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  الليث عاشقني املاجستري           ابن حجر املاجستري الدكتور
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  ۱۹٦۹٠٧٢٤۱۹۹۹٠۳۱٠٠۲ رقم الّتوظيف:  195805071984021002 الّتوظيف: رقم
                

  موافقة المشرف

  املعاىل

  عميد كلية الرتبية

  جامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية

  

  الّسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  حتّية طّيبة وبعد

  والّتعديالت على حسب احلاجة نرسل نسخة هذه الرسالة للطالب :بعد املالحظة بالتصحيحات 

  : حممد فطاين    االسم

  073211055:   رقم قّيد الطّلبة

دراسة حتليلية عن جودة االسئلة املوضوعية لالختبار النهائي ملادة اللغة العربية ىف  :  املوضوع 

بسمارانج العام الدراسي درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل املب الثامنالصف 

  م.2011 -2010

  ونرجو من جلنة املناقشة أن تناقش هذه الّرسالة بأسرع وقت ممكن وشكرا باهتمامكم.

  

  اهللا وبركاتهوالّسالم عليكم ورمحة 

  

  2012مايو  14مسارانج، 

  املشرف األّول

  
 

  الماجستير ابن حجر األستاذ الدكتور               

   195805071984021002الّتوظيف: رقم               
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  موافقة المشرف

  املعاىل

  عميد كلية الرتبية

  اجلامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية

  

  الّسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  حتّية طّيبة وبعد

  بعد املالحظة بالتصحيحات والّتعديالت على حسب احلاجة نرسل نسخة هذه الرسالة للطالب :

  فطاين: حممد     االسم

  073211055:   رقم قّيد الطّلبة

دراسة حتليلية عن جودة االسئلة املوضوعية لالختبار النهائي ملادة اللغة العربية ىف  :  املوضوع 

درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج العام الدراسي املب الثامنالصف 

  م.2011 -2010
  ّرسالة بأسرع وقت ممكن وشكرا باهتمامكم.ونرجو من جلنة املناقشة أن تناقش هذه ال

  

  والّسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  

  2012مايو  14مسارانج، 

  الثامناملشرف 

  
 

  الليث عاشقين الماجستير                

  ۱۹٦۹٠٧٢٤۱۹۹۹٠۳۱٠٠۲ رقم الّتوظيف:               
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 ملخص

النهــائي ملــادة اللغــة العربيــة ىف  دراســة حتليليــة عــن جــودة االســئلة املوضــوعية لالختبــار:     املوضوع

الصــف الثــامن باملدرســة املتوســطة اإلســالمية احلكوميــة األوىل بســمارانج العــام الدراســي 

 م.2011 -2010

  حممد فطاين:     االسم

  073211055:   رقم قّيد الطّلبة

  

ة، عرفة جودة االسئلة املوضوعية لالختبار النهائي، ومعرفة مستوى الصعوبهدف هذا البحث ملي

ومعرفة قدرة التمييز، ومعرفة فعالة اخلداع، ومعرفة صدق البند لالختبار املوضوعي، ومعرفة ثبات 

لالختبار املوضوعي ملادة اللغة العربية ىف الصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل 

  . بسمارانج

الصف الثامن باملدرسة املتوسطة يف  التالميذهذا البحث فهو مجع  يف كان اتمع اإلحصائي

اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج الذين يشرتكون اختبار اللغة العربية يف االمتحان النهائي العام 

تلميذا وهم ينقسمون على مثانية فصول. والعينة املأخوذة  289وعددهم ، ٢۰۱٠/٢۰۱۱الدراسي 

( ا،ب،ج ) مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية اتمع اإلحصائي هي التالميذ يف الصف الثامن من 

 .تلميذا 100األوىل بسمارانج وعددهم 

على اإلجناز يف تعليم املفردات للتالميذ يف  طريقة التوثيق ستخدامهذا البحث عن انتيجة  أّما

ة من فجودة األسئلة املوضوعي باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج، الصف الثامن

النهائي ملادة اللغة العربية ىف الصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل االختبار 

بناء  االختبار، مستوى صعوبةغريجيدة. ومن ناحية معامل  2011 - 2010 بسمارانج العام الدراسي

) بندا أو 12%) صعبة، (2,5) بندا أو حواىل (1سهولة االسئلة أو صعوبتها، عرف أن (على حسب 

من %) سهلة. ويلخص الباحث أن االسئلة 67,5) بندا أو حواىل (27%) متوسطة، (30حواىل (
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متييز السؤال لبنود  ةومن ناحية قدر  .)Mudah(تدّل على معامل الصعوبة سهلة  النهائي،االختبار 

) 13%) ممتاز، (7,5) بندا أو حواىل (3، عرف أن (قدرة متييز السؤالبناء على حسب  االختبار،

) بندا أو حواىل 16%) متوسطة و (20) بندا أو حواىل (8%) جيد، (32,5بندا أو حواىل (

، تدّل على معامل قدرة النهائيقدرة متييز السؤال من االختبار  ص الباحث أنلخ%) ضعيف. ي40(

فعالية بناء على حسب  . ومن ناحية فعالية اخلداع من اخليارات لبنود االختبار،)Baik(متييز جيد 

) سؤاال أو حواىل 29، (جيد (نافعة)%) 27,5) سؤاال أو حواىل (11، عرف أن (اخلداع

، تدّل على معامل النهائيمن االختبار  . ويلخص الباحث أن االسئلةغري جيد (الينفع)%) 72,5(

. ومن ناحية معامل صدق االختبار، حتصيل التحليل أو الينفع) Tidak Baik(يد غري جفعالية اخلداع 

، بناء على جدول معامل الصدق لبنود االختبار عرف أن النهائيعلى األسئلة املوضوعية من االختبار 

%) غري صدق 7,5) بندا أو حواىل (3، و( (Valid)%) صدق92,5) بندا أو حواىل (37(

(Invalid) ومن ناحية معامل ثبات االختبار، بناء على حسب معامل ثبات االختبار ، عرف أن . 

  .فيقال أن االختبار ثبات rجدول   > . ألن r  =0,70وجدول  0,885685459=  

.  
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Judul : Study analisis kualitas soal obyektif tes akhir semester genap materi 
bahasa Arab    di kelas VIII MTs Negeri 1 Semarang tahun pelajaran 
2010/2011 

Nama : Muhammmad Fatoni 
NIM : 073211055  
 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui kualitas soal obyektif tes 
akhir semester genap, (2) mengetahui tingkat kesukaran, (3) mengetahui daya 
beda,(4) mengetahui fungsi distraktor, (5) mengetahui validitas tes obyektif, (6) 
mengetahui reliabilitas tes obyektif materi bahasa Arab di kelas VIII MTs Negeri 1 
Semarang. 
 Populasi pada penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII  MTs Negeri 1 
Semarang yang mengikuti tes  bahasa Arab pada ujian akhir semester genap tahun 
pelajaran 2010/2011, dan jumlah siswanya ada 289 , terbagi atas delapan kelas. 
Sampel yang diambil dari populasi adalah siswa kelas VIII  ( kelas A,B, dan C) MTs 
Negeri 1 Semarang yang jumlahnya ada 100 siswa. 
 Hasil penelitian ini menggunakan metode dokumentasi terhadap hasil 
pembelajaran siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Semarang, yaitu dari segi kualitas soal 
obyektif tes akhir semester genap materi bahasa Arab di kelas VIII MTs Negeri 1 
Semarang tahun pelajaran 2010/2011 menunjukkan hasil tidak baik. Dari segi tingkat 
kesukaran tes, berdasarkan atas perhitungan tingkat kesukaran dan kemudahan soal, 
diketahui (1) butir soal atau sekitar (2,5%) sulit, (12) butir soal atau sekitar (30%) 
sedang, 27 butir soal atau sekitar (67,5%) mudah. Dan peneliti menyimpulkan bahwa 
soa-soal dari tes tes akhir semester genap menunjukkan koefisien tingkat kesukaran 
yang  mudah. Dari segi daya beda soal, berdasarkan perhitungan daya beda soal, 
diketahui bahwa (3) butir soal atau sekitar (7,5%) istimewa, (13) butir soal atau 
sekitar (32,5%) baik, (8) butir soal atau sekitar (20%) sedang dan (16) butir soal atau 
sekitar (40%) lemah. Peneliti menyimpulkan bahwa daya beda soal dari tes akhir 
semester genap menunjukkan koefisien daya beda yang baik. Dari segi fungsi 
distraktor dari pilihan ganda butir tes, berdasarkan perhitungan fungsi distraktor, 
diketahui bahwa (11) soal atau sekitar (27,5%) baik, (29) soal atau sekitar (72,5%) 
tidak baik. Dan peneliti menyimpulkan bahwa soal dari tes akhir semester genap 
menunjukkan koefisian fungsi distraktor yang tidak baik. Dari segi koefisien validitas 
tes, hasil analisis soal obyektif tes akhir semester genap, berdasarkan atas tabel 
koefisien validitas tes diketahui bahwa (37) butir soal atau sekitar ( 92,5%) valid, dan 
(3) butir soal atau sekitar ( 7,5%) tidak valid. Dan dari segi koefisien reliabilitas tes, 
berdasarkan perhitungan koefisien reliabilitas tes, diketahui bahwa 

 dan tabel r = 0,70. Karena tabel r maka dikatakan bahwa 
tes tersebut reabel (tetap/ajeg). 
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  اإلهداء
  

  الباحث أهدى

  البسيط ا البحثهذ 

  ةالكرمي مطيعةو  يتوالدإىل  

  صاحب الفاضلة سانسوكر  والدي

 الذين ربياين حبسن اإلهتمام ومجيل الصرب

  أختيين الصغريتني احملبوبتني يف العائلة واألسرة إىل 

  2007سنة  العربية اللغة تعليم قسم يف زمياليتو  زمالئيو 

 . أمنياجلزاء بأحسن جيزيهم أن اهللا أسأل
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 وتقدير شكر كلمة

  

احلمد هللا الذي أنعم على من يشكر واستغىن على من يكفر وهو عليم بذات الصدور. 

والصالة والسالم على من أرسل بالنور سيدنا ومولينا حممد ذي القصور وعلى أله وأصحابه الذين 

 يرجون جتارة لن تبور يوم يدع الداع إىل شيئ نكر.

إىل كلية الرتبية جبامعة واىل سوجنو قد انتهت كتابة هذا البحث البسيط، وهذا حبث مقدم 

اإلسالمية احلكومية مسارانج رجاء أن يكون من احملاوالت لنشر اللغة العربية والقرآن. ود هذا البحث أن 

  يقدم الشكر إىل من يساعده بأيدي املساعدة يف إكماله وإمتامه وخاصا إىل :

لت دراسة كاتب هذا البحث. أدام اهللا اجلامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج، الىت مو  .1

 عزها وجهدها يف خدمة اإلسالم واملسلمني.

فضيلة السيد الدكتور شجاعي املاجستري كعميد كلية الرتبية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية  .2

 مسارانج والذي وّجه كاتب هذا البحث مبالحظته القيمة ىف كتابة هذا البحث البسيط

  ليث عاشقني، املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية.فضيلة السيد ال .3

  فضيلة السيد حمفوظ صديق، املاجستري ككاتب قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية.  .4

الذي منح كاتب هذا البحث أول،  مشرف، كابن حجر، املاجستري فضيلة السيد األستاذ الدكتور .5

 ة هذا البحث البسيط أثناء مشغوالته.اإلرشادات والتوجيهات يف كتاب

كاتب هذا البحث اإلرشادات والتوجيهات يف    رشدثاين، ، كمشرف فضيلة السيد الليث عاشقني .6

  .كتابة هذا البحث البسيط أثناء مشغوالته

سائر فضائل السادات املدرسني بكلية الرتبية الذين قد عّلموا كاتب هذا البحث وأرشدوه إىل سبيل  .7

 فان. العلم والعر 

  ، فلهما أجزل الشكر واالحرتام.سوكرسان و مطيعة والدي كاتب هذا البحث .8

الّزمالء الذين قد منحوا املساعدات واخلدمات والدوافع يف كتابة وإمتام هذا البحث، وخاصة  .9

اإلخوان من الطلبة لقسم تعليم اللغة العربية الذين يلتحقون دراستهم جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية 

  من مسيحي.  2007ية يف السنة احلكوم



 ك 
 

فمن كاتب هذا البحث جزيل الشكر وجزاهم اهللا أحسن اجلزاء فإنه جيزي من يشاء بغري 

حساب. وعسى أن جيعل هذا البحث نافعا ىف الّدين والّدنيا ومساعدا ملن اطّلع عليه. واحلمد هللا رب 

 العاملني.
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