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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Metode Pembelajaran Modelling The Way 

1. Pengertian Metode Pembelajaran Modelling The Way 

Metode Modelling The Way sebagai metode pengajaran adalah suatu 

metode pengajaran yang dilaksanakan dengan cara siswa menciptakan skenario 

suatu sub bahasan untuk didemonstrasikan siswa di depan kelas, sehingga 

menghasilkan ketangkasan dengan keterampilan atau skill dan profesionalisme. 

Metode Modelling The Way  merupakan salah satu metode mengajar yang 

dikembangkan oleh Mel Silbermam, seorang yang memang berkompeten 

dibidang psikologi pendidikan. Metode ini merupakan sekumpulan dari 101 

strategi pengajaran. Sebuah metode yang menitikberatkan pada kemampuan 

seorang siswa untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya karena 

siswa dituntut untuk bermain peran sesuai dengan materi yang diajarkan. Adapun 

Sriyono berpendapat bahwa: 

Metode Modelling The Way merupakan metamorfosa dari metode 

sosiodrama. Yakni sebuah metode dengan cara mendramatisasikan suatu 

tindakan atau tingkah laku dalam hubungan sosial. Dengan kata lain guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan atau 

peran tertentu sebagaimana yang ada dalam kehidupan masyarakat 

(sosial). Hendaknya siswa diberi kesempatan untuk berinisiatif serta diberi 

bimbingan atau lainnya agar lebih berhasil.
10
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Sedangkan menurut Syaiful Bahri metode Modelling The Way (membuat 

contoh praktek) adalah pembelajaran yang memberikan kepada siswa untuk 

mempraktekkan keterampilan spesifik yang dipelajari di kelas melalui 

demonstrasi. Peserta didik diberi waktu untuk menciptakan skenario sendiri 

dan menentukan bagaimana mereka mengilustrasikan keterampilan dan teknik 

yang baru saja dijelaskan. Strategi sangat baik bila digunakan untuk 

mengajarkan pelajaran yang menuntut keterampilan.11 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas maka peneliti menyimpulkan 

bahwa pembelajaran Modelling The Way adalah model pembelajaran dengan 

pengelompokan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 

4 sampai dengan 6 orang secara heterogen untuk bekerjasama dalam 

memecahkan masalah. Setiap  anggota  kelompok bukan  saja  diatur  tugas  

dan  tanggung jawab masing-masing akan tetapi juga ditanamkan perlunya 

saling membantu, meningkatkan keterampilan komunikasi dan sosial, serta 

perolehan percaya diri dalam pembelajaran Modelling The Way, siswa tidak 

hanya  menjadi objek belajar tetapi menjadi subjek belajar karena mereka 

dapat berkreasi dengan secara maksimal dalam proses pembelajaran 

2. Kelebihan dan kelemahan Modelling The Way 

Sebagai salah satu alternatif dalam mendesain pembelajaran, 

pembelajaran Modelling The Way mempunyai kelebihan-kelebihan sekaligus 

juga mempunyai kelemahan-kelemahan. Beberapa kelebihan dari metode ini 

adalah: 

a. Mendidik siswa mampu menyelesaikan sendiri problema sosial yang  ia 

jumpai. 

b. Memperkaya pengetahuan dan pengalaman siswa. 

c. Mendidik siswa berbahasa yang baik dan dapat menyalurkan pikiran  serta 

perasaannya dengan jelas dan tepat. 
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d. Mau menerima dan menghargai pendapat orang lain. 

e. Memupuk perkembangan kreativitas anak. 

Disamping kelebihan-kelebihan yang dikemukakan di atas metode 

pembelajaran Modelling The Way juga mempunyai kelemahan-kelemahan 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Memerlukan persiapan yang lebih matang dan waktu yang banyak.  

b. Memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang memadai. 

c. Memerlukan kemampuan dan keterampilan guru dituntut untuk  bekerja 

lebih profesional.12 

 

3. Prinsip-Prinsip Metode Modelling The Way 

Penggunaan metode Modelling The Way dapat diterapkan dengan syarat 

memiliki keahlian untuk memperagakan penggunaan alat untuk melaksanakan 

kegiatan tertentu seperti kegiatan yang sesungguhnya. Keahlian mendemonstrasikan 

tersebut harus dimiliki oleh guru  dan pelatih yang ditunjuk, setelah didemonstrasikan 

siswa  diberi  kesempatan melakukan latihan keterampilan seperti yang telah 

diperagakan oleh guru atau pelatih.13 

Metode Modelling The Way sangat efektif menolong siswa mencari jawaban 

atas pertanyaan, seperti: bagaimana prosesnya?, terdiri atas unsur apa?, cara mana 

yang paling baik sebagai mana dapat diketahui kebenarannya?, melalui pengamatan 

induktif.14 

Sebagai bentuk metode pembelajaran aktif metode Modelling The Way 

prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah: 
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a. Hal apapun yang dipelajari oleh murid, maka ia harus mempelajarinya 

sendiri tidak ada seorangpun yang dapat melakukan kegiatan belajar 

tersebut untuknya. 

b. Setiap murid belajar menurut tempo (kecepatan sendiri dan setiap 

kelompok umur terdapat variasi dalam kecepatan belajar). 

c. Seorang murid belajar bilamana setiap langkah memungkinkan secara 

keseluruhan lebih berarti. 

d. Apabila murid diberikan tanggung jawab untuk mempelajari sendiri, 

maka ia lebih termotivasi untuk belajar, ia akan belajar dan mengingat 

secara lebih baik.
15

 

 

Sedangkan beberapa prinsip yang harus diperhatikan ketika pendidik/guru 

menerapkan metode Modelling The Way dalam suasana pembelajaran PAIKEM 

adalah sebagai berikut: 

a. Memahami sifat peserta didik. Pada dasarnya peserta didik memiliki 

sifat rasa ingin tahu atau berimajinasi.  

b. Mengenal peserta didik secara terprogram. Peserta didik berasal dari 

latar belakang dan kemampuan yang berbeda.  

c. Menciptakan ruangan kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik.  

d. Membedakan antara aktif-fisik dengan aktif mental.
16

 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip diatas 

amatlah penting, karena didalamnya terdapat interaksi antara anak didik dan 

pendidik. Pada prinsip mengaktifkan peserta didik guru bersikap demokratis, guru 

memahami dan menghargai karakter peserta didiknya, guru memahami 

perbedaan-perbedaan antara mereka, baik dalam hal minat, bakat, kecerdasan, 

sikap, maupun kebiasaan. Sehingga dapat menyesuaikan dalam memberikan 

pelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. 
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 Mulyani Sumantri dan Johar Permana, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: C. V 

Maulana, 2001), h. 101-102 
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 Ismail SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM (Pembelajaran 
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4. Langkah-langkah  Metode Modelling The Way  

Adapun langkah-langkah  Modelling The Way sebagai berikut:  

a. Setelah pembelajaran suatu topik tertentu, guru mencari topik-topik yang 

menuntut siswa untuk mencoba atau mempraktikan keterampilan yang 

diterangkan. 

b. Selanjutnya guru membagi siswa kedalam kelompok kecil sesuai dengan 

jumlah mereka. Kelompok–kelompok ini akan mendemonstrasikan suatu 

keterampilan tertentu sesuai dengan skenario yang dibuat. 

c. Kemudian guru memberikan kepada siswa waktu 10-15 menit untuk 

menciptakan skenario kerja. 

d. Guru memberikan waktu 5-7 menit kepada siswa untuk berlatih. 

e. Secara bergiliran tiap kelompok diminta mendemonstrasikan kerja masing-

masing, kemudian guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain 

memberikan masukan pada setiap demonstrasi. 

f. Guru memberikan penjelasan secukupnya untuk mengklasifikasi.17 

B. Media Pembelajaran 

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang efektif dan efesien. Agar 

suatu pembelajaran dapat berjalan efektif dan efesien maka diperlukan media 

pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran. Musfiqon “mendefinisikan 

media pembelajaran sebagai alat bantu berupa fisik maupun nonfisik yang sengaja 

digunakan sebagai perantara antara guru dan siswa dalam memahami materi 

pembelajaran agar lebih efektif dan efesien”.18 Selanjutnya dari Rossi dan Breidle 

(dalam Sanjaya) “mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan 

bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan, seperti radio, televisi, buku, 

                                                 

17
 Mel Silberman, Active Learning 101 Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Pustaka 

Insan Madani, 2009), h.223 
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 HM, Musfiqon, Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran, (Jakarta: Prestasi 

Pustaka Publisher, 2012), h. 28 
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koran, majalah, dan sebagainya”.19 “Media juga diartikan sebagai manusia, benda 

ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan”20 yang dikemukakan oleh Djamarah dan Zain. Berdasarkan penjelasan 

di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat bantu 

yang dapat digunakan guru dan siswa dalam memahami materi untuk memperoleh 

keterampilan. 

Media pembelajaran terdiri atas banyak tipe dan jenis, namun Sanjaya secara 

umum mengklasifikasikan media berdasarkan sifatnya dalam tiga jenis, 1) media 

audio, 2) media visual, dan 3) media audiovisual. 

1. Media Audio 

Media audio merupakan media yang hanya dapat didengarkan saja, atau 

media yang hanya memiliki unsur suara. Contoh media jenis ini adalah radio 

dan rekaman suara. 

2. Media Visual 

Media visual merupakan media yang hanya dapat dilihat saja, tidak 

mengandung unsur suara. Media yang termaksud ke dalam media ini adalah 

media, film slide, foto, transparansi, lukisan, gambar dan berbagai bentuk 

bahan yang dicetak seperti media grafis. 

3. Media Audiovisual 

Media audiovisual merupakan media yang selain mengandung unsur 

suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat seperti rekaman, 

video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya.21 

Adapun menurut Djamarah dan Zain menyatakan bahwa “dari ketiga jenis 

media tersebut media audiovisual mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena 
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 Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Prenada Media Group, 

2010), h. 204 
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 Syaiful Bahri Djamarah dan Zain Aswan, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 
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media ini meliputi kedua jenis media yang lain yaitu audio dan visual”.22 Oleh karena 

itu penulis mengambil konsentrasi pada penggunaan media audiovisual. 

C. Media Audiovisual 

Menurut Azhar “media audiovisual merupakan bentuk media pembelajaran yang 

murah dan terjangkau.23 Dalam buku Hadi mengatakan bahwa media audiovisual 

merupakan gabungan dua sistem, yaitu secara audio (dengar) dan visual (lihat).24 

Ahmad juga mengemukakan, “media audiovisual adalah menampilkan realitas materi 

dapat memberikan pengalaman nyata pada siswa saat mempelajarinya sehingga 

mendorong adanya aktivitas diri”.25  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media audiovisual 

merupakan gabungan dari media audio seperti rekaman suara dan media visual seperti 

gambar, animasi maupun slide bergerak. Dalam implementasinya audiovisual, 

memiliki manfaat, kelebihan serta keterbatasan. Adapun manfaat, kelebihan serta 

keterbatasan media audiovisual adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Media Audiovisual 

Penggunaan media dalam proses pembelajaran selalu didasari atas 

manfaatnya terhadap proses pembelajaran. Anderson dalam Zamri, mengungkapkan 

manfaat audiovisual pada perkembangan tiga ranah pemikiran siswa, yaitu kognitif, 

psikomotorik, dan afektif. 

                                                 

22
 Ibid, h.124 
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 Azhar Arsyad, Media pembelajaran (Jakarta: PT Raja Grafindo Pers, 2014) h. 96 
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a. Kognitif 

Penggunaan audiovisual dalam pengembangan kognitif tersebut 

adalah dengan menggabungkan media yang terprogram dalam bentuk 

kemasan video, VCD, DVD, slide show ‘film rangkai’ dengan 

rekaman suara, sewaktu ditayangkan, program tersebut akan 

menambah rasa ingin tahu peserta didik.  

b. Psikomotorik 

Pengenalan audiovisual dapat memberikan keterampilan 

psikomotor dengan berbagai latihan oleh pendidik.  

c. Afektif 

Audiovisual untuk tujuan afektif adalah dengan menggunakan 

media tambahan pada audiovisual tersebut.
26

 

2. Kelebihan dan Keterbatasan Media Audiovisual 

Setiap media pembelajaran pastilah memiliki kelebihan dan keterbatasan, 

begitu juga dengan media audiovisual. Suleiman dalam Zamri,27 Mengemukakan 

kelebihan dan keterbatasan audiovisual yang di gunakan untuk tujuan pendidikan 

yaitu sebagai berikut: 

a. Kelebihan 

1. Mempermudah pendidik dan peserta didik menyampaikan dan 

menerima pelajaran. 

2. Mengakomodasi peserta didik yang lamban menerima pelajaran. 

3. Memicu peserta didik untuk mengerjakan latihan. 

b. Keterbatasan 

1. Biaya perangkat audiovisual relatif mahal. 

2. Memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus tentang 

audiovisual untuk menjalankannya. 

Penggunaan  media audiovisual dapat membuat proses pembelajaran 

menjadi lebih bermakna karena siswa dapat mengamati langsung fenomena-fenomena 

alam yang sulit dihadirkan di dalam kelas. Menurut Cahyo “alat-alat bantu 

audiovisual memberikan siswa pengalaman langsung atau pengalaman-pengalaman 
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vicarious (pengganti), dan karena itu memfasilitasi pembentukan konsep-konsep”.28 

A ’yun dalam penelitiannya menyatakan media audiovisual dapat meningkatkan hasil 

belajar fisika di SMP.29 Sedangkan Rasyida dalam penelitiannya juga menyatakan 

bahwa media audiovisual dapat meningkatkan kemampuan multipresentasi siswa 

dalam pembelajaran  fisika di SMP.30 

Adapun media audiovisual yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

gabungan dari media audio berupa rekaman suara dari fenomena alam serta musik, 

sedangkan media visual yang digunakan adalah gambar, slide bergerak, animasi dan 

video.  

D. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan kegiatan inti dari keseluruhan kegiatan bagi setiap orang. 

Pengetahuan, keterampilan dan sikap terbentuk dan berkembang melalui pendidikan 

baik formal maupun non formal, oleh karena itu masalah bukan hanya di sekolah 

tetapi merupakan masalah bagi setiap manusia, sehingga berhasil tidaknya tujuan 

pendidikan akan sangat bergantung bagaimana proses yang dilakukan pelajar itu 

sendiri. Arthur J. Gates ‘’mendefinisikan belajar adalah perubahan tingkah laku 

melalui pengalaman dan latihan’’. R.S. Chauhan ‘’mengemukakan bahwa belajar 

adalah membawa perubahan-perubahan dalam tingkah laku organisme’’. Sedangkan 

menurut L.D. Crow dan A. Crow ‘’mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses 
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Cahyo, A.N. Panduan Aplikasi Teori-Teori Belajar Mengajar,(Jogyakarta: DIVA Press, 

2013), h.121 
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2013) 
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aktif yang perlu dirangsang dan dibimbing ke arah hasil-hasil yang diinginkan 

(dipertimbangkan) belajar adalah penguasaan kebiasaan-kebiasaan (habitual), 

pengetahuan, dan sikap-sikap’’.31 Sardiman  juga dalam buku Heri Gunawan 

‘’menyatakan bahwa belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku atau 

penampilan dengan serangkaian  kegiatan seperti membaca, mengamati, 

mendengarkan, meniru dan lain sebagainya’’.32 

Dari berbagai definisi belajar yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya belajar adalah proses penguasaan 

sesuatu yang dipelajari. Penguasaan itu dapat berupa memahami, merasakan, dan 

dapat melakukan sesuatu. Di dalam diri yang terjadi kegiatan belajar psikis atau 

motorik (gerakan-gerakan otot-otot dan saraf). Sebagai hasil belajar adalah 

penguasaan sejumlah pengetahuan dan sejumlah keterampilan baru dan sesuatu 

sikap baru ataupun memperkuat sesuatu yang telah dikuasai sebelumnya, 

termasuk pemahaman dan penguasaan nilai-nilai. 

Secara fundamental Dollar dan Miller dalam buku Abdul Kadir dengan 

jelas menegaskan bahwa efektivitas perilaku belajar itu dipengaruhi oleh empat 

hal yaitu: 

1. Adanya motivasi siswa, siswa harus mengehendaki sesuatu 

2. Adanya perhatian dan mengetahui sasaran, siswa harus memperhatikan 

sesuatu 

3. Adanya usaha, siswa harus melakukan sesuatu 

                                                 

31
Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru, (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media,2014), h.226-227  
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4. Adanya evaluasi dan pemantapan hasil, siswa harus memperoleh 

sesuatu.
33

 

 

E. Hasil Belajar 

1. Hakikat Hasil Belajar 

Hasil dari proses belajar disebut sebagai hasil belajar yang dapat dilihat dan 

diukur. Keberhasilan seseorang di dalam mengikuti satuan program pada suatu 

jenjang pendidikan tertentu dapat dilihat dari hasil belajarnya dalam program 

tersebut. Belajar sesuatu diperlukannya kondisi yang mempengaruhi belajar, meliputi 

kondisi internal yang ada pada diri orang yang belajar dan kondisi eksternal saat 

siswa belajar. Hasil belajar merupakan tujuan akhir yang ingin tercapai setelah 

terjadinya kegiatan belajar mengajar antara peserta didik dan pendidik, untuk lebih 

memperoleh gambaran yang jelas mengenai belajar, peneliti mengutip beberapa 

pendapat mengenai hal itu, dan diuraikan secara jelas sebagai berikut: 

Tim menyusun buku pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia 

mendefinisikan bahwa hasil belajar adalah “yang telah dicapai dalam proses 

pembelajaran”.34 Sedangkan Ridwan Mengatakan, “nilai akhir yang telah dicapai”.35 

Pendapat lain yang di ungkap oleh J.S Badudu dan Sultan Muhammad Zain 

mengatakan bahwa. “hasil belajar adalah nilai yang dicapai pada apa yang dikerjakan 

                                                 

33
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atau yang sudah diusahakan”.36 Diketahui bahwa hasil belajar adalah hasil usaha yang 

dilakukan terhadap sesuatu dengan tolak ukur dari adanya nilai yang diperoleh. 

Beberapa kutipan di atas, dapat dijelaskan bahwa hasil belajar adalah nilai yang 

diperoleh individu dan mengalami perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi 

tahu, serta dari tahu menjadi lebih tahu dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Memperoleh perubahan yang disadari, artinya individu yang melakukan 

proses belajar menyadari bahwa pengetahuan, sikap dan keterampilannya 

akan bertambah dan memperoleh atas hasil usahanya. 

b. Perubahan yang bersifat fungsional, artinya perubahan itu dapat memberikan 

manfaat bagi yang berkaitan. 

Hal ini berarti, hasil belajar merupakan perubahan yang bersifat permanen, 

artinya perubahan itu paling tidak berlaku untuk masa tertentu. Selain itu, hasil 

belajar akan diperoleh perubahan yang bertujuan dan terarah, karena akan ada sesuatu 

yang akan dicapai dan semua perubahan belajar tersebut harus diarahkan pada 

pencapaian tujuan. 

Selanjutnya dijelaskan bahwa hasil belajar siswa adalah tingkat pencapaian 

yang berhasil diraih oleh siswa setelah terlibat dalam proses pendidikan selama  

jangka waktu tertentu dimana untuk mengetahuinya dengan menggunakan alat tes 

berupa tes hasil belajar.37 

Hasil belajar adalah hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap 

keberhasilan rencana dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Hasil belajar 
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merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah mempelajari materi, sehingga terjadi 

perubahan pada diri siswa itu sendiri. Pola tingkah laku tersebut terlihat pada 

perubahan reaksi dan sikap siswa secara fisik maupun mental.38 Hasil belajar yang 

dicapai oleh siswa merupakan gambaran kemampuan yang dimilikinya. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Hasil Belajar 

Muhibbin Syah,  mengatakan bahwa secara umum, faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa dibedakan menjadi tiga macam, yakni: 

a. Faktor internal (faktor dari dalam diri siswa, yakni keadaan/kondisi 

jasmani dan rohani siswa). 

b. Faktor eksternal (faktor dari luar diri siswa), yakni kondisi lingkungan di 

sekitar siswa. 

c. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya 

belajar murid yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa 

untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pembelajaran.39  

 

Dari faktor-faktor di atas, dapat diketahui bahwa ada murid yang hasil 

belajarnya tinggi, ada murid yang hasil belajarnya rendah dan bahkan ada yang gagal 

sama sekali. Dari beberapa faktor di atas, penulis dapat memberikan penjelasan, 

sebagai berikut: 

a. Faktor Internal Siswa 

Faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri meliputi dua aspek yaitu 

aspek fisiologis dan psikologis. 

b. Faktor Eksternal Siswa  

                                                 

38
I Gede Budi Astrawan, Penerapan Model Kooperatif Tipe Numbered Heads Together 

(NHT) Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA Di kelas V SDN 3 

Tonggolobibi,  Jurnal Kreatif Tadulako Online Vol. 3 No. 4, h. 
39

Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 144 
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Seperti halnya faktor internal siswa, faktor eksternal murid juga terdiri 

atas dua macam, yaitu: lingkungan sosial dan lingkungan non sosial. 

Menurut Tabrani Rusyan dalam proses belajar mengajar banyak hal yang 

dapat mempengaruhi hasil belajar baik secara internal maupun secara eksternal yaitu: 

1. Siswa tidak memiliki semangat untuk belajar 

2. Kurang memahami akan adanya tujuan semangat belajar dalam 

mengerjakan tugas belajar. 

3. Kurang mampu merealisasikan program belajar dalam proses 

pembelajaran. 

4. Pengawasan belum berjalan sebagaimana mestinya.40 

 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa faktor yang menghambat kualitas 

belajar bukan hanya berasal dari internal siswa melainkan juga faktor eksternal yang 

disebabkan dari lingkungan luar atau guru itu tersendiri. Gambaran bahwa salah satu 

usaha yang kongkrit untuk mendorong pencapaian hasil belajar yang maksimal adalah 

juga dengan membina dan mengembangkan semangat-semangat belajar yang baik, 

disamping peningkatan pendidikan dan keterampilan dari siswa agar mampu 

mengembangkan belajar dengan baik. 

F. Hakikat Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Berikut pemaparan mengenai Pendidikan Agama Islam berdasarkan rumusan 

Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam menjelaskan sebagai 

berikut: 

Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran 

Agama Islam, yaitu usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik 

                                                 

40
Tabrani Rusyan, Kunci Sukses Belajar (Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2006), h. 9 
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agar nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami, menghayati 

dan mengamalkan ajaran-ajaran Agama Islam.41 

Memperhatikan pengertian di atas yang telah di uraikan, maka penulis 

mengambil kesimpulan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah suatu kegiatan 

pendidikan terhadap anak didik menuju ke arah terbentuknya kepribadian muslim 

yang muttaqien. Kepribadian muslim adalah kepribadian yang memiliki nilai-nilai 

yang berdasarkan hukum ajaran-ajaran Islam, yang memutuskan serta melakukan 

sesuatu berdasarkan nilai-nilai Islam. Adapun pemaparan Zakiyah Daradjat dalam 

Buku Abdul Madjid mendefinisikan Pendidikan Agama Islam adalah “suatu usaha 

sadar untuk mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam 

secara menyeluruh’’.42  

Selain itu dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam dijelaskan bahwa 

Pendidikan Agama Islam memiliki definisi sebagai berikut:  

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga 

mengimani, bertaqwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama 

islam dari sumber utamanya kitab suci al-Qur’an dan Hadits, melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.43 

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan Pendidikan Agama Islam bukanlah semata-mata untuk memenuhi 

kebutuhan intelektual saja, melainkan segi penghayatan juga pengamalan serta 

pengaplikasiannya dalam kehidupan dan sekaligus menjadi pegangan hidup. 

                                                 

41
Pipianti, Studi Perbandingan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Anak 

Pedagang Dan Anak Pegawai Negeri Sipil Di SD Negeri 18 Baruga Kecamataan Baruga Kota 

Kendari, Skripsi (Kendari: 2011), h.24 
42

Abdul Madjid, Dian andayani, Pendidikan Agama Islam berbasis Kompetensi Konsep 

dan Implementasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, cet ke-1, h,130-132 
43

 Heri Gunawan, op. cit., h. 201 
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Tujuan Pendidikan Agama Islam yaitu agar manusia memiliki keyakinan yang 

kuat dan dapat dijadikan sebagai pedoman hidupnya yaitu untuk menumbuhkan pola 

kepribadian yang bulat dan melalui berbagai proses usaha yang dilakukan. Dengan 

demikian tujuan pendidikan agama Islam adalah suatu harapan yang diinginkan oleh 

pendidik Islam itu sendiri. 

Tujuan Pendidikan Agama Islam yang dirumuskan oleh Al-Ghazali seperti 

yang dikutip oleh Zainuddin, dkk, yaitu:  

1. Mempelajari ilmu pengetahuan semata-mata untuk ilmu pengetahuan itu 

saja. Zainuddin, dkk, menyatakan bahwa: apabila engkau mengadakan 

penelitian atau penalaran terhadap ilmu pengetahuan, maka engkau akan 

melihat kelezatan padanya.  

2. Tujuan pendidikan adalah untuk  kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagi Al-

Ghazali menimba pengetahuan tidaklah semata-mata  untuk tujuan akhirat, 

akan tetapi terdapat keseimbangan tujuan hidup termasuk kebahagiaan di 

akhirat.44 

 

Sedangkan menurut Abdurahman Saleh tujuan Pendidikan Agama Islam 

adalah:  

Pendidikan Islam bertujuan membentuk kepribadian sebagai khalifah Allah 

SWT atau sekurang-kurangnya mempersiapkan kejalan yang mengacu kejalan 

akhir. Tujuan utama khalifah adalah beriman kepada Allah serta patuh dan 

tunduk kepadanya.45  

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan tujuan Pendidikan Agama Islam 

antara lain: 

1. Membina manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan 

baik dan sempurna yang tercermin pada sikap dan tindakan dalam seluruh 

aspek kehidupannya. 

                                                 

44
Zainuddin, Ilmu Metodologi Pendidikan Islam (Bandung : Rosdakarya, 2001), h. 23. 

45
Abdurahman Saleh, Pengantar Ilmu Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat 

Pers, 2002), h. 19 
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2. Membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak diri berderajat tinggi 

menurut ukuran Allah SWT. 

3. Menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan 

pemupukan pengetahuan, penghayatan serta pengalaman peserta didik 

tentang agama Islam sehingga menjadi Muslim yang terus berkembang 

dalam hal (keimanannya, ketaqwaannya serta akhlaknya dalam 

bermasyarakat berbangsa dan bernegara).  

3. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Sesungguhnya esensi Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan ketuhanan, 

untuk mewujudkan fokus utamanya adalah terbentuknya ikatan yang kuat antara 

seorang hamba yang fana dengan Allah penguasa alam yang kekal. Atau dengan kata 

lain, agar kehidupan individu itu bermakna, aktifitasnya mempunyai tujuan, motivasi 

untuk belajar dan bekerja berkembang secara terus menerus, jiwanya menjadi suci 

dan senantiasa menjadi cakap untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi.46 

Pendidikan Agama Islam adalah sebagai pengembangan, yaitu meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan siswa kepada Allah SWT, yang telah ditanamkan dalam 

lingkungan keluarga yang dikembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui 

bimbingan, pengajaran, dan pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut dapat 

berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.47 

                                                 

46
Al-hafidz Ahsin Wijaya, Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur’an, (Jakarta: Amzah 

2009), h. 70  
47

Abdul Majid, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2012), h. 7 
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Abdul  Majid  dan  Dian  Andayani  mengemukan bahwa fungsi 

Pendidikan Agama Islam adalah antara lain:  

a. Pengembangan yakni meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa  

kepada  Allah swt  yang  telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. 

b. Penanaman  nilai  sebagai  pedoman  hidup  untuk  mencari  kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat.  

c. Pencegahan yakni  untuk  menangkal  hal-hal  negative  dari lingkungan. 

d. Pengajaran  tentang  ilmu  pengetahuan  keagamaan  secara  umum. 

e. Penyaluran yakni menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di  

bidang  agama  Islam.
48

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diasumsikan bahwa pada 

hakikatnya Pendididikan Agama Islam berfungsi untuk mempersiapkan siswa 

menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran 

agama Islam, guna mengembangkan fitrah dan sumber daya manusia menuju 

terbentuknya manusia seutuhnya yakni manusia berkualitas sesuai dengan 

pandangan Islam. 

4. Karakteristik Pendidikan Agama Islam 

Adapun karakteristik Pendidikan Agama Islam itu sendiri adalah sebagai 

berikut:49 

a. Dalam Bidang Agama  

Karakteristik ajaran Islam yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan 

dan hari akhir, menyuruh berbuat baik dan mengajak pada keselamatan.  

b. Dalam Bidang Ibadah 

Karakteristik ajaran Islam sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah 

dan mentaati segala perintah-Nya menjauhi segala larangan-Nya dan 

mengamalkan segala yang di izinkan-Nya.  

c. Dalam Bidang Akidah 

                                                 

48
Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis 

Kompetensi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 134-135 
49

Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2010), h. 77 
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Dapat diketahui bahwa akidah Islam bersifat murni baik dalam isinya 

maupun prosesnya. 

 

Dari beberapa karakteristik ajaran Islam di atas dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik ajaran Islam yang secara dominan ditandai oleh pendekatan normatif, 

historis, dan filosofis tersebut dilihat bahwa ajaran islam memiliki ciri-ciri yang 

secara keseluruhan amat ideal. 

G. Penelitian Yang Relavan 

Berdasarkan hasil penelusuran penulis belum menemukan penelitian yang sama 

persis dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut: hasil penelitian Romadonia, 

mahasiswa program studi PAI Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

pada tahun 2016 berjudul: ‘’Penerapan Strategi Pembelajaran Modelling The Way 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn Pada Materi Sistem Pemerintahan Desa dan 

Kecamatan Siswa Kelas IV SDN 012 Naumbai Kecamatan Kampar’’. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa  hasil tes belajar siswa yaitu pada data awal hanya 

50% dan pada siklus I meningkat dengan persentase 70% dan setelah siklus ke II 

meningkat hingga 90%.50 

Berdasarkan  penelitian di atas  yang dilakukan oleh Romadonia dapat dianalisa 

yaitu memiliki titik perbedaan dan persamaan, adapun perbedaannya adalah pada 

lokasi penelitian,  dan perbedaan dalam mata pelajaran. Penelitian yang dilakukan 

oleh Romadonia yaitu di SDN 012 Naumbai Kecamatan Kampar meneliti tentang 

hasil belajar PKn sedangkan penelitian ini berfokus pada hasil belajar PAI di SMKN 

                                                 

50
Dewi Romadonia, Skipsi, Penerapan Strategi Pembelajaran Modelling The Way Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar PKn Pada Materi Sistem Pemerintahan Desa Dan Kecamatan Siswa 

Kelas IV SDN 012 Naumbai Kecamatan Kampar Tahun Pelajaran 2012/2013 



 

 

29 

 

 

 

6 Kendari dan adapun persamaannya yaitu dalam penerapan model pembelajaran 

dengan menggunakan Modelling The Way dalam meningkatkan hasil belajar siswa.  

Penelitian relevan yang kedua dari Mudfadlilah, mahasiswa program studi 

PGMI Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2015 berjudul: 

‘’Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Strategi Modelling The 

Way Pada Pembelajaran Fiqhi Materi Adzan dan Iqamah Di Kelas II MI 

Tarbiyatul Islam Genuk Semarang Semestrer 1 Tahun Pelajaran 2015/2016’’. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil tes untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi adzan dan iqamah selama proses pembelajaran 

pada prasiklus, siklus I, siklus II mengalami peningkatan. Adapun persentase 

ketuntasan belajar pada prasiklus 42%, siklus 1  63% dan pada siklus II 80%.
 51

 

Berdasarkan  penelitian di atas  yang dilakukan oleh Mudfadlilah dapat 

dianalisa yaitu memiliki titik perbedaan dan persamaan, adapun perbedaannya 

adalah pada lokasi penelitian,  dan perbedaan dalam mata pelajaran. Penelitian 

yang dilakukan oleh Siti Mudfadlilah yaitu di MI Tarbiyatul Islam Genuk 

Semarang meneliti tentang hasil belajar Fiqhi sedangkan penelitian ini berfokus 

pada hasil belajar PAI di SMKN 6 Kendari dan adapun persamaannya yaitu 

dalam penerapan metode pembelajaran dengan menggunakan Modelling The Way 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

                                                 

51
Siti Mudfadlilah, skripsi, Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Menggunakan 

Strategi Modelling The Way Pada Pembelajaran Fiqhi Materi Adzan dan Iqamah Di Kelas 

II MI Tarbiyatul Islam Genuk Semarang Semester 1 Tahun Pelajaran 2015/2016 
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Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan 

No 

Nama Peneliti / 

Judul Penelitian / 

Tahun 

 Hasil Penelitian Persamaan  Perbedaan  

1 Dewi 

Romadonia/2012 

Penerapan Strategi 

Pembelajaran 

Modelling The Way 

dapat 

Meningkatkan 

Hasil Belajar Pkn 

pada Materi 

Pemerintahan Desa 

dan Kecamatan 

Siswa Kelas IV 

SDN 012 Naumbai 

Kecamatan 

Kampar. 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa hasil tes 

belajar siswa 

yaitu pada data 

awal hanya 50% 

dan pada siklus I 

meningkat dengan 

persentase 70% 

dan setelah siklus 

ke II meningkat 

hingga 90%. 

1. Sama-sama 

menggunak

an strategi 

Modelling 

The Way 

2. Sama-sama 

meningkatk

an hasil 

belajar 

siswa  

1. Perbedaanny

a terdapat 

pada tempat 

penelitian 

2. Materi yang 

berbeda 

dengan 

Mapel PAI  

3. Instrumen 

pengumpulan 

data 

4. Objeknya di 

SMKN 6 

Kendari 

Siswa kelas 

X Kimia 

2 Siti 

Mudfadlilah/2015 

Upaya 

meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa 

menggunakan 

Strategi Modelling 

The Way pada 

Pembelajaran Fiqih 

Materi Adzan dan 

Iqamah di Kelas  II 

MI Tarbiyatul 

Islam Genuk 

Semarang Semester 

I Tahun Pelajaran 

2015/2016. 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa hasil tes 

belajar siswa 

yaitu pada data 

awal hanya 42% 

dan pada siklus I 

meningkat dengan 

persentase 63% 

dan setelah siklus 

ke II meningkat 

hingga 80%. 

1. Sama-sama 

menggunak

an strategi 

Modelling 

The Way 

2. Sama-sama 

meningkatk

an hasil 

belajar 

siswa 

1. Perbedaann

ya terdapat 

pada tempat 

penelitian 

2. Materi yang 

berbeda 

dengan 

Mapel PAI  

3. Instrumen 

pengumpul

an data 

4. Objeknya 

yaitu 

SMKN 6 

Kendari 

Siswa kelas 

X Kimia 
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H. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dilakukan dengan metode ceramah, 

tanya jawab, dan penugasan baik secara individu maupun kelompok. 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam tersebut bersifat membosankan, tidak 

menarik, dan meyebabkan siswa mengantuk, tidak berminat untuk aktif dalam 

proses pembelajaran. Siswa malas bertanya, malas mengerjakan tugas, dan malas 

mendengarkan penjelasan guru. Penugasan untuk dikerjakan di rumah juga 

banyak yang tidak diselesaikan sendiri. Selama proses pembelajaran siswa lebih 

banyak pasif. Kondisi tersebut menunjukkan siswa kurang berminat dalam 

mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Oleh karena itu diperlukan perubahan proses pembelajaran untuk lebih 

meningkatkan minat siswa dan mengurangi keengganan siswa dalam belajar 

Pendidikan Agama Islam. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat dilakukan 

dengan menerapkan metode pembelajaran Modelling The Way. Proses ini lebih 

menyenangkan dan lebih menarik siswa untuk berpartisipasi dalam proses 

pembelajaran, saling bertukar pikiran sesama kelompok, siswa lebih aktif dalam  

proses pembelajaran, menciptakan skenario  yang berkaitan dengan materi yang 

diajarkan oleh pendidik, dan berlatih berbicara dengan baik. Pada akhirnya hal 

tersebut dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam. Berdasarkan 

uraian di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian tindakan kelas ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2. 1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

H. Hipotesis Tindakan 

 

Berdasarkan landasan teori di atas, maka hipotesis yang dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah penerapan metode Modelling The Way berbasis audiovisual 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam SMKN 6 Kendari. 
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