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عار
ّ

 الش

 

 (185ه :  يُريُد هللاُ ِبُكُم اْلُيْسَر َو اَل يُرِْيُد ِبُكُم اْلُعْسَر... ) البقر 
“…Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan  Allah  tidak menghendaki 

kesukaran bagimu…”(QS. Al-Baqarah: 185) 

 

 

 يَ ْرَفِع هللاُ الَِّذْيَن آَمنُ ْوا ِمْنُكْم َوالَِّذْيَن أُْوتُ ْوا اْلِعْلَم َدَرجت  
Artinya : “Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”  

(QS. Al-Mujadalah: 11) 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas butir soal Ulangan Harian Mata 

Pelajaran Bahasa Arab Kelas III SD Muhammadiyah Sidoarum Yogyakarta Tahun Ajaran 

2018/2019 apabila ditinjau dari daya beda soal dan tingkat kesukaran soal. Penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif karena data penelitian yang berupa angka dan menggunakan analisis 

statistik dalam aplikasi excel. Pengumpulan data penelitian ini dengan cara observasi dan 

dokumentasi. Analisis data dengan program aplikasi excel AnBuSo (Analisis Butir Soal) versi 

5.0. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan soal bahasa Arab kurang baik, 

karena guru kurang memperhatikan tahapan yang digunakan dalam penyusunan soal sehingga 

daya beda soal dan tingkat kesukaran soal tidak seimbang, dan guru tidak membuat silabus. 

Kemudian soal Ulangan Harian mata pelajaran bahasa Arab Kelas III SD Muhammadiyah 

Sidoarum Yogyakarta Tahun Ajaran 2018/2019 memiliki 25 soal pilihan ganda, 6 soal 

menjodohkan, 6 soal isilah titik-titik, dan 6 soal melingkari kata yang tepat sesuai gambar. Untuk 

soal pilihan ganda soal nomor 5, 6, 11 dan 12 koefisien daya beda soal 0.000 menunjukkan 

bahwa daya beda soal tidak baik karena tidak bisa membedakan kemampuan siswa dalam 

menjawab soal. Kemudian soal nomor 5 koefisien tingkat kesukaran soal 0.000 kategori sulit,, 

soal nomor 6, 11, dan 12 koefisien tingkat kesukaran soal 1.000 kategori mudah, sebaiknya soal 

nomor 5, 6, 11 dan 12 dihapus karena memiliki daya beda soal dan tingkat kesukaran soal yang 

tidak seimbang. Dan untuk soal uraian daya beda dan tingkat kesukaran sudah baik, karena tidak 

ada yang koefisiennya 0.000 dan 1.000. 

 

Kata kunci: Analisis, ulangan harian, bahasa Arab  



جريد
ّ
 الت

 

املدرسة في الفصل الثالث بية اللغة العر ينظر هذا البحث إلى كيفية تأليف األسئلة اليومية ملادة 

, حيث يرتكز على جودتها و دقتها ٢٠١8/٢٠١٩اإلبتدائية املحمدية سيدوأروم يوكياكرتا للسنة الدراسية 

للطالب. استخدمت الباحثة املنهج الكمي بطريقة التحليل اإلحصائ للوصول إلى النتائج الدقيقة و املوثوقية 

 بها. 

رين أسئلة اختيارية، وسّت أسئلة وجدت الباحثة أن األسئلة املطروحة تقوم على خمس وعش

 إنشائية، وسّت أسئلة تكميلية، وسّت أسئلة في مطابقة الصور.

للطالب بعضها غير مناسبة و دقيقة ،و ذلك يؤدي صياغة أسئلة اللغة العربية ومن أهّم النتائج : أن 

درجة قوة الفرق األسئلة  ١٢, و ١١, 6, 5ألسئلة سؤال خيار رقم إلى صعوبة الطالب و غموضهم في إجابتها.  . 

و أشار أن قوة الفرق األسئلة سيئة ألن ال تستطيع الفرق استطاع الطالب في اإلجابة سؤال.    0.000

من  وبة، وصعالطبقة في  باملائة  0.000 درجةتفاضيلها : يبلغ سؤال الرقم الخامس من األسئلة اإلختيارية 

أما األسئلة اإلنشائية والتكميلية دقيقة  . السهلةطبقة باملائة في  1.000درجة  تبلغ  ١٢, ١١, 6  :سئلةاأل 

 ومناسبة؛ ألنها في  حالة متوازنة. 

 

 كلمات البحث: تحليل, االختبار اليومي, اللغة العربية

 

  



قدير
َ
كر و الت

ّ
 كلمة الش

 

جزيل النوال, و الثبات في الحال و املال, و  أصلى و  ألاملتوال, و أسهلل على كل حال, و أشكر  على د الحم          

له و أصحابه والتابعين و من تبعهم آعلى خير  الصابرين الشاكرين محمد صلى هللا عليه و سلم و على  مأسل

 باحسان إلى يوم الدين أما بعد.

أقدم  كما ينبغي لجالله وعظيم سلطانه. و  الثناءلحمد و ا بإنتهاء هذا البحث, فله يمه ليفقد من هللا تعظ          

األجر والثواب عند هللا جل لهم . فهذا البحثتكميل  في عملية كل من ساعدني وشاركالشكر و التقدير  إلى 

 :املوظفين في هذا الشكر أقدم أيضا إلى ومن وعال. 

 فضيلة املكرم الدكتور إنسينير غوناوا كمدير بجامعة محمدية يوكياكرتا. .١

 عميد كلية تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا.، فضيلة املكرم الدكتور سورينطو .٢

قسم تعليم اللغة العربية كلية تعليم اللغة ، رئيس فضيلة املكرم األستاذ عارف حمين  املاجستير .3

 بجامعة محمدية يوكياكرتا.

 مشرف  البحث العلمي األستاذ راجي الفضيلة املاجستير .4

 الكرام في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا. تيأساتذجميع و  .5

 هللا اهمافجز  هللا دائما. أحسن  تأديب برعايةبسالمية اإل  تهماتربي ، قد ترْعرْعُت في ألبي وأميوخاصة  .6

 لجزاء, وختم هللا حياتهما بحسن الخاتمة.أحسن ا

بشكل  الباحثة واقد ساعد .اإلبتدائية سيدوأروم يوكياكرتالرئيسة املدرسة و املدرسون في املدرسة  .7

ر.
ّ
 أنيس ومؤث



قد  ٢٠١5مرحلة في  وصاخص، و في قسم تعليم اللغة العربية ئيالشكر و التقدير لجميع أصدقا .8

 هذا البحث العلمى. إنهاء شّجعوني في

جه القصور ، وبالتالي فإن درك الباحثة أنه في كتابة هذه الورقة ال يزال هناك العديد من أو ت          

املؤلفين يقبلون االقتراحات واالنتقادات التي تبني من أجل الكمال في هذا العمل. في الختام ، يأمل 

 املؤلفون أن هذه األطروحة يمكن أن توفر فوائد للمؤلفين بشكل خاص وللقراء بشكل عام.

 إلى صراط املستقيم و طرق لبسليم جزاكم هللا خيًرا أحسن الجزاء. وأسأل هللا أن يو فقنا جميعا

 ٢٠١٩فبراير  ٢5يوكياكرتا 

 الباحثة

 

        مليحة النصيحة

٢٠١5٠8٢٠٠٠٩   
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