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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Penyelenggaraan pembelajaran bahasa Indonesia memerlukan kompetensi 

guru. Salah satu kompetensi yang wajib dikuasi guru adalah melaksanakan 

penilaian hasil belajar. Pentingnya penguasaan guru dalam melaksanakan 

penilaian hasil belajar, agar dapat diketahui sejauh mana keberhasilan 

pembelajaran, kemampuan siswa, dan untuk menentukan langkah-langkah yang 

perlu dilakukan pada pembelajaran selanjutnya. Penilaian hasil belajar dapat 

dijadikan sebagai feed back (umpan balik) dalam memperbaiki kegiatan 

pembelajaran berikutnya. Maka, tidak mengherankan jika semua mahasiswa 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) juga harus dibekali pengetahuan 

tentang evaluasi pembelajaran. 

Evaluasi pembelajaran dalam hal ini ialah penilaian hasil belajar. Penilaian 

hasil belajar yang sering disajikan guru adalah ulangan harian. Ulangan harian 

termasuk ke dalam penilaian formatif, seperti yang dikemukakan oleh Arikunto 

(2010: 43) bahwa tes formatif bisa disamakan dengan ulangan harian sedangkan 

tes sumatif dapat disamakan dengan ulangan umum. Ulangan harian merupakan 

jenis penilaian hasil belajar yang disajikan oleh guru pada setiap akhir program 

pembelajaran sesuai dengan kedalaman materi. Pelaksanaan penilaian ulangan 

harian tidak serta-merta dilakukan secara mendadak atau tanpa perencanaan. 

Ulangan harian sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu oleh guru untuk 

mendapatkan data hasil belajar siswa yang maksimal dan akurat.  
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Namun, pada kenyataannya ulangan harian masih sering dilakukan oleh 

guru secara mendadak atau tanpa perencanaan yang matang. Fenomena tersebut, 

peneliti temukan pada beberapa guru di sekolah saat peneliti mengikuti program 

magang 1, 2, dan 3. Beberapa sekolah yang dijadikan tempat magang peneliti 

yatu: di SMP Negeri 1 Banyumas pada saat magang 1 tahun 2015, di SMP Negeri 

1 Kalibagor pada saat magang 2 tahun 2016, dan di SMA Negeri 1 Banyumas 

pada saat magang 3 tahun 2017. Pada magang 1, peneliti menemukan adanya 

ketidaksiapan pelaksanaan ulangan harian yang dilaksanakan oleh guru. Guru 

tidak membuat atau menyiapkan butir soal cadangan bagi siswa yang berhalangan 

mengikuti ulangan harian. 

Pada magang 2, peneliti menemukan adanya kesamaan butir soal yang 

dipakai guru dalam melaksanakan penilaian ulangan harian. Hal tersebut terjadi, 

karena guru yang bersangkutan tidak membuat butir soal dan merancang sendiri 

pelaksanaan ulangan harian. Pada magang 3 peneliti juga mendapati 

penggabungan ulangan harian dari beberapa bab. Beberapa fenomena tersebut, 

memunculkan rasa ingin tahu peneliti terhadap pelaksanaan ulangan harian yang 

diadakan oleh guru di masing-masing sekolah. Pelaksanaan ulangan harian akan 

terlaksana dengan baik, apabila memiliki perencanaan yang disusun dengan baik 

pula.  

Beberapa fenomena tersebut bisa menjadi suatu kekurangan atau 

kelemahan guru dalam melaksanakan penilaian hasil belajar. Tidak hanya pada 

perencanaan dan pelaksanaannya saja, adanya kekurangan dalam penilaian hasil 
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belajar juga dapat terjadi pada pembuatan dan penentuan bentuk soal. Berkenaan 

dengan pentingnya pelaksanaan penilaian hasil belajar, maka peneliti menyusun 

penelitian berjudul “Pelaksanaan Penilaian Ulangan Harian Hasil Belajar Bahasa 

Indonesia oleh Guru-guru SMA Se-Purwokerto Tahun Pelajaran 2017-2018”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penilaian ulangan harian hasil belajar 

bahasa Indonesia  guru-guru SMA se-Purwokerto tahun pelajaran 2017-2018?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan penilaian ulangan harian hasil belajar 

bahasa Indonesia guru-guru SMA se-Purwokerto tahun pelajaran 2017-2018. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat teoretis. 

Manfaat teoretis dari penelitian ini, memberikan pengetahuan tentang 

pelaksanaan penilaian ulangan harian bahasa Indonesia dan memberikan masukan 

agar penilaian ulangan harian selanjutnya dapat lebih baik dari yang sebelumnya. 
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2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis penelitian ini dibagi menjadi manfaat bagi guru, siswa, 

dan penulis, sebagai berikut: 

a. Manfaat bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru 

mengenai pelaksanaan penilaian ulangan harian yang bisa dijadikan bahan 

pertimbangan bagi guru dalam melaksanakan ulangan harian bahasa Indonesia. 

b. Manfaat bagi siswa 

Siswa dapat mengikuti pelaksanaan penilaian hasil belajar dengan lebih 

nyaman dan maksimal. 

c. Manfaat bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat memperkaya wawasan  mengenai pelaksanaan 

penilaian ulangan harian yang dilaksanakan oleh guru bahasa Indonesia di 

sekolah. 
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