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ABSTRAK 

 

Menyadari akan besarnya tanggung jawab guru dalam pendidikan, guru 

dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam pengembangan sistem 

pendidikan dan perangkat pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hasil belajar siswa dapat diketahui dengan melakukan ulangan harian maka 

ulangan harian itu diberikan setiap akhir kompetensi dasar (KD). Akantetapi guru 

melakukan ulangan harian setiap akhir semester atau ulangan blok yang 

mencakup dari beberapa kompetensi dasar (KD) sehingga kemampuan akhir 

belajar siswa sulit untuk ditentukan khususnya ulangan harian pada materi 

bilangan bulat.  

Ulangan harian itu sangat diperlukan untuk mengetahui kesulitan belajar 

siswa khususnya pada materi bilangan bulat. Oleh karena itu maka peneliti ingin 

mengubah pradigma guru agar melakukan ulangan harian setiap akhir kompetensi 

dasar (KD) yang sesuai dengan teori yang telah diajarkan di BSNP. Dengan 

memberikan ulangan harian setiap akhir kompetensi dasar kepada siswa maka 

guru pun dapat mengetahui kemampuan siswa dari awal tentang materi bilangan 

bulat. Maka diharapkan bagi guru bidang studi matematika hendaklah 

menggunakan ulangan harian dalam mengajari materi bilangan bulat.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan jenis penelitian assosiatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas VII SMP Negeri 2 Simpang Ulim yang berjumlah 65 siswa yang terdiri dari 

3 kelas. Sampel dalam penelitian ini adalah satu kelas yaitu kelas VII3 sebagai 

kelas yang akan diberikan ulangan harian pada setiap akhir KD dengan jumlah 20 

siswa. Instrument yang digunakan adalah tes berbentuk uraian dengan jumlah 5 

soal dan dokumentasi berupa nilai ulangan harian dan RPP dari guru kelas VII3 

SMP N 2 Simpang Ulim. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan 

korelasi Pearson Product Moment (PPM). 

Berdasarkan hasil analisis data korelasi diperoleh rhitung = 0,737 dan rtabel = 

0,468 pada taraf signifikan  = 0,05 dengan kriteria jika rhitung > rtabel maka Ha 

diterima yaitu 0,737 > 0,468. Dan besarnya pengaruh ulangan harian terhadap 

hasil belajar sebesar 54,31 % dan sisanya 45,69 % dipengaruhi oleh variabel lain, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh ulangan harian terhadap 

hasil belajar siswa pada materi bilangan bulat dikelas VII SMP Negeri 2 Simpang 

Ulim.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling besar peranannya 

bagi kehidupan manusia. Pada hakikatnya pendidikan tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia, karena dengan pendidikan manusia dapat berdaya guna dan 

mandiri. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam 

segala lingkungan dan sepanjang hidup.
1

 Peningkatan kualitas pendidikan 

tentunya tidak terlepas dari komponen-komponen pendidikan itu sendiri, seperti: 

guru, siswa, kurikulum, media serta metode yang digunakan. Semua komponen 

ini harus memiliki keterkaitan dan saling mendukung. Dalam hal ini, pendidikan 

selalu berkaitan dengan proses  belajar mengajar.  

Dalam melaksanakan proses belajar mengajar siswa tidak mampu kita 

pisahkan dengan guru, karena guru merupakan salah satu unsur yang 

memungkinkan proses itu berlangsung secara wajar. Menyadari akan besarnya 

tanggung jawab guru dalam pendidikan, sudah sewajarnyalah seorang guru 

dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam pengembangan sistem 

pendidikan dan perangkat pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hasil belajar siswa diketahui dengan adanya pemberian ulangan harian.  

Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk 

                                                           
1
 Redja Mudyarhardjo,Pengantar Pendidikan, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2008), 

hal. 3. 
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memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran dan menentukan 

keberhasilan belajar peserta didik.
2

 Ulangan harian adalah kegiatan yang 

dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik 

setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar (KD) atau lebih.
3

 Setiap guru 

melakukan ulangan harian itu dapat berpengaruh pada hasil belajar siswa sehingga 

guru dapat mengetahui atau menilai kemampuan siswa dari awal pembelajaran 

materi sampai akhir 

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari guru Matematika di SMP 

Negeri 2 Simpang Ulim saat observasi awal di kelas VII-1 Tahun Pelajaran 2012-

2013 bahwa hasil belajar siswa dapat diketahui dengan melakukan ulangan harian 

maka ulangan harian itu diberikan setiap akhir kompetensi dasar (KD). Akantetapi 

guru melakukan ulangan harian setiap akhir semester atau ulangan blok yang 

mencakup dari beberapa kompetensi dasar (KD) sehingga kemampuan akhir 

belajar siswa sulit untuk ditentukan khususnya ulangan harian pada materi 

bilangan bulat. Dimana guru menganggap materi bilangan bulat itu terlalu mudah 

dan telah diajarkan pada tingkat SD maka guru jarang melakukan ulangan harian 

dan sering digabung dari beberapa KD atau KD yang lain. Sementara ulangan 

harian itu sangat diperlukan untuk mengetahui kesulitan belajar siswa khususnya 

pada materi bilangan bulat. 

Oleh karena itu maka peneliti ingin memberikan masukan kepada guru 

agar melakukan ulangan harian setiap akhir kompetensi dasar (KD) yang sesuai 

                                                           
2
 M. Sukardi,  Evaluasi  Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya. (Jakarta: Bumi Aksara, 

2009), hal. 45. 
3
 M. Yunan Yusuf, BSNP : Standar Penilaian Pendidikan, (Jakarta: Permendiknas No. 

20, 2007), hal. 14 
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dengan teori yang telah diajarkan di BSNP. Menurut Yunan Yusuf, ulangan 

harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur 

pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi 

Idasar (KD) atau lebih. Dengan memberikan ulangan harian setiap akhir 

kompetensi dasar kepada siswa maka guru pun dapat mengetahui kemampuan 

siswa dari awal tentang materi bilangan bulat.  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Ulangan Harian 

Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Bilangan Bulat di Kelas VII SMP 

Negeri 2 Simpang Ulim T.A 2014 – 2015”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Terdapat Pengaruh Ulangan Harian 

Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Bilangan Bulat di kelas VII SMP 

Negeri 2 Simpang Ulim T.A 2014 – 2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka tujuan utama peneliti adalah untuk 

mengetahui apakah terdapat pengaruh ulangan harian terhadap hasil belajar siswa 

pada materi bilangan bulat dikelas VII SMP Negeri 2 Simpang Ulim T.A 2014 – 

2015.  
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D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai, maka hasil penelitian yang akan diperoleh diharapkan agar dapat 

bermanfaat bagi: 

1. Guru bidang studi matematika sebagai bahan masukan atau menambah 

wawasan untuk dapat kreatif lagi dalam menyediakan perangkat dalam 

mengajar dan memotivasi siswa untuk giat belajar. 

2. Bagi siswa sebagai ilmu yang dapat menambah wawasan pengetahuan 

sehingga dapat memperoleh pengalaman langsung dengan adanya 

kebebasan dalam belajar secara aktif. 

3. Bagi peneliti sebagai wawasan, pengetahuan dan keterampilan peneliti 

khususnya yang berkaitan dengan ulangan harian terhadap hasil belajar 

siswa. 

 

E. Batasan Masalah 

 Agar masalah yang dikaji akan lebih terfokus dan terarah, maka peneliti 

membatasi masalah-masalah dalam penelitian ini tentang materi bilangan bulat 

hanya dibatasi pada KD 1.1 Melakukan operasi hitung pada bilangan bulat dan 

KD 1.2 Menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dalam 

pemecahan masalah. 
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F. Definisi Operasional 

1. Ulangan harian adalah suatu kegiatan untuk mengukur (menilai) 

kemampuan siswa pada pembelajarannya setiap satu kompetensi dasar 

atau lebih yang diberikan berupa tes misalnya ulangan harian pada materi 

bilangan bulat. 

2. Hasil belajar merupakan kemampuan siswa dalam menjalankan proses 

pembelajaran tahap akhir yang dapat menggambarkan kemampuan siswa 

dalam mentransfer ilmu pengetahuan yang ada sehingga apa yang 

dimilikinya dapat berguna bagi hasil yang diperoleh dalam kegiatan 

belajar mengajar, misalnya hasil belajar siswa pada materi bilangan bulat. 

3. Bilangan bulat adalah materi pokok yang mengenal konsep pembahasan 

tentang operasi hitung bilangan bulat sebanyak 3 kali pertemuan selama 40 

menit pertemuan. 

 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih memerlukan 

pembuktian kebenaran. Menurut arikunto, hipotesis adalah jawaban sementara 

permasalahan yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah 

terdapat pengaruh ulangan harian terhadap hasil belajar siswa pada materi 

bilangan bulat dikelas VII SMP Negeri 2 Simpang Ulim T.A 2014 – 2015. 

 

 

 

  


