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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Konsep Teori

Agar  penelitian  tidak  menyimpang  dari  tujuan  yang telah ditetapkan,

maka  perlu  didukung  oleh konsep  teoritis  yang  ada relevansinya dengan

masalah yang dikaji

1. Strategi Listening Team (tim pendengar)

a. Pengertian Strategi Belajar

Strategi pembelajaran adalah pola-pola umum kegiatan guru santri

dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang

telah digariskan.

Ada empat strategi dasar dalam belajar mengajar yang meliputi hal-

hal berikut:

1. Mengidentifikasi serta menetapkan spesikasi dan kualifikasi perubahan

tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan.

2. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan

pandangan hidup masyarakat.

3. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar

yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan

oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajar.

4. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria

serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru

dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang
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selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan system

instruksional yang berssangkutan secara keseluruhan.1

Selain itu ada beberapa kriteria dalam pemilihan strategi

pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Mager

dalam Hamzah B. Uno dan Nurdin Muhamad menyampaikan beberapa

kriteria yang digunakan dalam memilih strategi pembelajaran,2 yaitu:

1. Berorientasi pada tujuan pembelajaran. Tipe perilaku apa yang

diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Misalnya, menyusun bagan

analisis pembelajaran. Berarti metode yang paling dekat dan sesuai yang

dikehendaki oleh TPK adalah latihan atau praktik langsung.

2. Pilih teknik pembelajaran sesuai dengan keterampilan yang dapat

diharapakan dapat dimiliki saat bekerja nanti (dihubungkan dengan dunia

kerja).

3. Gunakan media pembelajaran yang sebanyak mungkin memberikan

rangsangan kepada indera peserta didik. Artinya, dalam satuan-satuan

waktu yang bersamaan peserta didik dapat melakukan aktivitas fisik dan

psikis.

Strategi pembelajaran aktif adalah suatu pembelajarannya yang

mengajar santri untuk belajar secara aktif. Ketika santri belajar dengan aktif,

berarti mereka yang mendominasi aktivitas pembelajaran. Dengan ini

mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok

dari materi kuliah, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang

1 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta, Rineka
Cipta, 2006), h. 5-6

2Hamzah B. Uno dan Nurdin Muhamad, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM,
(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 27
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baru mereka pelajari ke dalam suatu persoalan yang ada dalam kehidupan

nyata. Dengan belajar aktif ini, peserta didik diajak untuk turut serta dalam

semua proses pembelajaran, tidak hanya mental akan tetapi juga melibatkan

fisik. Dengan cara ini biasanya peserta didik akan merasakan suasana yang

lebih menyenangkan sehingga hasil belajar dapat dimaksimalkan

b. Defenisi Listening Team

Strategi Listening Team adalah strategi ini merupakan sebuah cara

membantu santri agar tetap terfokus dan siap selama  suatu pelajaran

mengikuti pembelajaran yang berlangsung. Strategi listening team ini

menciptakan kelompok-kelompok kecil yang bertanggung jawab

menjelaskan materi pembelajaran sesuai dengan tugasnya masing-masing.3

Strategi listening team (tim pendengar) adalah salah satu strategi

yang berasal dari active learning, yang menjelaskan bahwa strategi ini

adalah yang digunakan untuk mempraktekkan suatu keterampilan atau

prosedur dengan teman belajar dengan membentuk kelompok-kelompok

kecil yang bertanggung jawab menjelaskan materi pembelajaran.4

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa Strategi listening team

(tim pendengar) adalah satu strategi pembelajaran untuk mengaktifkan siswa

dengan membagi santri secara berkelompok dan masing-masing kelompok

mempunyai tugas yang berbeda-beda.

3Hamruni, Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta: Insan Madani 2011), h. 166
4Melvin L. Silbermen, Acktive Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: Nusa

Media), 2011 h. 123.
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Strategi listening team secara umum sebuah cara untuk membantu

santri agar tetap terfokus dan siaga selama proses pembelajaran berlangsung.

Strategi ini berbasis pada metode cerama.

Pelaksanaan strategi ini diawali dengan mengelompokkan santri

kedalam beberapa kelompok dengan tugasnya masing-masing.5

Apabila empat kelempok telah terbentuk, maka guru bias memulai

proses pembelajaran. Sedangkan para siswa mendengarkan ceramah guru

sembari bersiap untuk menjalankan peran dan tugasnya masing-masing.

Setelah guru menyelesaikan ceramahnya, santri diberi waktu untuk

menjaankan tugas dan perannya masing-masing.6

Dengan strategi ini, diharapkan para santri tetap fokus pada ceramah,

karena untuk bisa menjalankan tugas dan perannya dengan baik, mereka

membutuhkan informasi yang disampaikan guru. Dengan sikap dan

perhatian yang lebih terfokus seperti itu, diharapkan santri lebih mampu

menyerap materi pembelajaran, yang ujung-ujungnya adalah meningkatkan

motivasi belajar santri Pengelompokan santri, tugas, dan peran yang

diberikan tidak harus sama sebagaimana contoh di atas. Seorang guru bisa

mengkreasinya dengan variasi bermacam-macam. Sebagai contoh, guru bisa

memberi tugas sebuah kelompok untuk menyimpulkan pelajaran yang

disampaikan dengan ceramah, atau meminta sebuah tim untuk menciptakan

berbagai pertanyaan yang menguji pemahaman peserta kelompok lain

tentang materi pelajaran.

5Hamruni, Strategi dan Model-model Pembelajaran Aktif Menyenangkan, (yogjakarta:
Fak.Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga 2009), h. 270-271.

6Ibid h.  275.
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Strategi ini membantu santri untuk tetap berkonsentrasi dan terfokus

dalam pelajaran yang menggunakan metode ceramah. Metode ceramah

dapat diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran melalui penuturan secara

lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok santri.7

c. Langkah-langkah strategi Listening Team (tim pendengar)

1. Bagilah santri menjadi empat kelompok, masing-masing kelompok

mendapat salah satu dari tugas berikut ini:

Tabel 1. Langkah-langkah Strategi Listening Team

Tim Peran Tugas
A Penanya Bertugas membuat pertanyaan minimal

dua berkaitan dengan materi pelajaran
yang telah disampaikan.

B Orang yang
setuju/pendukung

Bertugas mencari ide-ide yang disetujui
atau dipandang berguna dari materi
pelajaran yang telah disampaikan dengan
memberi alasan kenapa kami setuju.

C Orang yang tidak
setuju/penentang

Bertugas mencari ide-ide yang tidak
disetujui atau dipandang berguna dari
materi pelajaran yang baru saja
disampaikan dengan memberi alasan
kenapa kami tidak setuju.

D Pemberi contoh Bertugas memberi contoh spesifik atau
penerapan dari materi yang disampaikan
guru.

2. Sampaikan materi pelajaran dengan metode ceramah yang didasarkan

pada sesi tatap muka. Setelah selesai, berilah kesempatan kepada masing-

masing kelompok untuk menyelesaikan tugas mereka dan beberapa saat

untuk mengomentari tugas-tugas mereka.

7Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Ed. 1.
Cet. 2, (Jakarta : Kencana 2007), h. 145.



16

3. Mintalah masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil dari tugas

mereka. Baik itu akan menimbulkan kegiatan bertanya, sepakat, dan

sebagainya. Guru hendaknya memperoleh partisipasi santri dari pada

yang pernah guru bayangkan.

Variasi

a. Buatlah peran lain sebagai contoh, perintahkan sebuah kelompok

untuk mengikhtisarkan pengajaran berbasis ceramah, atau mintalah

sebuah kelompok untuk membuat pertanyaan yang menguji

pemahaman santri tentang materi pelajaran

b. Ajukan pertanyaan-pertanyaannya terlebih dahulu, yang mana

jawabannya akan ditemukan dalam penyajian materi pelajaran.

Perintahkan siswa untuk mendengarkan dengan cermat guna

mendapatkan jawabannya. Kelompok yang dapat menjawab sebagian

besar pertanyaan akan menang.8

d. Kelebihan dan kekurangan listening team

1. Kelebihan listening team

a. Interaksi antara santri memungkinkan timbulnya keakraban.

b. Srategi ini menimbulkan respon yang positif bagi santri yang lamban,

kurang  cakap, dan kurang motivasinya

c. Listening Team melatih santri agar mampu berfikir kritis.

d. santri tidak terlalu bergantung pada guru, akan tetapi dapat menambah

kepercayaan kemampuan berpikir sendiri

8 Melvin L.Silberman, Log.Cit h. 122



17

e. Dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide/gagasan.

f. Dapat mengembagkan kemampuan santri untuk menguji ide dan

pemahamannya

g. Dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk

berfikir.

2. Kekurangan listening team

a. Dalam pelaksanaannya sering tidak terlibatkan elemen-elemen

penting.

b. Waktu yang dihabiskan cukup panjang.

c. Dengan keleluasaan pembelajaran, maka apabila keleluasaan itu tidak

optimal maka tujuan dari apa yang dipelajari tidak akan tercapai.

d. Mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan waktu yang

panjang.

2. Hasil Belajar santri

Belajar merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi dengan

lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya9. Secara umum,

belajar dapat diartikan sebagai  Proses perubahan prilaku berkat pengalaman

dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang

menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi

segenap organisme atau pribadi. Jadi, hakikat belajar adalah perubahan10.

Selain itu belajar juga dapat diartikan suatu usaha yang  dilakukan individu

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,

9Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 39
10Syaiful Bahri Djamarah  & Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka

Cipta, 2002), h. 11
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sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya.11 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa

belajar  adalah proses untuk membuat perubahan dalam diri siswa dengan cara

berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam aspek

kognitif, afektif dan psikomotorik.

Proses belajar tidak akan terlepas dari hasil belajar, keduanya saling

berkaitan antara satu sama lain. Sebab hasil merupakan akibat proses. Secara

umum hasil belajar dipandang sebagai perwujudan nilai yang diperoleh siswa

melalui proses pembelajaran

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa

setelah ia menerima pengalaman belajarnya.12 Dimyati dan Mudjiono

menyatakan hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam bentuk angka-angka

atau skor setelah diberikan tes hasil belajar pada setiap akhir pembelajaran.13

Menurut Djamarah dan Zain hasil belajar yaitu perubahan jiwa yang

disebabkan masuknya kesan baru sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku

seseorang yang terjadi setelah berakhirnya aktivitas belajar.14 Sedangkan

Mulyasa menyatakan hasil belajar merupakan prestasi belajar siswa secara

keseluruhan yang menjadi indikator kompetensi dan derajat perubahan prilaku

yang bersangkutan. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya, atau kemampuan yang

11Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam,(Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2008) h. 8

12Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajarr, (Bandung: PT Remaja
Rosda Karya, 2009), h. 23.

13Dimyati Dan Mudjiono, Belajar Dan Pembelajaran, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h.
190.

14Syaipul Bahri Jamarah, Psikologi Belajar,( Jakarta: Rineka Cipta 2002), h. 45



19

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.15 Berdasarkan beberapa

pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan atau

keterampilan baik itu dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang dimiliki

siswa setelah siswa tersebut mengalami aktivitas belajar

Dalam proses pembelajaran banyak sekali faktor-faktor yang

mempengaruhi hasil belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ada dua

yaitu:

a.Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang
belajar. Adapun yang termasuk dalam faktor intern adalah faktor
jasmaniyah yang meliputi faktor kesehatan, cacat tubuh dan faktor
psikologis yang meliputi faktor intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif,
kematangan dan kesiapan.

b. Faktor ekstern adalah faktor yang berada diluar diri individu. Faktor ini
meliputi faktor keluarga yang berupa cara orang tua mendidik, relasi
antara anggota keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi
keluarga. Faktor sekolah yang meliputi metode mengajar, kurikulum,
relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat
pelajaran, waktu sekolah, keadaan gedung, metode mengajar dan tugas
rumah, dan faktor masyarakat, teman bergaul dan bentuk kehidupan
masyarakat.16

Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar santri yaitu

model atau metode mengajar yang digunakan oleh guru. Djamarah menyatakan

bahwa keberhasilan proses pembelajaran dipengaruhi oleh model pembelajaran

yang dapat mengaktifkan santri dalam aktivitas belajar. Jika dalam proses

pembelajaran guru menggunakan model pembelajaran, metode dan teknik yang

menarik dan santri lebih termotivasi untuk belajar, maka proses pembelajaran

dikatakan efektif. Proses pembelajaran yang efektif akanmempengaruhi hasil

15Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta, PT. Asdi
Mahasatya, 2004), h. 37

16Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya ,(Jakarta, Rineka Cipta,
2003), h. 54
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belajar. Oleh karena itu pemilihan dan penggunaan strategi, model

pembelajaran dalam pembelajaran sangat penting karena hal tersebut akan

mempengaruhi hasil belajar.

Hasil belajar merupakan hasil dari pencapaian indikator dalam

pembelajaran. Berhasil tidaknya pembelajaran dilihat dari hasil belajar anak

didik. Dalam menentukan hasil belajar siswa dapat dilihat dari tiga ranah yaitu:

ranah  kognitif,  ranah afektif, ranah psikomotor. Dan untuk mengukur

penilaian tersebut dibutuhkan adanya evaluasi yang mencakup ketiga ranah

terebut. Namun dalam penelitian ini penilaian hanya berfokus pada ranah

kognitif saja. Bloom membagi tingkat kemampuan hasil belajar kognitif

menjadi 6, yaitu:17

1. Pengetahuan yakni tingkat kemampuan yang hanya meminta responden
atau teste untuk mengenal atau mengetahui adanya konsep, fakta atau
istilah.

2. Pemahaman yaitu tingkat kemampuan yang mengharapkan testee mampu
untuk mengerti atau memahami tentang arti konsep, situasi serta fakta
yang diketahuinya.

3. Penerapan aplikasi yakni tingkat kemampuan untuk menerapakan atau
menggunakan apa yang diketahuinya dalam situasi baru baginya.

4. Analisis yakni tingkat kemampuan untuk menganalisis atau
menguraikansuatu situasi tertentu kedalam bentuk komponen komponen
pembentuknya.

5. Sintesis yaitu kemampuan untuk dapat menghasilkan sesuatu yang baru
dengan jalan menggabungkan berbagai faktor yang ada.

6. Evaluasi yaitu teste mampu membuat suatu penilaian tentang suatu
pernyataan, konsep, situasi lainnya berdasarkan suatu kriteria tertentu.
Kegiatan penilaian dapat dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara berkerja,
metode, atau lainnya.

Tes hasil belajar adalah tes yang digunakan untuk menilai hasil hasil

pelajaran yang telah diberikan oleh guru kepada siswanya dalam jangka waktu

17Daryanto, EvaluasiPendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta 2008), h. 103
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tertentu. Dalam evaluasi proses belajar mengajar dapat digunakan tes yang

telah dstandarisasikan (standardizet test) yakni tes yang telah melalui proses

validitas dan reliabilitas, sehingga tes tersebut benar benar valid dan reliabel

untuk satu tujuan.18

Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil

hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Setiap proses

pembelajaran selalu menghasilkan hasil belajar, namun yang menjadi

permasalahannya adalah sampai ditingkat manakah hasil belajar yang telah

dicapai tersebut. Untuk menjawab itu semua, Djamarah memberikan tolak ukur

dalampenelitian tingkat keberhasilan pembelajaran. Adapun tingkat

keberhasilan tersebut adalah:

a. Istimewa: apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan kepada siswa

dapat dikuasai oleh santri.

b. Baik sekali atau optimal: apabila sebagian besar (76% - 99%)  bahan

pelajaran yang dapat dikuasai oleh santri.

c. Baik atau minimal: apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya (60%-

75%) saja yang dreapat dikuasai oleh santri.

d. Kurang: apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60%  dapat

dikuasai oleh santri.

Dengan melihat format daya serap siswa dalam pembelajaran dan

persentase keberhasilan santri mencapai tujuan instruksional khusus (TIK)

18Harjanto, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta , 2006), h. 279
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tersebut, dapat kita lihat keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilakukan

siswa pada tingkatan atau kategori yang mana.

3. Fiqih

Salah satu mata pelajaran yang diajarkan dalam kurikulum Madrasah

Tsanawiyah adalah fiqih. Fiqih atau fiqh dalam bahasa arab secara etimonologi

berarti faham, pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengerahan

potensi akal.  Sebagaimana firman Allah Qs Hud: 91











Artinya: mereka berkata: "Hai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti tentang
apa yang kamu katakan itu dan Sesungguhnya Kami benar-benar
melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah
karena keluargamu tentulah Kami telah merajam kamu, sedang
kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami."

Pengertian fiqih juga terdapat dalam Qs Annisa : 78 yakni:




Artinya: Maka mengapa orang orang itu (orang munafik) hampir tidak
memahami pembicaraan sedikitpun.

Ayat di atas dapat menjelaskan bahwa arti fiqih secara leksikal adalah

pemahaman, sedangkan objek yang dipahami bersifat umum, bias berupa

ciptaan Allah, berupa tubuh manusia dan fungsi-fungsinya, dan sebagainya.

Semua diseur oleh Allah untuk dipahami oleh manusia.

Beberapa ulama memberikan pengertian bahwasanya pengertian fiqih

menurut terminologi adalah suatu ilmu yang mendalami hukum islam yang
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diperoleh melalui dalil alquran dan dalil sunnah, selain itu fiqih juga

mempunyai arti ilmu mengenai tentang hukum syariah Islamiyah yang

berkaitan dengan perbuataan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat dan

diambil dari dalil yang terperinci.19

Selain itu fiqih menurut terminologi juga berarti ilmu yang membahas

hukum syari’yyah dan hubungannya dengan kehidupan manusia sehari hari

baik dalam ibadah maupun muamalah. Arti lain dari fiqih yakni pemahaman

mendalam para ulama tentang hukum syara’ yang bersifat amaliah atau praktis

yang diambil dari dalil terperinci .20

Salah satu indikator keberhasilan santri menguasai fiqih dapat dilihat

dari hasil belajar fiqih yang diperoleh siswa. Hasil yang diharapkan adalah

hasil belajar fiqih yang mencapai ketuntasan belajar fiqih santri. Jika santri

mampu memahami dan menguasai materi yang diajarkan oleh guru maka

pencapaian hasil belajarpun akan tercapai, santri akan mampu mencapai nilai

KKM yng telah ditentukan atau bahkan melebihi nilai KKM yang telah

ditentukan .

Hasil belajar fiqih yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

kemampuan yang dicapai atau dimiliki santri yang dinyatakan dalam bentuk

angka angka atau skor dari hasil tes setelah proses pembelajaran fiqih

mengenai materi makanan minuman yang dihalalkan, makanan minuman yang

diharamkan, haji dan umroh melalui pengaruh strategi pembelajaran Listening

Team.

19Rachmad Syafi,i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung : Pustaka Setia, 2010) , h. 19.
20Hasan Ridwan, Fiqih Ibadah, (Bandung : Pustaka Setia, 2011),  h. 16.
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B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian tentang strategi listening team, sebelumnya telah diteliti oleh

beberapa orang peneliti. Namun penelitian yang mereka lakukan berbeda

dengan apa yang peneliti lakukan saat ini, diantaranya:

1. Evawati (2013) mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau dengan Judul Peningkatan

Kemampuan Membaca Al-Quran melalui Strategi Listening Team pada

Murid Kelas V SDN 013 Sagulung Kota Batam. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa dengan kemampuan membaca al-Qauran memalui

strategi listening team pada siklus 1 dan II. Pada data awal kemampuan

membaca al-Quran melalui strategi listening team meningkat menjadi

73.68%, dan pada tindakan siklus II meningkat menjadi 86.00%. jadi

peningkatan kemampuan membaca al-Quran melalui strategi listening team

dapat lebih meningkat dari sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian yang lakukan adalah pada jumlah variable dan bentuk

penelitiannya. Jika sebelumya hanya meneliti kemampuan peningkatan

membaca al-Quran melalui Listening Team pada murid kelas V SDN 013

Sagulung Kota Batam.

C. Konsep Operasional

a. Strategi Listening Team (tim pendengar)

Langkah-langkah dalam melaksanakan strategi ini adalah sebagai berikut:

1. Santri dibagi menjadi empat kelompok

2. Tiap-tiap kelompok diberi tugas sebagai berkut :
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Tabel 2. Peran Santri Dalam Strategi Listening Team

Tim Peran Tugas
A Penanya Bertugas membuat pertanyaan minimal dua

berkaitan dengan materi pelajaran yang telah
disampaikan.

B Orang yang
setuju/pendukung

Bertugas mencari ide-ide yang disetujui atau
dipandang berguna dari materi pelajaran yang
telah disampaikan dengan memberi alasan
kenapa kami setuju.

C Orang yang tidak
setuju/penentang

Bertugas mencari ide-ide yang tidak disetujui
atau dipandang berguna dari materi pelajaran
yang baru saja disampaikan dengan memberi
alasan kenapa kami tidak setuju.

D Pemberi contoh Bertugas memberi contoh spesifik atau
penerapan dari materi yang disampaikan
guru.

3. Seiiring santri mengerjakan tugas diatas, guru menguraikan materi

dengan berbasis cerama

4. Setelah guru menguraikan materi, tiap kelompok diberi batas waktu untuk

menyelesaikan tugas

5. Setelah waktu yang ditentukan tiba, berikan kesempatan pada tiap

kelompok untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi

Variasi

 Buatlah peran lain. Sebagai contoh, perintahkan sebuah tim untuk

mengikhtisarkan pengajaran berbasis-ceramah, atau mintalah sebuah

tim untuk membuat pertanyaan yang menguji pemahaman santri

tentang materi pelajaran
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 Ajukan pertanyaan-pertanyaannya terlebih dahulu, yang mana

jawabannya akan ditemukan dalam penyajian materi pelajaran.

Perintahkan santri untuk mendengarkan dengan cermat guna

mendapatkan jawabannya. Tim yang dapat menjawab sebagian besar

pertanyaan akan menang.

b. Hasil belajar

Indikator hasil belajar Fiqih santri diambil dari hasil tes dengan

kriteria sebagai berikut:

6. < 40 di kategorikan sangat kurang

7. 41 – 55 di kategorikan kurang

8. 56 – 70 di kategorikan cukup

9. 71 – 85 di kategorikan baik

10. 86 – 100 di kategorikan baik sekali

D. Asumsi dan Hipotesis

Adapun asumsi dalam penelitian ini ialah :

a. Ada banyak nilai dan pelaksanaan strategi Listning Team yang diterapkan

oleh guru/pendidik

b. Hasil belajar setiap santri berbeda/beda

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha  = Terdapat pengaruh hasil belajar yang signifikan antara penerapan strategi

listening team terhadap hasil belajar santri pada mata pelajaran Fiqih

Ho = Tidak  terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan listening team

terhadap hasil belajar santri pada mata pelajaran Fiqih


