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BAB IV
PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN

A.	Deskripsi Singkat MTs Ma’arif Tulungagung
    	1.  Profil MTs Ma’arif Tulungagung
Nama Madrasah	: Madrasah Tsanawiyah Al Ma’arif Tulungagung
	Alamat Desa			: Desa Tamanan
Kecamatan			: Tulungagung
Kabupaten			: Tulungagung
Propinsi			: Jawa Timur
No. Telp			: ( 0355 ) 334840
	Status Madrasah		: Swasta

Tahun Berdiri Madrasah	: 1996
SK Kelengkapan Madrasah	: 
Nomor			: Wm.06.03/PP.03.2/1992/SKP/1998
Tanggal		: 01 Juli 1998
	NSS ( 12 digit )		: 2

N I M				: -
Status Gedung			: Milik Sendiri
Status Tanah			: Sertifikat/Wakaf 
Luas Tanah			: + 405 m2
Nama Kepala Madrasah	: Drs. H. MARZUKI
SK. Kepala Madrasah		: 
Nomor				: 11/YRJS/A/SK/I/2009
Tanggal			: 01 Januari 2009
TMT				: 01 Januari 2009
	Yayasan			: Yayasan Pendidikan dan Sosial

Nama				: Raden Ja’far hodiq
Nomor Badan Hukum		: 45
2.  Data Guru Dan Siswa Madrasah
Keadaan Murid Kelas	: 
VII	:  58  anak
VIII	:  57  anak
IX	:  31  anak
Rombongan Belajar Kelas	:
Kelas  VII	:   2  Kelompok
Kelas  VIII	:   2  Kelompok 
Kelas  IX	:   1  Kelompok
Pegawai Madrasah		:
1.	Kepala Madrasah		:  1  Orang
2.	Waka Kep. Urusan Khusus	:  4  Orang
3.	Guru Negeri			:  2  Orang
4.	Guru Honorarium		:  15 Orang
5.	Pegwai TU Negeri		:    -  Orang
6.	Pegawai Honorer		:     1 Orang
7.	Satpam				:   -  
8.	Kebersihan			:     1 Orang
RUANGAN			 
1.	Ruang Belajar			:   6 Buah
	Teori				:  -   Buah
	Ruang Kep. Mad		:  1  Buah

Ruang Guru			:  1  Buah
Ruang TU			:  1  Buah
Ruang Perpus			:  1  Buah
Ruang Lab Bahasa		:  -  Buah
Ruang Ketram			:  -  Buah
Ruang Olahraga		:  -  Buah
Ruang Aula			:  -  Buah
Mushola			:  1 Buah
	…….. 				:  -  Buah

Jumlah				: 11 Buah


3.   Sejarah Singkat Berdirinya Madrasah
Bermula dari kesadaran tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan setempat, direalisasikan berdirinya madrasah ini yang diawali dengan pendirian Yayasan Raden Ja’far hodiq yang awalnya hanya bergerak di bidang santunan anak yatim dan fakir miskin. Karena dirasa pentingnya dunia pendidikan di lingkungan mereka, akhirnya pada tanggal 1 Juli 1996 dengan perjuangan yang tak pernah kenal lelah, KH Syafi’I Abdurrahman  mendirikan Madrasah Tsanawiyah Al Ma’arif Tulungagung
    Visi
Membentuk dan mengembangkan sumberdaya Insani yang beriman, bertaqwa, berilmu amaliyah, beramal ilmiah dan berakhlaqul karimah.
		    Misi
Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang beriorientasi pada terbentuknya :
	Generasi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT

2.   Generasi yang berilmu amaliyah dan berilmu ilmiah ala aswaja
3.   Generasi yang siap bersaing dalam prestasi
4.   Generasi yang berbudi luhur dan berakhlaq mulia.
		    Tujuan
Secara garis besar Madrasah Tsanawiyah Al Ma’arif Ponpes Panggung Tulungagung mempunyai tujuan-tujuan akademik sebagai berikut :
	Pada akhir studi agama siswa telah memiliki landasan akidah dan keimanan yang kokoh dan kuat

Pada akhir studi semua siswa fasih dan terampil membaca Al Qur’an
Pada akhir studi semua siswa telah sadar dan ikhlas melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah WT
	85 % lulusan Madrasah Tsanawiyah Al Ma’arif dapat diterima pada sekolah menengah umum / kejuruan favorit.
	Berprestasi dalam segala bidang
Demikian data gambaran umum mengenai MTs Ma’arif Tulungagung yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini.

B.	Paparan Data Penelitian
Data yang peneliti peroleh dari lapangan adalah data hasil observasi dan interview atau wawancara. Dalam hal ini, peneliti tidak mengalami kendala yang berarti untuk menggali informasi. Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara tak terstruktur atau bisa dikatakan wawancara informal, sehingga proses wawancara ini bersifat santai dan berlangsung dalam kegiatan sehari-hari tanpa mengganggu aktivitas subjek.
Berikut ini adalah data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh peneliti.

   1.	Rencana Pembelajaran Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di MTs Ma’arif Tulungagung
Dalam melakukan pembelajaran mata pelajaran Aqidah Akhlak, guru biasanya melakukan persiapan pembelajaran untuk menyukseskan pembelajaran mata pelajaran Aqidah Akhlak tersebut.
Data yang peneliti dapatkan, mengenai rencana pembelajaran mata pelajaran di MTs Ma’arif Tulungagung adalah sebagai berikut:
	Persiapan mengajar dan orientasi tujuan pembelajaran

Menurut guru mata pelajaran aqidah akhlak, sebelum mengajar biasanya ia mempersiapkan materi pelajaran terlebih dahulu. Hal tersebut sesuai yang dengan dikemukakannya "Sebelum mengajar saya mempersiapkan apa yang sesuai dengan materi saat ini yang sesuai dengan GBPP dan perangkat mengajar" W.1 G.1 11.05. 2010.. Nampaknya guru tersebut dalam mengajar aqidah akhlak sebelumnya juga mengemukakan mengenai tujuan pembelajaran pada setiap pertemuannya. Sebagaimana diutarakannya ketika peneliti wawancarai dan peneliti tanyai apakah sudah mengutarakan tujuan pembelajaran, " Ya. Karena sudah ada dalam RPP sehingga semua yang diajarkan harus sesuai dengan tujuan walau kadang-kadang materi tidak habis" W.2 G.1 11.05. 2010. 
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa guru mata pelajaran aqidah akhlak selalu melakukan persiapan sebelum melakukan pembelajaran dan juga mengemukakan tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang dilakukan pada waktu itu, agar siswa mengerti dan bisa menyerap materi dengan sempurna.
	Penerapan RPP sesuai dengan KTSP

Menurut guru mata pelajaran aqidah akhlak, sebelum mengajar guru membuat RPP yang sesuai dengan pendekatan KTSP. RPP yang dibuat oleh guru disesuaikan dengan perangkat KTSP. Hal tersebut sebagaimana dikemukakannya, “RPP yang kami buat pada prinsipnya sama dengan yang disarankan dalam KTSP”. W.3 G.1 11.05. 2010 Guru yang lainnya juga mengemukakan, “RPP yang saya buat pada dasarnya tetap merujuk pada KTSP” W3.G2.11.05.2010.  Observasi yang peneliti lakukan juga menyatakan bahwa “Guru pada pembuatan RPP dan silabus tetap merujuk pada kurikulum KTSP, bukan kurikulum yang lainnya”. O1. 12.05.2010
Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa dalam pembuatan RPP, guru aqidah akhlak tetap merujuk pada kurikulum KTSP, bukan kurikulum yang lainnya. Jadi dalam hal ini, guru masih menerapkan perencanaan dalam pembelajaran yang sesuai dengan KTSP.
   2.	Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di MTs Ma’arif Tulungagung
	Penggunaan metode

Guru dalam melakukan pembelajaran tidak hanya menggunakan satu metode saja. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakannya, "Metode campuran antara ceramah, resitasi dan demonstrasi" W.3 G.1 11.05. 2010. Hal tersebut dikarenakan suatu pembelajaran tidak cukup jika hanya dengan menggunakan satu macam metode saja, sebagaimana ungkapannya, "Karena kalau hanya menggunakan satu metode tidak bisa, sebab memang ada yang harus menggunakan metode demonstrasi dan resistasi"W.4. G.1 11.05. 2010 . Guru yang lainnya juga mengemukakan, “Dalam melaksanakan pembelajaran aqidah akhlak, kami menggunakan berbagai metode yang menekankan pada kreatifitas dan keaktifan siswa.” W4. G.2. 11.05.2010 
Hal tersebut diakui oleh beberapa siswa, dengan ungkapannya sebagai berikut, "Guru yang mengajar di kelas saya selalu latihan soal agar mudah untuk belajar dan dipelajari materi-materi yang diberikan" W.1. S.1 22.05. 2010. Siswa yang lain yang bernama Nurul Istiqomah juga mengatakan "Metode yang diterapkan untuk mengajar bagus dan baik" W.3. S.2  22.05. 2010. Sedangkan Wahyudi mengungkapkan "Saya suka, karena sangat mudah dipahami" W.3. S.3 22.05. 2010. 
Di samping itu, observasi yang peneliti lakukan juga mengemukakan bahwa guru mata pelajaran aqidah akhlak telah melakukan pembelajaran aqidah akhlak dengan menggunakan lebih dari satu metode pembelajaran. O.1 12.05.2010 Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran aqidah akhlak yang ada di MTs Ma’arif dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu metode dan itu sesuai dengan yang dicanangkan dalam KTSP.
	Penyediaan bahan pelajaran

Dalam melakukan pembelajaran aqidah akhlak, biasanya materi atau disediakan oleh guru yang bersangkutan. Maka dari itu, guru aqidah akhlak menyediakan materi atau bahan pembelajaran yang biasanya bersumber dari LKS, buku paket, ataupun yang lainnya. Hal itu diakuinya ketika peneliti bertanya mengenai materi tersebut, "Materi tersebut saya ambil dari buku paket, al-Qur’an terjemah, dan LKS" W.9.G1. 11.05.2010. Guru aqidah akhlak yang lain mengemukakan, “Kami selalu menyediakan bahan pembelajaran aqidah akhlak dengan memberikan catatan kepada siswa untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pembelajaran aqidah akhlak tersebut” W.5.G.2.11.05.2010
Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa guru selalu menyediakan bahan atau materi pembelajaran untuk menunjang pembelajaran mata pelajaran aqidah akhlak, baik melalui LKS, maupun buku paket, atau bahkan catatan.
Dengan strategi tersebut, sebagian besar siswa bisa menguasai materi yang diajarkan oleh guru mata pelajaran aqidah akhlak tersebut. Hal itu diakui oleh guru yang bersangkutan sambil tersenyum dengan indikator, "Siswa dapat dan bisa mengerjakan semua soal yang diberikan" W.8. G.1. 11.05.2010. Hal itu didukung juga oleh pernyataan siswa, ketika penulis bertanya, “Apakah anda dapat memahami materi aqidah akhlak?”. Sebagian siswa: “Iya, karena guru saya sehabis menerangkan selalu diberi tugas / latihan soal” W.4. S1. 22.05.2010. Sedangkan murid lainnya, yaitu Wisnu, Nurul Istiqomah, dan Wahyudi, menjawab “Ya” W4. S4. 22.05.2010, W4. S2.22.05.2010, W4. S3. 22.05.2010, , ketika ditanya dengan pertanyaan tersebut. Namun ada juga siswa yang mengemukakan bahwa ia tidak memahami materi pelajaran aqidah akhlak, walaupun hal itu tidak dominan.
Jadi pada intinya, materi pelajaran aqidah akhlak dapat diserap dengan baik oleh siswa. Guru sudah berusaha untuk menyediakan materi dengan sekuat tenaga untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran aqidah di MTs Ma’arif. 

	  Penggunaan media pembelajaran

Kondisi pembelajaran aqidah akhlak yang terjadi di MTs Ma’arif Tulungagung biasanya hanya memakai papan tulis namun tidak memakai media pembelajaran yang cukup menarik dan inovatif yang membantu pelaksanaan pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Karena guru menjawab hal tersebut dengan berbelit-belit maka peneliti bertanya kepada siswa mengenai hal tersebut. 
Beberapa siswa mengungkapkan hal tersebut sebagai berikut: Resti Nindya Prastiwi, ketika ditanya mengenai soal media pembelajaran yang digunakan oleh guru, ia menjawab “Tidak” W5. S1. 22.05.2010. Sedangkan Nurul Istiqamah mengemukakan bahwa “Sebaiknya kalau mengajar menggunakan media agar mudah” W5. S2. 22.05.2010. Hal tersebut diperkuat dengan observasi yang peneliti lakukan. Dalam observasi tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa guru hanya menggunakan media pembelajaran berupa papan tulis, namun guru tidak menggunakan media yang menarik yang bisa memotivasi siswa untuk belajar lebih giat dalam mata pelajaran aqidah akhlak. O2.12.05.2010.
Dari berbagai pernyataan siswa di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa guru MTs Ma’arif Tulungagung hanya memakai media pembelajaran yang berupa papan tulis atau berupa alat pembelajaran namun tidak menarik motivasi siswa untuk belajar lebih giat. Hal tersebut agaknya merupakan penerapan media pembelajaran yang kurang sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
   3.	Evaluasi Pembelajaran Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di MTs Ma’arif Tulungagung
	Pengadaan evaluasi pembelajaran

Sedangkan mengenai pelaksanaan evaluasi pembelajaran mata pelajaran MTs Ma’arif Tulungagung, guru aqidah akhlak biasanya mengadakan evaluasi setelah selesainya 1 Kompetensi Dasar mata pelajaran aqidah akhlak, sebagaimana ungkapannya “Setiap satu KD atau Pokok Bahasan diadakan ulangan” W10.G1.11.05.2010. Guru yang satunya juga mengemukakan, bahwa Sedangkan menurut Wisnu pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan mengerjakan tugas atau praktek W7.S4.22.05.2010
Dari statement siswa dan guru yang peneliti kumpulkan di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan di MTs Ma’arif Tulungagung dalam mata pelajaran dilaksanakan per KD, namun tidak hanya dengan evaluasi tulis, tetapi juga evaluasi lisan dan praktek untuk menunjang keberhasilan pembelajaran aqidah akhlak. Pelaksanaan evaluasi yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut sesuai dengan pelaksanaan yang disarankan atau dijabarkan dalam KTSP.
  

C.	Pembahasan Hasil Penelitian
   1.	Rencana Pembelajaran Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di MTs Ma’arif Tulungagung
Dalam melakukan pembelajaran mata pelajaran aqidah akhlak, guru biasanya melakukan persiapan untuk menyukseskan pembelajaran mata pelajaran aqidah akhlak tersebut. Implementasinya adalah guru mata pelajaran aqidah akhlak selalu melakukan persiapan sebelum melakukan pembelajaran dan juga mengemukakan tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang dilakukan pada waktu itu, agar siswa mengerti dan bisa menyerap materi dengan sempurna.
Dalam hal persiapan mengajar dan orientasi tujuan pembelajaran yaitu selalu melakukan persiapan sebelum melakukan pembelajaran dan juga mengemukakan tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang dilakukan pada waktu itu, agar siswa mengerti dan bisa menyerap materi dengan sempurna. Dalam pembuatan perencanaan, guru aqidah akhlak tetap merujuk pada kurikulum KTSP, bukan kurikulum yang lainnya. Jadi dalam hal ini, guru masih menerapkan perencanaan dalam pembelajaran yang sesuai dengan KTSP.
Hal tersebut sesuai dengan konsep yang terdapat dalam KTSP. Perencanaan pembelajaran dalam KTSP disebut dengan RPP. Dalam pengembangan KTSP, rencana pelaksanaan pembelajaran harus disusun secara sistemik dan sistematis, utuh dan menyeluruh. E. Mulyasa (ed.), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Sebuah Panduan Praktis, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 218 RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran secara praktis dapat disebut sebagai skenario pembelajaran. Dengan demikian RPP merupakan pegangan bagi guru untuk menyiapkan, menyelenggarakan dan mengevaluasi hasil kegiatan belajar dan pembelajaran.
Istilah RPP baru dikenalkan pada akhir-akhir ini dan juga termuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebelum itu, dokumen tersebut dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran, Satpel (Satuan Pelajaran), kemudian Satuan Acara Pembelajaran atau SAP (Satuan Acara Perkuliahan). Gintings, Esensi Praktis …, h. 224
RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar, persiapan di sini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajar untuk mau terlibat secara penuh. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan silabus mempunyai perbedaan, meskipun dalam hal tertentu mempunyai persamaan. Silabus memuat hal-hal yang perlu dilakukan siswa untuk menuntaskan suatu kompetensi secara utuh, artinya di dalam suatu silabus adakalanya beberapa kompetensi yang sejalan akan disatukan sehingga perkiraan waktunya belum tahu pasti berapa pertemuan yang akan dilakukan. Sementara itu, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah penggalan-penggalan kegiatan yang perlu dilakukan oleh guru untuk setiap pertemuan. Di dalamnya harus terlihat tindakan apa yang perlu dilakukan oleh guru untuk mencapai ketuntasan kompetensi serta tindakan selanjutnya setelah pertemuan selesai.
2.	Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di MTs Ma’arif Tulungagung
Dalam hal penggunaan metode, pembelajaran PAI yang ada di MTs Ma’arif Tulungagung dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu metode. Hal ini berarti guru tersebut menggunakan banyak metode pembelajaran. Dalam menentukan metode pendidikan yang dipakai, maka diperlukan sebuah pijakan. Untuk menentukan apakah metode pendidikan itu baik, maka diperlukan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana yang dicanangkan oleh Patoni.
Maka jelaslah, bahwa bagaimanapun baiknya, peranan guru sangatlah mutlak diperlukan. Metode yang baik tidak akan mampu untuk mencapai tujuan, bila gurunya tidak baik pribadinya, dan sebaliknya. Dalam menentukan metode pembelajaran aqidah akhlak MTs Ma’arif Tulungagung sudah mulai mempertimbangkan persyaratan memakai metode dan hal-hal yang masih diperhatikan dalam pemakaian dan penentuan metode pembelajaran.
Dalam hal penyediaan materi pelajaran, guru mulai melakukan sebuah strategi yaitu inovasi dalam penyediaan materi pembelajaran, misalnya dengan membuat materi sendiri dan mencatatkannya. Maka dari itu, guru harus kreatif dengan mengusahakan materi mata pelajaran aqidah akhlak dari sumbernya secara langsung. Karena unsur materi merupakan salah satu unsur yang penting dalam suatu proses pembelajaran. Pembelajaran tidak akan dapat berlangsung tanpa adanya materi. Karena mata pelajaran aqidah akhlak merupakan bagian dari pendidikan agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits. Karena sebagaimana yang diutarakan oleh Fatah Yasin, "Sumber materi pendidikan Islam adalah dari al Qur'an dan hadits". A.Fatah Yasin, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam, (Malang: UIN Press, 2008), h. 128. Namun penyediaan materi di sini harus disesuaikan dengan rumusan yang telah dirumuskan dalam KTSP. Karena apapun mata pelajarannya, apapun materinya, harus tetap mengacu kepada KTSP sebagai kurikulum.
Dalam hal penggunaan media pembelajaran, guru mata pelajaran aqidah akhlak di MTs Ma’arif Tulungagung hanya memakai media pembelajaran yang berupa papan tulis atau berupa alat pembelajaran yang kurang menarik motivasi siswa untuk belajar lebih giat. Mestinya pembelajaran mata pelajaran aqidah akhlak di MTs Ma’arif Tulungagung juga menggunakan media pembelajaran lainnya. Karena Pembelajaran yang baik harus dilaksanakan dengan menggunakan media pembelajaran variatif. Tanpa menggunakan media, maka pembelajaran tidak akan berhasil sepenuhnya. Meskipun demikian kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa biasanya seorang guru atau pendidik lebih memilih menggunakan satu media dalam pembelajarannya setiap hari dengan berbagai alasan, antara lain: ia sudah merasa akrab dengan media tersebut, ia merasa bahwa media yang dipilihnya dapat menggambarkan dengan lebih baik daripada dirinya sendiri, atau media yang dipilihnya dapat menarik minat dan perhatian siswa.
Padahal pada kenyataannya alasan-alasan di atas hanyalah merupakan alasan menurut pemikiran guru saja atau pemikiran dari satu pihak. Sedangkan peserta didik mungkin sudah merasa bosan dengan media yang digunakan atau media yang digunakan kurang tepat dan terlalu monoton. Seorang guru harus mampu memilih dan menggunakan media yang tepat dalam pembelajaran. Demikian juga dalam pembelajaran mata pelajaran aqidah akhlak yang terjadi di MTs, seorang guru harus dengan tepat mampu memilih media yang digunakan untuk pembelajaran tersebut. 
Dalam pembelajaran mata pelajaran aqidah akhlak di MTs, hampir semua media yang digunakan akan sesuai jika dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Jika tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, maka penggunaan media pembelajaran akan memakan banyak dana tanpa keberhasilan yang diinginkan. Jadi pada intinya, guru harus melakukan pembelajaran mata pelajaran aqidah akhlak dengan bantuan media pembelajaran yang bervariatif, agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan juga cepat serta tepat.
3.	Evaluasi Pembelajaran Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di MTs Ma’arif Tulungagung
Evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan di MTs Ma’arif Tulungagung dalam mata pelajaran dilaksanakan per KD, namun tidak hanya dengan evaluasi tulis, tetapi juga evaluasi lisan dan praktek untuk menunjang keberhasilan pembelajaran aqidah akhlak. Pelaksanaan evaluasi yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut sesuai dengan pelaksanaan yang disarankan atau dijabarkan dalam KTSP. 
Sebenarnya evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data tentang sejauh mana keberhasilan anak didik dalam belajar dan keberhasilan guru dalam mengajar. Djamarah, Guru Dan Anak Didik ..., h. 20 Evaluasi pengajaran adalah penilaian/penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan peserta didik ke arah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam hukum. Harjanto, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 277 Evaluasi belajar dan pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan, dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Sabri, Strategi Belajar …, h. 138
Keberhasilan proses pembelajaran dapat dilihat dari prestasi belajar yang dicapai siswa. Kriteria keberhasilan guru dan siswa dalam melaksanakan program pembelajaran dilihat dari kompetensi dasar yang dimiliki oleh siswa. Evaluasi akan memberikan informasi tingkat pencapaian belajar siswa. Berdasarkan pengertian di atas, tujuan evaluasi pengajaran antara lain adalah untuk mendapat data pembuktian yang akan menunjukkan sampai di mana tingkat kemampuan dan keberhasilan siswa dalam pencapaian tujuan-tujuan kurikuler/pengajaran. M. Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 5
Secara garis besar dalam proses belajar, evaluasi memiliki fungsi pokok sebagai berikut:
	Untuk mengukur kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar mengajar selama jangka waktu tertentu. Harjanto, Perencanaan …, h. 277

Untuk mengukur sampai di mana keberhasilan sistem pengajaran yang digunakan. Ibid.
Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Ibid., h. 278
Untuk keperluan bimbingan dan konseling. Purwanto, Prinsip-Prinsip …, h. 6
Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh guru dengan memakai seperangkat instrumen penggali data seperti tes perbuatan, tes tertulis, dan tes lisan.
Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam mengadakan kegiatan evaluasi dalam proses pendidikan adalah:
	Kesahihan (validitas).

Keterandalan.
Kepraktisan. Ibid., h. 140-142
Pelaksanaan evaluasi mempunyai manfaat sangat besar. Manfaat ini dapat ditinjau dari pelaksanaannya. Dalam KTSP, evaluasi sebagai alat penilai hasil pencapaian tujuan dalam pembelajaran, evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus. Evaluasi itu lebih dari hanya sekedar untuk menentukan angka keberhasilan belajar, yang paling penting adalah sebagai dasar untuk umpan balik (feedback) dari proses pembelajaran yang dilaksanakan. Oleh karena itu, kemampuan guru menyusun alat dan melaksanakan evaluasi merupakan bagian dari kemampuan menyelenggarakan proses pembelajaran secara keseluruhan. Jadi dalam implementasi kurikulum KTSP proses evaluasi tidak hanya mengandalkan produk namun penekanannya proses dan fungsi evaluasi adalah digunakan sebagai feedback dalam menentukan kebijakan sesudahnya

