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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Relevan
Aksan, S.Pd.I melakukan penelitian yang berjudul: Meningkatkan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran aktif tipe Question Student Have, Jurusan Tarbiyah STAIN Kendari, 2010. Relevansi penelitian ini adalah dalam konteks jenis penelitian yang digunakan yang penelitian tindakan kelas dan model pembelajaran yang menekankan pada kemampuan bertanya siswa.
6
	Muslihah, S.Pd.I, melakukan penelitian yang berjudul: Meningkatkan aktifitas belajar siswa pada bidang studi Aqidah Akhlak melalui Strategi Group Resume di Kelas VIII MTsN Kolaka (2011). Kesimpulan penelitian ini : Pertama, pelaksanaan strategi group resume pada siswa kelas VIII di MTsN Kolaka dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah dari pembelajaran group resume. Hal ini dikarenakan adanya kerja sama yang baik antara siswa dan peneliti dalam memberikan pemahaman tentang pelaksanaan strategi group resume yang pada awalnya masih sulit untuk dipahami oleh siswa dan berkat dukungan dari guru bidang studi yang bersangkutan sehingga pelaksanaan strategi ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Kedua, Aktifitas siswa dan guru mengalami peningkatan pada setiap kali pertemuan baik pada siklus I maupun pada siklus II. Ketiga, hasil evaluasi setiap siklus menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II dimana pada siklus I indikator kinerja dalam penelitian ini belum tercapai yaitu hanya 72 % siswa yang tuntas hasil belajarnya sementara indikator ketuntasan untuk bidang studi aqidah akhlak sebesar 75 %. Kemudian mengalami peningkatan pada siklus II yaitu sebesar 78 % siswa telah tuntas hasil belajarnya. Relevansi penelitian ini adalah dalam kesamaan pemecahan masalah melalui penelitian tindakan kelas. 
	Liliyanti, S.Pd.I, melakukan penelitian dengan judul: Penggunaan media kartu dalam meningkatkan hasil belajar siswa, Jurusan Tarbiyah STAIN Kendari, 2011. Relevansi penelitian ini adalah dalam konteks peningkatan hasil belajar dalam mata pelajaran PAI dan pendekatan pemecahan masalah melalui penelitian tindakan kelas.
Berdasarkan uraian singkat penelitian relevan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa posisi peneliti ini adalah dalam konteks penerapan model pembelajaran learning to be question dalam rangka perbaikan hasil belajar. Model pembelajaran ini asumsi dasarnya adalah dapat memperbaiki hasil belajar PAI murid kelas VI SDN 1 Lalonggasumeeto. 

Model Pembelajaran Learning To Be Question
Perspektif Pembelajaran
Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks, dimana harus terjadi perpaduan dan sinergi sumber daya yang terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pandangan Hamalik Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, h. 57, bahwa Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan  prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya misalnya tenaga laboratorium. Material, meliputi buku-buku, papan tulis, dan kapur, fotografi, slide film, audio dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual, juga komputer. Prosedur, meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian dan sebagainya.
Masih terkait dengan aspek-aspek yang perlu dikombinasikan dalam proses pembelajaran, Usman M. Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, Ciputas Press, Jakarta, 2002, h. 1-2 , menyebutkan bahwa pembelajaran terdiri dari beberapa faktor, antara lain adalah :
1. Guru sebagai sumber;
2. Murid/siswa sebagai penerima;
3. Tujuan yang akan dicapai dalam pengajaran;
4. Dasar sebagai landasan pengajaran;
5. Sarana/alat berupa : meja, kursi dan lain-lainnya;
6. 	Bahan pelajaran yang akan disampaikan oleh guru terhadap siswa;
7. 	Metode atau teknik yang dipakai dalam menyampaikan bahan pelajaran; dan
8. 	Evaluasi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pengajaran.
Dari segi variabel metode pembelajaran, Hamzah B. Uno Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, Jakarta, Bumi Aksara, 2007, h. 17-18, mengklasifikasikan lebih lanjut menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :
1. Strategi pengorganisasian (organizational strategy);
2. Strategi penyampaian (delivery strategy);
3. Strategi pengelolaan (management strategy).
	Organizational strategy adalah metode untuk mengorganisasi isi bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran. “Mengorganisasi” mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, format dan lainnya yang setingkat dengan itu. Delivery strategy adalah metode untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa dan/atau untuk menerima serta merespons masukan yang berasal dari siswa. Media pembelajaran merupakan bidang kajian utama dari strategi ini. Management strategy adalah metode untuk menata interaksi antara si belajar dengan variable metode pembelajaran lainnya, variabel strategi pengorganisasian dan penyampaian isi pembelajaran. 
Dengan demikian, terlihat bahwa persoalan pembelajaran cukup kompleks dalam pendidikan yang menyangkut keterkaitan unsur material, personal, dan spritual dari sebuah lembaga pendidikan. Pada pembahasan lebih lanjut akan coba diuraikan tentang model-model pembelajaran yang umum digunakan selama ini (konvensional).
Metode pembelajaran yang selama ini kita kenal pada umumnya bersumber dari literatur-literatur modern yang berasal dari barat. Sebagai suatu metode tentu saja selalu ada kritik atas penerapannya, terutama dalam kaitannya dengan efektifitas suatu metode dalam pembelajaran. Ahmad Tafsir Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Perspektif Islam, Bandung, Rosdakarya, 2000, h. 131, mengemukakan Dari literatur pendidikan barat dapat diketahui banyak metode mengajar seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, sosio-drama dan bermain peran, pemberian tugas dan resitasi. Metode ini banyak sekali, dan akan bertambah terus sejalan dengan kemajuan perkembangan teori-teori pengajaran. Metode-metode yang dikembangkan di barat dapat saja digunaka atau diambil untuk memperkaya tentang metode pendidikan Islam. Sehingga   pembahasan tentang macam-macam metode pembelajaran akan mengikuti konsep-konsep yang selama ini dikenal sebagaimana telah dikemukakan di atas.

1. Metode Ceramah 
	Metode ceramah adalah teknik penyampaian pesan pengajaran yang sudah lazim dipakai oleh para guru di sekolah. Ceramah diartikan sebagai suatu cara penyampaian bahan secara lisan oleh guru di muka kelas. Peran murid di sini sebagai penerima pesan, mendengarkan, memperhatikan, dan mencatat keterangan-keterangan guru bilamana diperlukan.
	Metode ceramah layak dipakai oleh guru dalam menyampaikan pesan di muka kelas bila :
	Pesan yang akan disampaikan berupa fakta atau informasi; 

Jumlah siswanya terlalu banyak;
Guru adalah seorang pembicara yang baik, berwibawa, dan dapat merangsang siswa;
Keunggulan metode ceramah ini adalah :
	Penggunaan waktu yang efisien dan pesan yang disampaikan dapat sebanyak-banyaknya;

Pengorganisasian kelas lebih sederhana, dan tidak diperlukan pengelompokkan siswa secara khusus;
Dapat memberikan motivasi dan dorongan terhadap siswa dalam belajar;
Fleksibel dalam penggunaan waktu dan bahan, jika bahan banyak sedangkan waktu terbatas dapat dibicarakan pokok-pokok permasalahannya saja, sedangkan bila materi sedikit sedangkan waktu masih panjang, dapat dijelaskan lebih mendetail.
Kelemahan metode coramah adalah :
	Guru seringkali mengalami kesulitan dalam mengukur pemahaman siswa sampai sejauhmana pemahaman mereka tentang materi yang diceramahkan;

Siswa cenderung bersifat pasif dan sering keliru dalam menyimpulkan penjelasan guru;
Bilamana guru menyampaikan bahan sebanyak-banyaknya dalam tempo yang terbatas, menimbulkan kesan pemaksaan terhadap kemampuan siswa;
Cenderung membosankan dan perhatian siswa berkurang, karena guru kurang memperhatikan faktor-faktor psikologis siswa, sehingga bahan-bahan yang dijelaskan menjadi kabur M.Basyiruddin Usman, op.cit, h.34-35.

2. Metode Diskusi
	Metode diskusi ialah suatu cara mempelajari materi pelajaran dengan memperdebatkan masalah yang timbul dan saling mengadu argumentasi secara rasional dan objektif. Cara ini menimbulkan perhatian dan perubahan tingkah laku anak dalam belajar. Metode diskusi juga dimaksudkan untuk dapat merangsang siswa dalam belajar dan berfikir secara kritis dan mengeluarkan pendapatnya secara rasional dan objektif dalam pemecahan suatu masalah. Prinsip-prinsip yang perlu dipegangi dalam melakukan diskusi antara lain :
	Melibatkan siswa secara aktif dalam diskusi yang diadakan;

Diperlukan ketertiban dan keteraturan dalam mengemukakan pendapat secara bergilir dipimpin oleh seorang ketua atau moderator;
Masalah yang didiskusikan disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan anak;
Guru berusaha mendorong siswanya yang kurang aktif untuk melakukan atau mengeluarkan pendapatnya;
Siswa dibiasakan menghargai pendapat orang lain dalam menyetujui atau menentang pendapat;
Aturan dan jalannya diskusi hendaknya dijelaskan kepada siswa yang masih belum mengenal tatacara berdiskusi agar mereka dapat secara lancar mengikutinya.
Metode diskusi ini sangat sesuai digunakan bilamana :
	Materi yang disajikan bersifat low concensus problem artinya bahan yang akan disajikan tersebut banyak mengandung permasalahan yang tingkat kesepakatannya masih rendah;

Untuk pengembangan sikap atau tujuan-tujuan pengajaran yang bersifat afektif;
Untuk tujuan-tujuan yang bersifat analisis sintesis, dan tingkat pemahaman yang tinggi.
Keunggulan metode diskusi adalah :
	Suasana kelas menjadi bergairah, di mana para siswa mencurahkan perhatian dan pemikiran mereka terhadap masalah yang sedang dibicarakan;

Dapat menjalin hubungan sosial antar individu siswa sehingga menimbulkan rasa harga diri, toleransi, demokrasi, berfikir kritis dan sistimatis;
Hasil diskusi dapat dipahami oleh para siswa karena mereka secara aktif mengikuti perdebatan yang berlangsung dalam diskusi;
Adanya kesadaran para siswa dalam mengikuti dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam diskusi merupakan refleksi kejiwaan dan sikap mereka untuk berdisiplin dan menghargai pendapat orang lain.
Disamping itu, kelemahan-kelemahan metode diskusi adalah :
	Adanya sebagian siswa yang kurang berpartisipasi secara aktif dalam diskusi dapat menimbulkan sikap acuh tak acuh dan tidak ikut bertanggung jawab terhadap hasil diskusi;

Sulit meramalkan hasil yang ingin dicapai karena penggunaan waktu yang terlalu panjang;
Para siswa mengalami kesulitan mengeluarkan ide-ide atau pendapat mereka secara ilmiah atau sistimatis;
Dalam penggunaan metode diskusi ini guru harus dapat memberikan bantuan berupa penyajian masalah yang akan didiskusikan, memberi bimbingan dan pengarahan sebelum atau selama berlangsungnya diskusi. Untuk itu pelaksanannya perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
	Topik yang akan dibahas hendaknya merupakan permasalahan yang banyak mengandung alternatif-alternatif pemecahan;

Topik yang dibahas juga dapat merangsang siswa untuk memperbincangkannya sehingga timbul silang pendapat anggota;
Situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk dilaksanakannya diskusi;
Tingkat kemampuan dan daya pikir siswa yang memungkinkan untuk melakukan suatu diskusi, dan materi yang didiskusikan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka tersebut M.Basyiruddin Usman, Ibid, h. 36-38.

3. Metode Tanya Jawab
	Metode tanya jawab adalah penyampaian pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa memberikan jawaban, atau sebaliknya siswa diberi kesempatan bertanya dan guru yang menjawab pertanyaan. Dalam kegiatan belajar mengajar melalui tanya jawab, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan atau siswa diberikan kesempatan untuk bertanya terlebih dahulu pada saat memulai pelajaran, pada saat pertengahan atau pada akhir pelajaran. Bilamana metode tanya jawab ini dilakukan secara tepat akan dapat meningkatkan perhatian siswa untuk belajar secara aktif.
	Metode tanya jawab layak dipakai bila dilakukan : 
	Sebagai ulangan pelajaran yang telah lalu;

Sebagai selingan dalam menjelaskan pelajran;
Untuk merangsang siswa agar perhatian mereka lebih terpusat pada masalah yang sedang dibicarakan;
Untuk mengarahkan proses berpikir siswa;
Metode tanya jawab ini dapat memberikan:
	Kelas akan menjadi hidup karena siswa dibawa ke arah berpikir secara aktif;
Siswa terlatih berani mengemukakan pertanyaan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh guru;
Dapat mengaktifkat retensi siswa terhadap pelajaran yang telah lalu.
Sedangkan kelemahan metode ini adalah :
	Waktu yang digunakan dalam pelajaran tersita dan kurang dapat dikontrol secara baik oleh guru karena banyaknya pertanyaan yang timbul dari siswa;

Kemungkinan terjadi penyimpangan perhatian siswa bilamana terdapat pertanyaan atau jawaban yang tidak berkenaan dengan sasaran yang dibicarakan.
Jalannya pengajaran kurang terkoordinir secara baik karena timbulnya pertanyaan-pertanyaan dari siswa yang mungkin tidak dapat dijawab secara tepat, baik oleh guru maupun oleh siswa.
Untuk menggunakan metode tanya jawab tersebut perlu diperhatikan hal-hal berikut :
	Rumuskan tujuan pengajaran secara spesifik yang berpangkal pada tingkah laku siswa;

Guru melakukan pertanyaan dari hal-hal yang sederhana kemudian dilanjutkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang materi yang dibicarakan M. Basyiruddin Usman, h. 43-44.

Metode Demonstrasi dan Eksperimen
Demonstrasi adalah salah satu teknik mengajar yang dilakukan oleh seorang guru atau orang lain yang dengan sengaja diminta atau siswa sendiri ditunjuk untuk memperlihatkan kepada kelas tentang suatu proses atau cara melakukan sesuatu. Misalnya demonstrasi tentang cara memandikan mayat orang muslim / muslimah dengan menggunakan model atau boneka, demontrasi tentang cara-cara tawaf pada saat menunaikan ibadah haji dan sebagainya.
Metode eksperimen ialah cara pengajaran di mana guru dan murid bersama-sama melakukan suatu latihan atau percobaan untuk mengetahui pengaruh atau akibat dari suatu aksi. Metode demontrasi dan eksperimen ini cocok digunakan bilamana :
	Untuk memberikan latihan keterampilan tertentu kepada siswa;

Untuk memudahkan  penjelasan yang diberikan agar siswa langsung mengetahui dan dapat terampil melakukannya;
Untuk membantu siswa dalam memahami suatu proses secara cermat dan teliti.
Keunggulan metode demonstrasi dan eksperimen ini adalah :
	Perhatian siswa akan dapat terpusat sepenuhnya pada anak yang didemonstrasikan atau yang dieksperimenkan;

Memberikan pengalaman praktis yang dapat membentuk ingatan yang kuat dan keterampilan dalam berbuat;
Hal-hal yang menjadi teka-teki siswa dapat terjawab melalui eksperimen.
Menghindarkan kesalahan siswa dalam mengambil suatu kesimpulan, karena mereka mengamati secara langsung jalannya proses demonstrasi atau eksperimen yang diadakan.
Kelemahan kedua metode tersebut adalah :
	Persiapan dan pelaksanaannya memakan waktu yang lama;
	Metode ini akan tidak efektif bila tidak ditunjang dengan peralatan yang lengkap sesuai dengan kebutuhan;

Sukar dilaksanakan bila siswa belum matang kemampuan untuk melaksanakannya;
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode demonstrasi tersebut adalah:
	Rumuskan secara spesifik yang dapat dicapai oleh siswa;

Susun langkah-langkah yang akan dilakukan dengan demonstrasi secara teratur sesuai dengan skenario yang direncanakan;
Persiapan-persiapan peralatan yang dibutuhkan sebelum demonstrasi dimulai, dan atur sesuai dengan skenario yang direncanakan;
Usahakan dalam melakukan demostrasi tersebut sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dan jangan berlebih-lebihan.
Sedangkan dalam melakukan eksperimen, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
	Persiapkan terlebih dahulu bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan;

Usahakan siswa terlibat langsung sewaktu mengadakan eksperimen;
Sebelum dilakukan eksperimen siswa terlebih dahulu diberikan penjelasan dan petunjuk-petunjuk seperlunya;
Lakukan pengelompokkan atau masing-masing individu mengerjakan percobaan-percobaan yang telah direncanakan, dan bila hasilnya belum memuaskan dapat dilakukan eksperimen ulangan untuk membuktikan kebenarannya;
Setiap kelompok atau individu dapat melaporkan hasil percobaannya secara tertulis M. Basyiruddin Usman, Ibid, h. 45-47.

5. Metode Resitasi
	Metode resitasi biasa disebut metode pekerjaan rumah, karena siswa diberi tugas-tugas khusus di luar jam pelajaran. Sebenarnya penekanan metode ini terletak pada jam pelajaran berlangsung di mana siswa disuruh untuk mencari informasi atau fakta-fakta berupa data yang dapat ditemukan dilaboratorium, perpustakaan, pusat sumber belajar, dan sebagainya.
	Metode ini dilakukan apabila guru mengharapkan pengetahuan yang diterima oleh siswa lebih mantap dan mengaktifkan mereka mencari atau mempelajari suatu masalah denga lebih banyak membaca, mengerjakan sesuatu secara langsung. Metode ini sangat sesuai dengan pendekatan belajar siswa aktif.
	Metode resitasi atau pemberian tugas ini cocok digunakan bilamana :
	Ditujukan untuk mendapatkan keterampilan khusus dalam mengerjakan sesuatu, contoh : keterampilan menganyam, membuat bunga dari kertas, dan sebagainya.

Untuk memantapkan pengetahuan yang telah diterima oleh para siswa.
Keunggulan metode resitasi ini adalah :
	Siswa lebih banyak mengalami sendiri apa yang dipelajarinya sehingga memperkuat daya retensi mereka;

Sangat berguna untuk mengisi kekosongan waktu agar siswa dapat melakukan hal-hal yang bersifat konstruktif;
Siswa menjadi aktif dan memiliki rasa tanggung jawab.
Kelemahan metode resitasi ini adalah :
	Dapat menimbulkan keraguan, karena adanya kemungkinan pekerjaan yang diberikan kepada siswa justru dikerjakan oleh orang lain;

Guru sering mengalami kesukaran dalam pemberian tugas yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa, karena adanya perbedaan kemampuan individual, intelegensi, dan kematangan mental masing-masing individu;
Bilamana tugas terlalu dipaksakan dapat menimbulkan terganggunya kestabilan mental dan pikiran siswa.
Sebagai pedoman penggunaan metode ini ada beberapa hal / pase yang perlu diperhatikan : 
	Fase pertama : tahap pemberian tugas yang menyangkut :
	Tujuan harus dirumuskan secara spesifik;

Tugas-tugas yang diberikan harus jelas arahnya;
Para siswa harus diberikan petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaannya untuk menghindari kebingungan mereka;
Pemusatan perhatian siswa pada hal-hal yang pokok dengan tidak menghilangkan aspek-aspek lainnya yang berkaitan.
Fase kedua : tahap belajar, yakni siswa melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan petunjuk yang diberikan oleh guru.
Fase ketiga : yaitu tahap resitasi di mana siswa bertanggung jawab atas hasil yang dikerjakannya M. Basyiruddin Usman, h. 47-49.

Metode Kerja Kelompok
Metode kerja kelompok dilakukan atas dasar pandangan bahwa anak didik merupakan suatu kesatuan yang dapat dikelompokkan sesuai dengan kemampuan dan minatnya untuk mencapai suatu tujuan pengajaran tertentu dengan sistem gotong royong. Dalam prakteknya ada beberapa jenis kerja kelompok yang dapat dilaksanakan yang semua itu tergantung pada tujuan khusus yang dicapai, umur, dan kemampuan siswa, fasilitas dan media yang tersedia, dan sebagainya.
Metode ini cocok digunakan bilamana :
	Kekurangan alat atau fasilitas di kelas, misalnya dalam satu kelas hanya terdapat beberapa buku saja, sedangkan jumlah siswa cukup  banyak. Untuk tercapainya tujuan pengajaran dan siswa diharuskan membaca buku tersebut maka kelas dapat bekerja sama dengan siswa yang lebih pandai.

Terdapatnya beberapa unit pekerjaan yang perlu diselesaikan dalam waktu yang sama atau bila suatu tugas pekerjaan lebih tepat untuk dirinci, maka kelas dibagi beberapa kelompok menurut jenis kebutuhan, dan masing-masing kelompok bertanggung jawab terhadap tugas khusus yang diberikan.
Keunggulan metode kelompok ini adalah :
	Ditinjau dari segi paedagogis, kegiatan kelompok akan meningkatkan kualitas siswa, seperti adanya kerjasama, toleransi, berpikir kritis, displin, dan sebagainya.

Ditinjau dari segi psikologi, timbul persaingan yang positif antar kelompok karena mereka bekerja pada masing-masing kelompok;
Ditinjau dari segi sosial, anak yang pandai dalam kelompok tersebut dapat membantu anak yang kurang pandai dalam menyelesaikan tugas.
Adapun kelemahan metode ini adalah :
	Terlalu banyak persiapan-persiapan dan pengaturan yang kompleks dibanding dengan metode lainnya;

Bilamana guru kurang kontrol maka akan terjadi persaingan yang negatif antar kelompok;
Tugas-tugas yang diberikan kadang-kadang hanya dikerjakan oleh segelintir siswa yang cakap dan rajin, sedangkan siswa yang malas akan menyerahkan tugas-tugasnya kepada temannya dalam kelompok tersebut M. Basyiruddin Usman, Ibid, h. 49-50.



Metode Drill
Metode drill atau disebut latihan dimaksudkan untuk memperoleh ketangkasan atau keterampilan latihan terhadap apa yang dipelajari, karena hanya dengan melakukannya secara praktis suatu pengetahuan dapat disempurnakan dan disiap-siagakan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan metode latihan siap (Drill), sebagai berikut :
	Pertama, harus disadari bahwa pengertian belajar bukan berarti pengulangan yang persis sama dengan apa yang telah dipelajari sebelumnya, akan tetapi terjadinya suatu proses belajar dengan latihan siap adalah adanya situasi yang berbeda serta  pengaruh latihan pertama, maka latihan kedua, ketiga dan seterusnya akan lain sifatnya.
	Kedua, situasi belajar itulah yang mula-mula harus diulangi untuk dapat memperoleh respon dari siswa. Bilamana siswa dihadapkan dengan berbagai situasi belajar, maka dalam diri siswa akan timbul alasan untuk memberi respons, sehingga menyebabkan dia melatih keterampilannya. Bagaimana situasi tersebut dapat diubah-ubah kondisinya sehingga menuntut adanya perubahan respons, maka keterampilan siswa akan dapat lebih disempurnakan. Suatu drill juga harus dimulai dari hal-hal yang mendasar agar siswa betul-betul mengerti apa yang telah dan akan dilakukannya agar diperoleh keterampilan yang diinginkan.
	Pengertian yang dibutuhkan untuk keberhasilan suatu drill adalah : 
	Pengertian terhadap sifat latihan itu sendiri, dan 

Pengertian terhadap nilai dan hubungan latihan itu dengan keseluruhan rangka pengajaran.

Metode Sistem Beregu
Metode sistem beregu dikenal juga dengan istilah Team Teaching. Engkoswara (1984) mengemukakan : Team teaching ialah suatu sistim mengajar yang dilakukan oleh dua orang guru atau lebih dalam mengajar sejumlah siswa yang mempunyai perbedaan minat, kemampuan, atau tingkat kelas.
Sistem beregu ini dapat dilakukan dengan mengikut sertakan siswa itu sendiri sebagai anggota regu (pembantu atau asisten). Tujuan metode ini adalah pemberian bantuan kepada siswa dan juga kepada pengajar. Siswa dibantu, dengan lebih banyak orang yang ikut bertanggung jawab terhadap kelancaran belajar mereka. Para pengajar dibantu pula dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan bentuk tim mengajar tersebut. Setiap pengajar akan lebih banyak waktu untuk membuat perencanaan mengajarnya dengan baik.
Sistem beregu ini cocok digunakan bilamana :
	Jumlah siswa terlalu banyak sedangkan guru terbatas atau sebaliknya;

Untuk mengusahakan pelajaran yang mantap dan efektif, karena materi atau pokok bahasan yang telalu padat;
Untuk menciptakan adanya kerjasama dan saling pengertian, serta memperluas wawasan pengetahuan guru;
Untuk melatih para siswa yang cocok atau pantas dijadikan sebagai kader/asisten.
Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa metode pembelajaran sangat banyak sekali, sehingga seorang guru dapat memilih metode yang tepat untuk dipergunakan agar pesan-pesan pembelajaran dapat sampai kepada peserta didik. Tetapi perlu diingat bahwa penggunaan metode yang beragam dan tepat sangat tergantung pada kualitas guru, kreatifitas, dan visinya terhadap proses pembelajaran.

2.Model Pembelajaran Learning To Be Question
Salah satu kemampuan yang perlu dimiliki oleh guru dalam proses pembelajaran adalah keterampilan bertanya. Oleh karena itu, seorang guru yang terampil bertanya akan mempertimbangkan faktor ketepatan, waktu, sistematisasi pertanyaan kepada peserta didik. Marno dan Idris Marno dan Idris, Strategi dan Metode Pembelajaran, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2010, h. 115-116, mengemukakan bahwa dalam proses belajar mengajar, bertanya memegang peranan penting, sebab pertanyaan yang tersusun baik dengan teknik pelontaran yang tepat akan:
	Meningkatkan partisipasi murid dalam kegiatan belajar mengajar;

Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu murid terhadap sesuatu masalah yang sedang dibicarakan;
Mengembangkan pola berpikir dan cara belajar aktif dari siswa, sebab berpikir itu sendiri sesungguhnya adalah bertanya;
Menuntun proses berpikir murid, sebab pertanyaan yang baik akan membantu murid dalam menentukan jawaban yang baik;
Memusatkan perhatian murid terhadap masalah yang sedang dibahas.
Marno dan Idris Marno dan Idris, Ibid, h. 116-117, menambahkan bahwa terdapat beberapa cara untuk menggolong-golongkan jenis-jenis pertanyaan. Dalam hal ini, penggolongan itu terdiri atas: jenis-jenis pertanyaan menurut maksudnya, jenis-jenis pertanyaan menurut taksonomi Bloom, dan jenis pertanyaan menurut luas sempitnya pertanyaan. Ketiga aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Jenis-Jenis Pertanyaan Menurut Maksudnya
a.	Pertanyaan Permintaan (compliance question), yaitu pertanyaan yang mengharapkan agar murid mematuhi perintah yang diucapkan dalam bentuk pertanyaan.
	Pertanyaan Retoris (Rhetorical Question), yaitu pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban, melainkan dijawab sendiri oleh guru.
Pertanyaan mengarahkan/Menuntut (Promptim Question), yaitu pertanyaan yang diajukan untuk member arah kepada murid dalam proses berpikirnya.
	Pertanyaan Menggali (Probing Question), yaitu pertanyaan lanjutan yang akan mendorong murid untuk lebih mendalami jawabannya terhadap pertanyaan sebelumnya.
2. Jenis-Jenis Pertanyaan Menurut Taksonomi Bloom
a. Pertanyaan Pengetahuan (Precall Question atau Ledge Question), yang bersifat hafalan atau ingatan atas materi yang telah dipelajari.
b.	Pertanyaan Pemahaman (Comprehension Question), yaitu pertanyaan yang menuntut murid untuk menjawab dengan jalan mengorganisasi informasi-informasi yang pernah diterima dengan kata-kata sendiri, atau menginterpretasikan melalui grafik, membandingkan maupun membedakan.
c.	Pertanyaan Penerapan (Aplication question).
d. Pertanyaan Analisis (Analysis Question).
e. 	Pertanyaan Sintesis (Synthesis Question).
f.	Pertanyaan Evaluasi (Evaluation Question)
	Sumiati dan Asra Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran, Bandung: CV. Wacana Prima, 2008, h. 123, menyatakan bahwa pada saat mengajukan pertanyaan, guru dapat berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
	Pertanyaan diajukan secara singkat namun jelas dan berkenaan dengan satu ide saja;

Mula-mula pertanyaan diajukan kepada seluruh kelas, kemudian guru mempersilahkan salah seorang siswa untuk menjawab atau memberi kesempatan kepada siswa yang mau menjawabnya.
	Jawaban yang dikemukakan oleh seorang siswa sebaiknya dilemparkan kembali kepada siswa-siswa lain. Guru hendaknya mendengar dan memperhatikan dengan baik jawaban yang diberikan oleh siswa.
	Jika suatu jawaban belum jelas maksudnya, ajukan lagi pertanyaan dengan maksud menuntun siswa mencapai jawaban yang dikehendaki secara tepat.
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari bersifat sederhana kepada yang bersifat rumit atau kompleks.
Hindari pengulangan pertanyaan yang mempunyai maksud sama.
Hindari pertanyaan yang hanya menuntut jawaban ya atau tidak.
Langkah-langkah pembelajaran learning to be question menurut Marno dan Idris Marno dan Idris, op.cit, h. 151., adalah sebagai berikut:
	Bagikan bahan belajar dan mintalah mereka belajar berpasangan

Siswa diminta membuat pertanyaan hal-hal yang belum dimengerti.
Kumpulkan semua pertanyaan dan kelompokkan jenisnya atau paling banyak dibutuhkan siswa.
Mulailah pelajaran dengan menjawab dan menjelaskan hal-hal yang mereka tanyakan.

Hasil Belajar PAI
Hasil Belajar
Para ahli kadang menggunakan dua istilah yang berbeda yakni Prestasi belajar dan Hasil belajar, yang menunjuk pada pengertian tentang hasil maksimal yang dicapai siswa setelah proses belajar. Sehingga secara substansial tidak terdapat dimensi yang bertentangan diantara keduanya. Dalam uraian ini, penulis akan menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian dalam memberi penjelasan tentang hasil belajar.
	Nana Sudjana
 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992, h. 3, mengemukakan “Pada hakekatnya prestasi belajar merupakan tingkah laku sebagai pencapaian hasil belajar dalam arti yang luas, yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.....Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.
Zainal Arifin Zainal Arifin, Evaluasi Instruksional, PT.Gramedia, Jakarta, 1989, h. 35, memberi pandangan bahwa : Prestasi belajar merupakan hasil dari suatu usaha, kemampuan dan sikap seseorang dalam menyelesaikan suatu hal bidang pendidikan. Sedangkan Suharsimi Arikunto Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Rosdakarya, Bandung, 1998, h. 32, menjelaskan pendapatnya tentang prestasi dari aspek hasil (outcome), bahwa: Prestasi belajar mencerminkan sejauhmana siswa telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan disetiap bidang studi. Gambaran prestasi siswa dapat dinyatakan dengan angka (0 s/d 10).
	Definisi-Definisi tentang hasil belajar lainnya adalah:
Marjo Marjo, Bahasa Indonesia Kontemporer, Beringin Jaya, Surabaya, 1997, h. 195, mendefinisikan Prestasi belajar merupakan hasil karya yang dicapai oleh seseorang yang memiliki kemampuan tinggi sekalipun hasil yang cemerlang, tapi prestasi yang dimiliki disebabkan karena ketekunannya belajar untuk memahami sesuatu agar bisa mengerjakannya.
	Hartono Muh.Uzer Usman, Upaya Oftimal Kegiatan Belajar, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h.41, yang dikutip oleh Muh.Uzer bahwa: Prestasi belajar adalah kumpulan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan atau hasil yang lebih baik.

	Berdasarkan beberapa pandangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi belajar merupakan hasil maksimal yang dicapai oleh siswa dari sebuah proses belajar berdasarkan criteria-kriteria tertentu dengan menggunakan pengukuran dan penilaian, yang ditunjukkan dengan perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Pendidikan Agama Islam
Pendidikan (Agama) Islam merupakan bentuk pendidikan yang bersumber dari nilai-nilai dasar ajaran agama Islam. Sesuai dengan sifatnya yang alami, maka ajaran agama Islam selalu selaras dengan kondisi alamiah manusia, salah satu adalah mendapatkan pendidikan.
Nurseha Gazali Nurseha Gazali, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, Istana Profesional, Kendari, 2005, h. 95, mengemukakan “Pendidikan Agama Islam adalah merupakan usaha sadar dan berencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran Agama Islam dari sumber utamanya yaitu kitab suci Al Qur’an dan Hadits melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan serta menggunakan pengalaman”. Sehingga pendidikan Islam lebih memberi tambahan pada sisi penguatan pemahaman terhadap Al Qur’an dan Hadits Nabi sebagai pandangan hidup seorang muslim. Pendidikan Agama Islam memiliki unsur-unsur pokok materi pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikan. Adapun materi dari masing-masing unsur pokok Pendidikan Agama Islam secara umum adalah sebagai berikut:
	Keimanan, ruang lingkup materinya meliputi Rukun Iman, Kisah para Rasul, Tanda-tanda orang beriman dan sebagainya.

Ibadah, meliputi Syahadatain, Rukun Islam, Thaharah dan sebagainya.
Al Qur’an, mencakup hafalan surat-surat pendek, BTA dsb.
Akhlak, meliputi sifat-sifat terpuji, syukur nikmat dsb.
Syari’ah, mencakup Munakahat, sumber hukum Islam dsb.
Mu’amalah meliputi jual beli, pinjam meminjam, sedekah dsb.
Tarikh Islam, yang meliputi Khulafaurrasyidin, Islam di Asia dsb H. Hafni Ladjid, Pengembangan Kurikulum Menuju KBK, Quantum Teaching, Jakarta, 2005, h.27-28.

Demikianlah, bahwa pendidikan agama Islam adalah bentuk pendidikan manusia yang berdasarkan pada ajaran agama tertentu yakni Islam. Bagi para pemeluknya meyakini bahwa doktrin Islam selalu selaras dengan perkembangan alamiah manusia, sehingga akan selalu diterima dan tidak dipertentangkan dengan pendidikan umum.

