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اللغة درس املوضوعية لإلمتحان النهائي يف  بنودلل صدق درجةملعرفة  هذا البحث العلمي هدافاأل
 درجة، و  م۱۱۲۰ - ٢٠۱٠باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية براجنصنج قندال العام الدراسي  العربية
هلا احلائرة قدرة، و هلا تفريقال قدرة، و تهاصعوب مستوى ، واثبا.  

 على اعتماداً و ، :Applied research  تطبيقية حبوث يف حبثه الباحث أدخل الغرض على اعتماداً 
 اليت والطريقة. : Descriptive research وصفية حبوث يف حبثه الباحث أدخل املستخدمة األساليب

، )Purposive Sampling( القصدية أو الغرضية العينة هي العينة اختيار يف الباحث يستخدمها

 الطريقة البينات جيمع حني الباحث ستعملا). و لميذ من الصف التاسع (أ، ج، هـ، زت 148وعددها 
  .الوصفي الكمي طريقة الباحث ستخدما التحليل طريقة هذه ويف. التوثيق طريقة تسمى اليت

) بندا أو حواىل 38أن (، من ناحية معامل الصدق لبنود االختباراألول فأما نتائج هذا البحث : 
من ناحية والثاين  .(Invalid)%) غري صدق 24) بندا أو حواىل (12، و( (Valid)%) صدق76(

 مرتفع. هفيقال أن االختبار ثبات ، 0,70وهو أكثر من r11= 0,731945 أن ، االختبارمعامل ثبات 
) بندا 31%) صعبة، و(4) بندا أو حواىل (2أن (لبنود االختبار،  مستوى صعوبةوالثالث من ناحية 

أن  اخلالصة %) سهلة. ولذا أخذ الباحث34) بندا أو حواىل (17%) معتدل، و(62أو حواىل (
) بندا أو حواىل 6أن (، والرابع من ناحية قدرة التفريق لبنود االختبار معتدل.  البنود مستوى صعوبة

) 2%) قبيح و(36) بندا أو حواىل (18%) معتدل، و(48) بندا أو حواىل (24%) جيد، و(12(
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واخلامس  عتدل.م  البنود قدرة التفريقخذ الباحث اخلالصة أن %) قبيح جدا. ولذا أ4بندا أو حواىل (
%) وظيف، 80,7) بندا أو حواىل (121أن ( من اخليارات لبنود االختبار، قدرة احلائرةمن ناحية 

  %) غري وظيف.19,3) بندا أو حواىل (29(
% جودا 30بندا أو حواىل  15أن  شامال إعتمادا على التنائج املذكورة يلخص الباحث

  % جودا غري جيدة أو قبيحة.70بندا أو حوايل  35جيدة، و 
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Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat validitas 
butir soal objektif ujian akhir semester akhir mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Brangsong Kendal tahun pelajaran 2010-2011 M, tingkat 
reliabilitasnya, tingkat kesukarannya, tingkat daya bedanya dan tingkat fungsi 
distraktornya. 
 Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian aplikasi, dan 
berdasarkan metode yang digunakan penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. 
Adapun metode sampling yang digunakan dalam memilih sample penelitian adalah 
purposive sampling, jumlah samplenya 148 siswa kelas IX (A, C, E, G). Dan metode 
yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data penelitian menggunakan metode 
dokumentasi, sedangkan dalam menganalisis data penelitian penulis menggunakan 
metode kuantitatif deskriptif. 
 Adapun hasil penelitiannya adalah : Pertama dari segi koefisien validitas butir 
tes, bahwa (38) butir soal atau sekitar (76%) dinyatakan valid, dan (12) butir soal atau 
sekitar (24%) dinyatakan tidak valid. Kedua, dari segi koefisien reliabilitas tes, 
diketahui bahwa r11 = 0,731945 atau lebih besar dari 0,70, sehingga dapat dikatakan 
tingkat reliabilitas tesnya tinggi. Ketiga, dari segi tingkat kesukaran butir tes, bahwa 
(2) butir soal atau sekitar (4%) dinyatakan sulit, dan (31) butir soal atau sekitar (62%) 
dinyatakan sedang atau baik, dan (17) butir soal atau sekitar (34%) dinyatakan 
mudah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingakat kesukaran butir tesnya 
sedang atau baik. Keempat, dari segi daya beda butir tesnya, diketahui (6) butir soal 
atau sekitar (12%) dinyatakan bagus, dan (34) atau sekitar (48%) sedang, dan (18) 
butir soal atau sekitar (36%) dinyatakan jelek, dan (2) butir soal atau sekitar (4%) 
dinyatakan sangat jelek. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tingkat daya 
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pembedanya sedang. Kelima, dari segi fungsi distraktor dari masing-masing pilihan 
jawaban, diketahui bahwa (121)  butir soal atau sekitar (80,7%) berfungsi baik dan 
(29) butir soal atau sekitar (19,3%) tidak berfungsi. 

Berdasarkan hasil-hasil yang telah dikemukakan di depan dapat disimpulkan 
secara umum bahwa (15) butir soal atau sekitar (30%) kualitasnya baik,dan (35) butir 
soal atau sekitar (70%) kualitasnya tidak baik atau jelek. 
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 اإلهداء
  : إىل ه الرسالةهذ يأهد

: أمحد  مع أسرا وأخي الصغري : سيت رزانة أخيت الصغريةو  وعامي مادي: سو  الكرميني والديّ   .1
 .خضر

 اجلميل احملبوب : عبد اهللا وىف. يلدلة واحملبوبة : عناية الفردوس وو اجلمي زوجيت .2
 .م2007وخاصة يف املرحلة سنة  العربية اللغة تعليم قسم يف زمياليتو  يزمالئ إىل  .3
 ا البحث.هذ متامإ إىل مباشرة غري أو مباشرة يساعدوين الذيني أصدقائ إىل  .4

 هم أولئك املوضوع هذا حبث إىل يناشجعو   الذين العربية اللغة تعليم قسم يف املدرسني هؤالء إىل  .5
  .هذا البحث إجناز على الدوافع أعطواين الذين

 .اجلزاء أحسنخريا كثريا و  جيزيهم أن وتعاىل سبحانه اهللا سألأف
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  الشعار

  

تعاىلو  سبحانه قال اهللا  
﴾نًا َعَربِيا َلَعلُكْم تـَْعِقُلْوَن آُه قـُرْ ِإنا َجَعْلنٰ ﴿  

  ﴾3:  ﴿سورة الزخرف
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 وتقدير شكر كلمة

  

الذي علم بالقلم، عّلم اإلبسان ما مل يعلم. فهو الفّعال ملا ، محدا ملن بيده زمام األمور
مه من لفظ وحرف، وتقدست يريد، إذا أراد أمرا فإمنا يقول له : كن فيكون سبحانه، قد برئ كال

أمساءه. وجلت صفاته، وكانت أفعاله عيون احلكمة. صالة وسالما على النيب العريب األمّي، أفصح من 
اهلدى، وأعالم النجاة، ورسوله، وعلى آله وإخوانه من الرسل واألنبياء، مصابيح نطق بالضاد حممد عبده 

 وأصحابه الذين نشروا مرياث النبوة واهلداية والدعوة يف مشارق األرض ومغارا.

املوضوعية  بنوددراسة حتليلية عن جودة ال : ا البحث حتت املوضوعهذ كتابة الباحث أمت وقد

باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية براجنصنج قندال العام  اللغة العربيةدرس لإلمتحان النهائي يف 

الشروط املقررة للحصول على درجة  إلكمال مقّدم ا البحثفهذ .م۱۱۲۰ - ٢٠۱٠الدراسي 

 .نجامسار  احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة الرتبية كلية يف قسم تعليم اللغة العربية(S.1) الليسانس 

 :  إىل والتقدير الشكر إلقاء الكاتب يريد لذا

 شجاعي الدكتور فضيلةبسمارنج  احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة الرتبية كلية عميد .1

  ج.احلا  املاجستري

 فضيلةنج امسار  احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة الرتبية بكلية العربية اللغة تعليم قسم رئيس .2

 .املاجستري عاشقنيالليث  السيد

فضيلة  نجامسار  اإلسالمية احلكومية سوجنو بكلية الرتبية جبامعة وايل العربية اللغة تعليم قسم كاتب .3

 .السيد حمفوظ صديق املاجستري

 تؤيت قرة العني لسيدةااملاجستري و  ستاذ الدكتور ابن حجراأل السيد فضيلةالرسالة  شريفم .4

هذا  يف كتابة للتوجيه شغلهما خالل والفكرة الوقت لواسعة وخملصني راضيني كانا،  املاجستري

 .وإجنازه البحث
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إىل  وأرشدواه ا البحثهذكاتب املدرسني بكلية الرتبية الذين قد عّلموا   الساداتسائر فضائل  .5

 سبيل العلم والعرفان. 

 ، فلهما أجزل الشكر واالحرتام.مادي وعاميسو  ا البحثهذكاتب والدي   .6

، وخاصة هذا البحثالّزمالء الذين قد منحوا املساعدات واخلدمات والدوافع يف كتابة وإمتام  .7

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

 م. 2007اإلسالمية احلكومية يف السنة 
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   حساب مستوى صعوبة: جدول     7الملحق 

  حساب قدرة التفريق: جدول     8الملحق 
  قدرة احلائرة: جدول     9الملحق 

 (r product moment)جدول معامل :        10حق لالم

  ترجمة الباحث
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 ع 
 

  

  

  قائمة الجدول

  

للتالميذ  اللغة العربيةدرس لإلمتحان النهائي يف جدول إمجال صدق البنود املوضوعية : 1دول اجل
 - ٢٠۱٠براجنصنج قندال العام الدراسي  باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية التاسع 
  40  .......................................................................م۱۱۲۰

   43  ....................................مستوى صعوبة...............حتليل جدول : 2اجلدول 
   45  .........................................مستوى صعوبة بنسبة مئويةحتليل إمجال : 3اجلدول 
  40................................ ...........جدول معيار لتفيسر قدرة التفريق... :4اجلدول 
   43.......................... .......التفريق.................... قدرةحتليل جدول  :5اجلدول 
  49............................. .............بنسبة مئوية التفريق قدرةحتليل  إمجال :6اجلدول 
  51.......................... ........بنسبة مئوية......... قدرة احلائرة حتليل إمجال :7اجلدول
 اللغة العربيةدرس لإلمتحان النهائي يف بنود املوضوعية لاجلدول الشامل من نتيجة حتليل ا :8اجلدول

براجنصنج قندال العام الدراسي  باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية للتالميذ يف الصف التاسع 
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  قائمة املالحق

  
  التالميذ ورقم اختبارهم ونتيجتهم قائمة:   1امللحق 
  ورقة بنود األسئلة :   2امللحق 
  التالميذدفرت إمجال إجابة  :  3امللحق 
  : جدول حساب صدق االختبار  4امللحق 
  صدق االختبار وما يتعلق ا درجةجدول :   5 امللحق
  جدول حساب ثبات االختبار:   6امللحق 
   حساب مستوى صعوبةجدول :     7امللحق 

  حساب قدرة التفريق: جدول     8امللحق 
  قدرة احلائرة: جدول     9امللحق 

 (r product moment): جدول معامل        10حق لامل
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