ٌِْاْظِلف jika ingin dikonversikan ke isim makan maka 

berbunyi . . . . 

a. ٌٌَمْظَلف 
b. ٌٌَمْظِلف 
c. ٌٌِمْظَلف 
d. a dan b benar 

21. Isim zaman dari َصلَّى adalah . . . . 



a. ٌَُصلِّىم  

b. ُّّمَصل 
c.  ٌُمَصل 
d. َمَصلِّى 

22. Nama lain dari binak mu‟tal fa‟ adalah . . . . 

a. Ajwaf 

b. Naqis 

c. Mudho‟af 

d. Mitsal 

23. Kata “istilah” bila dikonversikan ke isim zaman maka bunyinya 

adalah . . . . 

a. ٌٌُمْصطَِلح 
b. ٌٌُمْضطَِلح 
c. ٌٌُمْصطََلح 
d. ٌٌَمْصطََلح 

24. Kata ُّّمْعَتل merupakan bentuk isim makan dari binak . . . . 

a. Mu‟tal 

b. Ajwaf 

c. Naqis 

d. Mudhoaf 

25. Ada salah seorang santri bernama “Wijdan”. Kata “wijdan” 

merupakan sighot dari isim mashdar ghoiru mim. Bila „wijdan” 

dikonversikan ke isim makan maka menjadi . . . . 

a. ٌٌَمْوِجد 
b. ٌٌَمْوَجد 



c. ٌٌُمْوِجد 
d. a dan b benar 
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KUNCI JAWABAN SOAL UJI POSTTEST 

 

1. d 

2. b 

3. b 

4. a 

5. a 

6. c 

7. a 

8. b 

9. c 

10. b 

11. a 

12. c 

13. d 

 

14. d 

15. c 

16. d 

17. c 

18. d 

19. a 

20. b 

21. a 

22. d 

23. c 

24. d 

25. a 
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DAFTAR NILAI POSTTEST 

 

No Kode Nilai 

 1 E-1 96 

2 E-2 68 

3 E-3 92 

4 E-4 72 

5 E-5 72 

6 E-6 92 

7 E-7 76 

8 E-8 84 

9 E-9 88 

10 E-10 84 

11 E-11 68 

12 E-12 92 

13 E-13 92 

14 E-14 76 

15 E-15 76 

16 E-16 64 

17 E-17 80 

18 E-18 88 

19 E-19 80 

20 E-20 80 

21 E-21 80 

22 E-22 92 

∑ 1792 
 

No Kode Nilai 

1 K-1 56 

2 K-2 56 

3 K-3 60 

4 K-4 64 

5 K-5 60 

6 K-6 68 

7 K-7 60 

8 K-8 56 

9 K-9 80 

10 K-10 68 

11 K-11 72 

12 K-12 72 

13 K-13 84 

14 K-14 68 

15 K-15 92 

16 K-16 60 

17 K-17 60 

18 K-18 76 

19 K-19 72 

20 K-20 80 

21 K-21 80 

∑ 1444 
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UJI NORMALITAS AKHIR KELAS EKSPERIMEN 3B 

 

 

Hipotesis

H0: Data berdistribusi normal

H1: Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis

Kriteria yang digunakan

 diterima jika

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal = 96

Nilai minimal = 64

Rentang nilai (R) = 96 - 64 = 32

Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 22 = 5,430 = 6 kelas

Panjang kelas (P) = 32/6 = 5,33333 = 6

tabelhitung XX 22 oH

Tabel mencari Rata-Rata dan  Standar Deviasi

X  

96 14,55 211,57

68 -13,45 181,02

92 10,55 111,21

72 -9,45 89,39

72 -9,45 89,39

92 10,55 111,21

76 -5,45 29,75

84 2,55 6,48

88 6,55 42,84

84 2,55 6,48

68 -13,45 181,02

92 10,55 111,21

92 10,55 111,21

76 -5,45 29,75

76 -5,45 29,75

64 -17,45 304,66

80 -1,45 2,12

88 6,55 42,84

80 -1,45 2,12

80 -1,45 2,12

80 -1,45 2,12

92 10,55 111,21

1792 1809,45

2

No.

1
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

21

22

15

16

17

18

19

20

XX 
2)( XX 



 
 

 
 

 

 

1792

22

1809,45

(22-1)

86,165

9,2825

Rata -rata (X) 
 
= = = 81,4545

S
2 

=

=

S
2 

=

S =

Standar deviasi (S):

N

X

1

)(
2




n

XX i

Daftar nilai frekuensi observasi kelas 3B Ibtida'iyah

64  – 69 63,5 -1,93 0,0268 0,0717 3 1,6 1,2830

-3,64

70  – 75 69,5 -1,29 0,0985 0,1626 2 5,2 1,9720

76  – 81 75,5 -0,64 0,2611 0,2389 7 7,6 0,0544

82  – 87 81,5 0,00 0,5000 0,2422 2 7,8 4,2665

88  – 93 87,5 0,65 0,7422 0,1599 7 5,1 0,6931

-5,01

94  – 99 93,5 1,30 0,9021 0,0717 1 2,3 0,7302

99,5 1,94 0,9738

Jumlah 22 X² = 8,9992

Keterangan:

Bk = batas kelas bawah - 0.5

Zi

P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar

  dari O s/d Z

Luas Daerah

Ei

Oi

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh X² tabel = 11,0705

Karena X²  < X² tabel, maka data tersebut berdistribusi normal

ZiKelas Bk P(Zi)
Luas 

Daerah
Oi Ei

 

i

ii

E

EO
2



S

XBki 

N x iE

 if

)()( 21 ZPZP 



LAMPIRAN 28 

UJI NORMALITAS AKHIR KELAS KONTROL 3A 

 

 

Hipotesis

H0: Data berdistribusi normal

H1: Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis

Kriteria yang digunakan

 diterima jika

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal = 92

Nilai minimal = 56

Rentang nilai (R) = 92 - 56 = 36

Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 21 = 5,363 = 6 kelas

Panjang kelas (P) = 36/6 = 6 = 7

tabelhitung XX 22 oH

Tabel mencari Rata-Rata dan  Standar Deviasi

X  

56 -12,76 162,87

56 -12,76 162,87

60 -8,76 76,77

64 -4,76 22,68

60 -8,76 76,77

68 -0,76 0,58

60 -8,76 76,77

56 -12,76 162,87

80 11,24 126,29

68 -0,76 0,58

72 3,24 10,49

72 3,24 10,49

84 15,24 232,20

68 -0,76 0,58

92 23,24 540,01

60 -8,76 76,77

60 -8,76 76,77

76 7,24 52,39

72 3,24 10,49

80 11,24 126,29

80 11,24 126,29

1444 2131,81

17

18

19

20

21



15

16

9

10

11

12

13

14

8

No.

1

2

3

4

5

6

7

XX 
2)( XX 



 
 

 

 

 
 

1444

21

2131,81

(21-1)

106,590

10,3243

68,7619

Standar deviasi (S):

S
2 

=

=

S
2 

=

S =

Rata -rata (X) 
 
= = =

N

X

1

)(
2




n

XX i

Daftar nilai frekuensi observasi kelas 3A Ibtida'iyah

56  – 62 55,5 -1,28 0,0778 0,1736 8 3,6 5,2010

-6,33

63  – 69 62,5 -0,61 0,2514 0,2805 4 5,9 0,6067

70  – 76 69,5 0,07 0,5319 0,2648 4 5,6 0,4381

77  – 83 76,5 0,75 0,7967 0,1462 3 3,1 0,0016

84  – 90 83,5 1,43 0,9429 0,0472 1 1,0 0,0001

91  – 97 90,5 2,11 0,9901 0,0089 1 0,2 3,5374

97,5 2,78 0,9990

Jumlah 21 X² = 9,7849

Keterangan:

Bk = batas kelas bawah - 0.5

Zi

P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar

  dari O s/d Z

Luas Daerah

Ei

Oi

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh X² tabel = 11,0705

Karena X²  < X² tabel, maka data tersebut berdistribusi normal

P(Zi)
Luas 

Daerah
Oi EiKelas Bk Zi

 

i

ii

E

EO
2



S

XBki 

N x iE

 if

)()( 21 ZPZP 



LAMPIRAN 29 

 

UJI HOMOGENITAS AKHIR 

 

 
 

 

  

Sumber Data

III B III A

1792 1444

22 21

81,454545 68,762

86,164502 106,59048

9,2824836 10,3243

106,59

untuk  α = 

dk pembilang = nb - k = 22 - 1 = 21

dk penyebut = nk - k = 21 - 1 = 15

F (0.05)(21:15) = 2,11

     Karena                  <                   maka homogen

Sumber variasi
Jumlah

Standart deviasi (S)

n

X

1,237
86,16

Varians (S
2
)

Fhitung =  

=

=

hitungF
tabelF



LAMPIRAN 30 

 

UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA AKHIR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data

Perhitungan

(22-1) . 86,165 + (21-1) . 106,590

S
2 = 96,128

S = 9,805  

-

1 1

22 21

12,693

2,991

= 4,243

Dengan taraf signifikan α = 5% dk = n1+n2-2 = 22 + 21 -2 = 41

1,683

1,68 4,243

Jumlah 1792 1444

Sumber variasi Eksperimen (III B) Kontrol (III A)

n 22 21

X 81,455 68,762

Varians (s
2
) 86,165 106,590

Standart deviasi (s) 9,282 10,324

=

peluang = 1 - 1/2 α = 0,95 dari daftar distribusi t di dapat

Karena                lebih besar dari              maka                  berada pada daerah penerimaan H1. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara kelompok eksperimen dan kelas kontrol.

S
2 = =

22 + 21 -2

= =
81,455 68,762

9,805
+

Daerah 
penerimaan Ho

hitungt

tabelt

hitungt
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SURAT KETERANGAN UJI LABORATORIUM 
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SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING 

 



LAMPIRAN 33 

SURAT PERMOHONAN IZIN RISET 

 



LAMPIRAN 34 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN RISET 
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DOKUMENTASI 

 

 
Pembelajaran Sharf di Kelas Eksperimen (3B) 

 

 
Pembelajaran Sharf di Kelas Kontrol (3A) 
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