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لثالثا الباب  

 مناهج البحث

النهائي  ختباراللسئلة املوضوعية اال جودةحتليلية عن  دراسة عن النظرية الباحث شرحأن  وبعد

درسة املب الثامنىف الصف  البيانات على للحصول املخصوصة املناهج الباحث فأخذ ،اللغة العربية ملادة

اتمع  واملكان جلمع البيانات، الوقت نوع البحث، وهي ،احلكومية األوىل بسمارانجسالمية اإل املتوسطة

 .هاحتليلو  البيانات مجع طريقة البحث، وعينة ياإلحصائ

 
  نوع البحث   .أ 

، يعىن يبحث يف )Kualitatif Diskriptif( يالوصف يستعمل الباحث هذا البحث النوعي

يستخدمه الباحث ا و وحتليله اوتفسريه يل املسألة، بطريقة مجع البيانات وترتيب وتقسيمهالإمكان حت

  .إىل أن يكون البحث هو حتليل وصفي لتنمية زائدة من ظاهرة جتريبية عن حتليل البحث،

  الوقت واملكان جلمع البيانات  .ب 

 املتوسطةدرسة امل) ب٢٠۱۱نوفمرب  ٣۰- ۱واحد (شهر  سيقوم الباحث جبمع البيانات يف

  .مسارانج احلكومية األوىلسالمية اإل
  وعينة البحث يصائاتمع اإلح  .ج 

ع يمجفهو هذا البحث  يف تمع اإلحصائيأما او  1.البحثهو مجيع أفراد  اإلحصائي اتمع

الذين يشرتكون  بسمارانج احلكومية األوىلسالمية اإل املتوسطةدرسة املب الثامن الصف يف التالميذ

وهم  تلميذا 289عددهم و  ،٢۰۱٠/٢۰۱۱النهائي العام الدراسي اللغة العربية يف االمتحان  اختبار

  مثانية فصول. إىلينقسمون 

 العينة اختيار يف املستخدمة الطريقةو  2.به املبحوث اإلحصائيبعض اتمع  هيفوأما العينة 

 العينة يف أن هادي سوتريسنوا شرحها كما )Purposive Sampling( الغرضية أو القصدية العينة هي

 يتوجد يف اتمع اإلحصائاملخصوصة اليت  الصفة أو اخلصائص على بصدر الباحث اختارها اهلادفة

                                                
1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), hlm 130. 
2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, hlm 131. 
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درسة املب ( ا،ب،ج ) الثامن الصف هي التالميذ يف ياتمع اإلحصائوالعينة املأخوذة من  3عاما.

  تلميذا. 100وعددهم  بسمارانج احلكومية األوىلسالمية اإل املتوسطة

  طريقة مجع البيانات  .د 

املعلومات  جلمع البيانات وحتليلها ويطورها حملاصلة على الطريقة هي اخلطوات املستعملة

4باستعمال النظمي الصدق واألمانة.
بيانات الىت تستخدم طريقة يقوم الباحث لنيل ال 

مة كالرسائل والكتب والة وما هي الطريقة اليت مجعت عما مكتوبة مه  (Dokumentasi)التوثيق

بة من اختبار اللغة العربية يف االختبار و جة لنيل أوراق األه الطريقة مستخدموهذ .5تعلق ذا البحثي

العام  بسمارانج احلكومية األوىلسالمية اال املتوسطةمبدرسة  الثامنىف الصف النهائي للتالميذ 

 م.2011 -2010الدراسي 

 حتليل البياناتطريقة   .ه 

، الكالم علىيتكون ، كان حتليل البيانات  (Penelitian Diskriptif)يف البحث الوصفي

ة، نسخ منهاالبيانات و . وحتليلها اليت توصف املبحوث إجنازها، لة املوضوعيةئوعدد بنود االس الصور

  6.ها، وثيقة نفسية، وغري من االختبار جوبةاأل مقابلة، مراقبة ملحوظة،

مستوى الصعوبة أو سهولتها، جودة االختبار ك بعد أن جيمع الباحث البيانات، فيحللها ملعرفة

 قدرة التمييز، فعالية اخلداع، ثبات االختبار، وصدقها، هي:

  (Tingkat Kesulitan) . مستوى الصعوبة۱

إن مستوى الصعوبة يوضح لنا مدى السهولة أو الصعوبة الىت يتمتع ا بند ما يف 

 7االختبار، وهو عبارة عن النسبة املئوية من الدارسني الذين أجابوا عن البند إجابة صحيحة.

   : 8هيفأو سهولتها  األسئلة صعوبةملعرفة  املستخدمة املعادلةأما و 

 

                                                
3 Sutrisno Hadi, Statistik, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), 

hlm.16 
4 Ibnu Hadjar, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1996) Cet I, hlm 10 
5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktik, hlm.231  
6 Hadari nawawi, Metode Penelitian Social (Jakarta : Gajah Mada University Press, 1991) hlm. 100  

  ۳۱8عبد اخلالق حممد، اختبارات، ص.  حممد  7
8 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, hlm. 208  

P = 	 BJS 

 



24 

 

P     :مستوى الصعوبة نسبة . 

B   : االختبار جنحوا ىف الذين التالميذعدد  

JS    : 9 رىف االختبا التالميذعدد  

   : يلى كما هي الصعوبة يف مستوى املعايريات

  : صعبة0,30 - 0,00 

        : متوسطة  0,30- 0,70 

10: سهلة. 1,00 – 0,70
 

  (Daya Pembeda). قدرة التمييز ٢

يرتبط معامل التمييز إىل درجة كبرية مبعامل السهولة. فإذا كان الغرض من االختبار هو 

أن يفرق بني القادرين من الدارسني وأولئك األقل قدرة فإن البند املميز هو ما يقود إىل هذا 

ما يف التمييز بني الدارس ذي  الغرض. إذن معامل التمييز ينبغي أن يوضح لنا مدى فعالية بند

القدرة العالية والدارس ضعيف املستوي بالقدر نفسه الذى يفرق االختبار بصورة عامة بينهما 

11ىف الدرجة النهائية.
 

  أما اخلطوات لتحليل بنود االسئلة فهي كما تلي :

 من األجوبة اليت حتصل على درجة أعلى. نّظم قرطاس األجوبة متواليا )1

% قرطاس األجبة 27) و اموعة األعلىاألجبة من فوقه (يسمى ب % قرطاس27خذ  )2

  .12اموعة السفلى)من حتته (يسمى ب

  هي :فقدرة التمييز ملعرفة  املستخدمة املعادلةأما و 
 

 

 

DB   :السؤال متييز قدرة.  

                                                
9 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, hlm.372 
10 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2002), hlm. 

210  
  ۳۱۹عبد اخلالق حممد، اختبارات، ص.  حممد    11

12 M. Ainin, dkk, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang, Misykat : 2006) hlm. 38 

DB = 
��			�
�  
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�  .من اموعة السفلى أجابوا األسئلة خطاءلذين ا التالميذعدد :   

  .األعلىمن اموعة أجابوا األسئلة خطاء الذين  التالميذعدد :   ��

  13.اموعتني  إحدىمن  التالميذعدد  :     �

   : يلي فيما لسؤالا لتمييز املعايريات

  : ضعيف  0,20 – 0,00

  متوسط:   0,40 – 0,21

  : جيد  0,70 – 0,41

 14: ممتاز   1,00 – 0,71

  (Fungsi Distraktor) اخلداع فعالية. ۳
  يلي : الحصاء فعالية اخلداع كما

  جابوا اخليارة) إحصاء كل املخترب الذين أ۱

  ) إحصاء كل فعالية اخلداع٢

 هي اإلجابة الصحيحة واخلطيئة  ، عنصراإجابتنياالختبار التحصيلي يستعمل 

 ت من اخلداع مخسةرون اخليارااتخي ينخترب امل كان  إذا ، هيكالصارف. ومعامل الصارف اجليد

 15:ةالتالي باستعمل املعادلة ، وحياسب الباحث%)5يف املائة (

 
  ۱۰۰   ×  عدد املخترب الذين أجابوا من اخلياراتصارف البنود = 

 املخترب عدد    

 
  (Validitas butir tes)  االختبار بنودصدق . 4

على  هو الذى يقيس ما (البنود) يدعى أنه يقيسه. لالختبار املوضوعي صدق االختبار

جابوا االختبار الذين أ) للبنود ۰الصحيحة ودرجة صفر ( ا) للبنود الذين أجابو ۱درجة (

 : 16كاألتى  معادلةم اامل الصدق لبنود االختبار باستخدملع اخلطيئة. حياسب البحث

                                                
13 M. Ainin, dkk, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, hlm 39. 
14 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, hlm.389 
15 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, hlm 412 
16 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, hlm 185 
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  اإليضاح :

���� = رتباط بني املتغريين (معامل الصدق)معامل اال   

Mp =   دو للتالميذ الذين جنحوا للبن قيمة متوسطة 

Mt = من الدرجة الكلية  قيمة متوسطة   

SDt =   الكلي اإلجنازمن اإلحنراف املعيارى  قيمة

P = ين أجابوا عنه إجابة صحيحة نسبة املخترب    

q = ين أجابوا عنه إجابة خطيئة نسبة املخترب     

 .صدق السؤال بنديقال أن ف ������ > ����وإذا كانت 

  (Reliabilitas tes). ثبات االختبار ٥

ثبات اإلختبار هو  البيانات احملصولة من أدة التجريب ال تزال يف أوقات خمتلفة، ألن 

  17البيانات مناسبة باحلقيقة الواقعة.

 معادلة م اختبار التحصيلي املوضوعي باستخدثبات االسيحاسب الباحث معامل 

  :  18فهي كما يلى)، أما خطواا Kuder-Richardson( )k-R20( ريتشار دسون -كودر

 التوزيع لتحليل لثبات االختبار.  الباحث ستعدي .1

من ) ونسبة pi( من األسئلة صحيحةعدد الذين أجابوا  )Proporsi(حياسب لنسبة  .2

 ). qiخطيئة ( هاالذين أجابوا

 ).qi) و(piبني ( الضرب .3

  .)Standar Deviasi Tes(ياري لالختباريطلب االحنراف املع .4

��2 = ∑��2 − �∑���  2
�  

  االتية :  م املعادلةاثبات االختبار باستخدسب معامل حيا .5
 

                                                
17 Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang : Hilal, 2006) hlm 33. 
18 Anas Sudijono,  Pengantar Evaluasi Pendidikan, hlm 254 

����	!	 	"# − "��$� %#&	 



27 

 

   	�'' = ( ��	') (*+,	∑��..�*+, )      
  اإليضاح :  

�'' = لثبات االختبار معامل    

n =عدد االسئلة (بنود) االختبار  

��, 										=  (Varian total) الكليين االتب

1 =   عدد

pi = ري الذين أجابوا عنه إجابة صحيحة بنسبة املخت  

qi = ري الذين أجابوا عنه إجابة خطيئة  بنسبة املخت    

∑pi qi  =    pi و   qi   حاصل الضرب بني 

  أن اإلختبار ثابت.فتقال  r11 < rtabel إذا كانت

  19:هيمعامل ثبات االختبار، لتفسري  املستخدمة الطريقة

  البيانات  عدد الدرجة

  الثابت املرتفع  1,00 – 0,70

  غري الثابت  0،70 – 0،00

  

  

 

                                                
19  Anas Sudijono,  Pengantar Evaluasi Pendidikan, hlm 209 


