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Abstrak 

Latar Belakang: menganalisis butir soal itu penting karena suatu soal memiliki 

tingkat kesukaran seimbang (proporsional), maka dapat dikatakan bahwa soal 

tersebut baik.. Berdasarkan observasi peneliti di SD Muhammadiyah Sidoarum 

Yogyakarta bahwa hasil ulangan harian penulisan soal yang dibuat guru belum sesuai 

dengan kriteria penulisan soal yang tepat karena pada dasarnya soal suatu tes 

hendaknya tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. 

Tujuan Penelitian: 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. Mengetahui kualitas butir soal apabila 

ditinjau dari tingkat kesukaran soal. 

 

Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya 

dilakukan di lapangan dengan lokasi SD Muhammadiyah Sidoarum Yogyakarta. 

 

Hasil Penelitian: 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 daya beda soal tidak 

baik karena tidak bisa membedakan kemampuan siswa dalam menjawab soal. soal 

nomor 5 koefisien tingkat kesukaran soal 0.000 kategori sulit,, soal nomor 6, 11, 12 

koefisien tingkat kesukaran soal 1.000 kategori mudah. 

 

Kesimpulan: 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

مليحة النصيحة, "تحليل بنود االختبار اليومي لدرس اللغة العربية في الفصل الثالث 

". يوكياكرتا : 2019-2018املدرسة اإلبتدائية املحمدية سيدوأروم يوكياكرتا للسنة الدراسية 

ية تعليم اللغات, بجامعة محّمدية يوكياكرتا 
ّ
 .2019قسم تعليم اللغة العربية, كل

حث ملعرفة تأليف األسئلة اللغة العربية وجودة بنود االختبار اليومي الهدف من هذا الب

لدرس اللغة العرية في الفصل الثالث املدرسة اإلبتدائية املحمدية سيدوأروم يوكياكرتا للسنة 

من جهة قوة الفرق األسئلة و مستوى الصعوبة األسئلة. و هذا البحث  2018/2019الدراسية 

يانات بشكل األرقام و باستخدام تحليل اإلحصائ في تطبيقات اكسل. بحث بيانات كمية ألن الب

و استخدمت الباحثة طريقة املراقبة و الوثائق لجمع البيانات. أما تحليل البيانات باستعمال 

 .5.0تطبيقات اكسل 

أشارت نتيجة هذا البحث عملية صياغة أسئلة اللغة العربية سيئة. ألن األستاذة سيئة 

ستخدمة في إعداد األسئلة حتى قوة الفرق األسئلة و مستوى الصعوبة ال متوازن, فهم مراحل امل

و األستاذة ال تجعل املناهج. ثم االختبار اليومي لدرس اللغة العربية في الفصل الثالث املدرسة 

 6سؤال خيار و  25يعنى  2019-2018اإلبتدائية املحمدية سيدوأروم يوكياكرتا للسنة الدراسية 

أسئلة املحتوى هو نقطة, و أسئلة دائرة الكلمة املناسبة حسب الصورة. ألسئلة  6ملباراة, أسئلة ا

أشار أن قوة الفرق األسئلة  0.000درجة قوة الفرق األسئلة  12, و 11, 6, 5سؤال خيار رقم 

درجة مستوى  5سيئة ألن ال تستطيع الفرق استطاع الطالب في اإلجابة سؤال. ثم أسئلة رقم 

. 1درجة  مستوى الصعوبة سؤال  12, 11, 6طبقة صعب. أسئلة رقم  0.000سؤال  الصعوبة

إزالة ألن لديها قوة الفرق األسئلة و  12, و 11, 6, 5طبقة سهل. مستحسن سؤال رقم  000

و لسؤال شرجية قوة الفرق األسئلة و مستوى مستوى الصعوبة األسئلة التي ال متوازن.

 .1.000و   0.000  س وجود درجةالصعوبة األسئلة جّيد, ألن لي

 

 كلمات البحث: تحليل, االختبار اليومي, اللغة العربية

  



ANALISIS BUTIR SOAL ULANGAN HARIAN MATA PELAJARAN 

BAHASA ARAB KELAS III SD MUHAMMADIYAH SIDOARUM 

YOGYAKARTA 

Pendahuluan 

Bahasa arab  merupakan salah 

satu mata pelajaran yang diajarkan di 

sekolah umum maupun keagamaan, 

seperti halnya di SD Muhammadiyah 

Sidoarum Yogyakarta. Dalam proses 

pembelajarannya, pihak sekolah 

mengalami banyak kendala. Bahkan 

dari pihak siswa pun menganggap 

Bahasa arab sebagai pelajaran yang 

sulit dan menakutkan. Hal ini biasa 

dibuktikan dengan hasil tes mata 

pelajaran Bahasa arab yang kurang 

memuaskan. Hal itu menyebabkan 

pihak sekolah selalu memberikan 

perbaikan-perbaikan, dari segi metode, 

media, strategi dan mutu tes yang 

diberikan kepada siswa. Oleh karena 

itu, seorang guru perlu mengadakan 

evaluasi guna mengetahui 

perkembangan nilai siswa dalam 

proses belajar mengajar. 

Dilihat dari segi prosesnya, 

setiap kegiatan pembelajaran terdiri 

atas tiga tahap, yaitu tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, dan 

tahap evaluasi. Pada tahap 

perencanaan, dilakukan penyusunan 

program pembelajaran yang meliputi 

penentuan tujuan, materi, kegiatan 

belajar mengajar, media dan evaluasi. 

Tahap pelaksanaan merupakan tahap 

pengimplementasian rencana 

pembelajaran. Adapun tahap evaluasi 

merupakan tahap kegiatan yang 

dimaksudkan untuk mengetahui 

keberhasilan pembelajaran. Hasil dari 

evaluasi merupakan masukan bagi 

proses pengembangan program lebih 

lanjut.
1
 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research) 

yaitu penelitian yang pengumpulan 

datanya dilakukan di lapangan dengan 

                                                           
1
 M. Ainin, dkk, Evaluasi Dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang : Misykat, 2006), hlm 
10. 



lokasi SD Muhammadiyah Sidoarum 

Yogyakarta. 

 

Hasil 

Langkah-langkah analisis soal: 

a. Mengisi identitas, meliputi 

identitas sekolah, data soal 

pilihan ganda dan essay. 

b. Memasukkan jawaban soal 

pilihan ganda semua siswa, dan 

dan memasukkan skor jawaban 

soal essay semua siswa 

c. Kemudian secara otomatis 

keluar skor nilai 

d. Kemudian secara otomatis 

keluar hasil analisis pilihan 

ganda yang meliputu daya beda 

soal dan tingkat kesukaran 

soal. 

e. Kemudian secara otimatis 

keluar presentase jawaban soal 

pilihan ganda 

f. Kemudian secara otomatis 

keluar hasil analisis soal essay 

yang meliputi daya beda soal 

dan tingkat kesukaran soal 

g. Kemudian secara otomatis 

keluar materi remidial setiap 

siswa 

h. Kemudian secara otomatis 

keluar pengelompokkan 

peserta remidial 

i. Kemudian muncul grafik 

distribusi nilai dan ketuntasan 

belajar 

Kemudia muncul grafik presentase 

ketuntasan hasil belajar. 

Grafik 1 

 

Grafik 2 

 

 
 

Kesimpulan 
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Distribusi Nilai dan 
Ketuntasan Belajar 

Nilai

KKM

Tunta
s 

93% 

Belum 
tuntas 

7% 

Proporsi Ketuntasan 
Belajar 



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. 
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