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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Strategi Modelling The Way

a. Pengertian Strategi Modelling The Way

Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis

besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang

ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa

diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak dalam

perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang

telah digariskan.13

Menurut Kemp, strategi adalah suatu kegiatan pembelajaran

yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat

dicapai secara efektif dan efisien.14 Dengan demikian, strategi adalah

langkah-langkah yang ditempuh guru untuk memanfaatkan sumber

belajar yang ada, guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif

dan efisien.15

Strategi Modelling The Way adalah sebuah pembelajaran

keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada model yang bisa ditiru.

Pemodelan pada dasarnya membahasakan gagasan yang dipikirkan,

mendemonstrasikan bagaimana guru menginginkan para siswanya

13Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zein, 2010, Op. Cit., h. 5
14Wina Sanjaya, 2008, Op. Cit., h. 126
15Suryadi, 2013, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, Bandung:

Remaja Rosdakarya, h. 14
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untuk belajar dan melakukan apa yang diinginkan guru agar siswa-

siswanya melakukan keterampilan tersebut.16

Hisyam Zaini menjelaskan bahwa, strategi Modelling The Way

dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan

keterampilan spesifik yang dipelajari di kelas.17

Strategi Modelling The Way dalam penerapannya juga

menggunakan metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan

suatu cara mengajar yang pada umumnya penjelasan verbal dengan

suatu kerja fisik atau pengoperasian peralatan barang atau benda.18

Strategi Modelling The Way, selain dalam implementasinya

menggunakan metode demonstrasi juga menggunakan metode

sosiodrama. Sosiodrama (role playing) berasal dari kata sosio dan

drama. Sosio berarti sosial menunjuk pada obyeknya yaitu masyarakat

menunjukkan pada kegiatan-kegiatan sosial, dan drama berarti

mempertunjukkan, mempertontonkan atau memperlihatkan. Sosial

atau masyarakat terdiri dari manusia yang satu sama lain terjalin

hubungan yang dikatakan hubungan sosial.19

Keistimewaan yang dimiliki oleh strategi Modelling The Way ini

adalah guru memberikan skenario suatu sub bahasan untuk

didemonstrasikan siswa di depan kelas, sehingga menghasilkan

16Kunandar, 2011, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru, Jakarta: Rajawali Pers, Ed.
Revisi, Cet. ke-7, h. 319

17Hisyam Zaini, 2006, h. 78
18Ramayulis, 2005, Op. Cit., h. 245
19Tukiran Taniredja, dkk, 2012, Model-Model Pembelajaran Inovatif,

Bandung: Alfabeta, Cet. ke-3, h. 39
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ketangkasan dengan keterampilan atau skill dan profesionalisme.

Kemudian, strategi Modelling The Way juga membuat siswa lebih

aktif dalam belajar, siswa menjadi lebih berani untuk mempraktekkan

sesuatu dan tidak takut. Siswa lebih aktif memberi tanggapan,

menambahkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap tugas yang

diberikan dan siswa mengalami langsung keterampilan yang

dipraktekkan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa strategi Modelling The Way menuntut

siswa untuk lebih aktif dengan bertindak sepenuhnya, setelah guru

memberikan pengantar pembelajaran dan penjelasan kemudian

memberikan gambaran tentang skenario yang nantinya akan

diciptakan oleh siswa. Kemudian siswa dibagi berkelompok dan

mendemonstrasikan di depan kelas dengan keterampilan atau skill dan

profesionalisme.

b. Langkah – Langkah Strategi Modelling The Way

Selanjutnya Agus Suprijono menambahkan, ada beberapa

langkah-langkah dalam implementasi strategi Modelling The Way,

yaitu:

1) Guru memberikan pengantar pelajaran yang berhubungan dengan
topik yang menuntut siswa untuk mempraktekkan keterampilan.

2) Bagilah siswa menjadi 4 orang setiap kelompok. Kelompok-
kelompok ini akan mendemostrasikan satu skenario.

3) Berikan kepada tiap kelompok 10-15 menit untuk menciptakan
skenario.

4) Guru memberikan setiap kelompok waktu 5-7 menit untuk
berlatih.

5) Secara bergiliran setiap kelompok diminta mendemonstrasikan
skenario masing-masing. Setelah selesai, beri kesempatan kepada
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kelompok lain untuk memberikan masukan pada setiap
demonstrasi yang dilakukan.

6) Kemudian guru memberi penjelasan secukupnya untuk
mengklarifikasi.20

c. Tujuan Strategi Modelling The Way

Ada beberapa tujuan strategi Modelling The Way, yaitu sebagai

berikut:

1) Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalaminya
2) Mengajarkan siswa untuk bisa berbuat sendiri
3) Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan siswa yang pada

gilirannya dapat memperlancar kerja kelompok
4) Siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuan

sendiri, sehingga sangat bermanfaat dalam rangka pelayanan
perbedaan individual

5) Memupuk sikap kekeluargaan, musyawarah dan mufakat
6) Membina kerjasama antara sekolah, masyarakat, guru dan orang

tua siswa yang bermanfaat dalam pendidikan
7) Pembelajaran dilaksanakan realistik dan konkrit, sehingga

mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta
menghidarkan terjadinya verbalisme

8) Pembelajaran menjadi hidup sebagaimana halnya kehidupan
dalam masyarakat yang penuh dengan dinamika.

d. Kelebihan dan Kekurangan Strategi Modelling The Way

Kelebihan strategi Modelling The Way, yaitu:

1) Mendidik siswa mampu menyelesaikan sendiri permasalahan
sosial yang ia jumpai.

2) Memperkaya pengetahuan dan pengalaman siswa.
3) Mendidik siswa berbahasa yang baik dan dapat menyalurkan

pikiran serta perasaannya dengan jelas dan tepat.
4) Mau menerima dan menghargai pendapat orang lain.
5) Memupuk perkembangan kreativitas anak.
6) Dominasi guru dalam pembelajaran berkurang

20Agus Suprijono, 2012, Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi PAIKEM,
Surabaya: Pustaka Pelajar, Cet. ke-9, h. 115
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Kekurangan strategi Modelling The Way, yaitu:

1) Pemecahan masalah yang disampaikan oleh siswa belum tentu
cocok dengan keadaan yang ada di masyarakat.

2) Karena waktu yang terbatas, maka kesempatan berperan secara
wajar kurang terpenuhi.

3) Rasa malu dan takut akan mengakibatkan ketidak wajaran dalam
memainkan peran, sehingga hasilnya pun kurang memenuhi
harapan.21

2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Strategi
Modelling The Way Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Dalam kegiatan belajar mengajar, akan ada beberapa faktor yang

mempengaruhi. Diharapkan keberadaan faktor-faktor ini akan sangat

menentukan dan memberi pengaruh terhadap kelancaran proses belajar

mengajar. Oleh karena itu, apabila salah satu faktor kurang mendukung,

maka segera dicarikan jalan keluarnya atau diperbaiki karena akan

memberikan pengaruh terhadap keberhasilan pendidikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi strategi Modelling

The Way dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah sebagai

berikut:

a. Faktor Guru

Guru berperan penting dalam proses pembelajaran. Peranan

guru artinya keseluruhan tingkah laku yang harus dilakukan guru

dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Guru mempunyai

peranan yang amat luas, baik di sekolah, keluarga, dan di dalam

masyarakat. Di sekolah guru berperanan sebagai perancang atau

21Sriyono dkk, 1992:118 (http://binham.wordpress.com/2012/06/07/metode-
modelling-the-way/) dibrowsing pada hari selasa, 11 Februari 2014, Pukul 14.46 Wib
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perencana, pengelola pengajaran dan pengelola hasil pembelajaran

siswa.22

Abdullah Nashih Ulwan berpendapat bahwa tugas guru ialah

melaksanakan pendidikan ilmiah, karena ilmu mempunyai pengaruh

yang besar terhadap pembentukan kepribadian dan emansipasi harkat

manusia. Abdurrahman al-Nahlawi menjelaskan bahwa tugas pendidik

ialah mengkaji dan mengajarkan ilmu illahi, sesuai dengan firman

Allah SWT., yang berbunyi:


















Artinya: “Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan
kepadanya Al-Kitab, Hikmah dan kenabian, lalu Dia
berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi
penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." akan
tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-
orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al-Kitab
dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.” (QS. Ali-
Imran [3] : 79)23

Tugas dan peran guru dari hari ke hari semakin berat, seiring

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru sebagai

22Tohirin, 2011, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta:
Rajawali Pers, Cet. ke-4, h. 165

23Alfiah, 2011, Hadis Tarbawiy (Pendidikan Islam Tinjauan Hadis Nabi),
Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, Cet. ke-2, h. 59
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komponen utama dalam dunia pendidikan dituntut untuk mampu

mengimbangi bahkan melampaui perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi yang berkembang dalam masyarakat. Melalui sentuhan

guru di sekolah diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang

memiliki kompetensi tinggi dan siap menghadapi tantangan hidup

dengan penuh keyakinan dan  percaya diri yang tinggi.24

Guru dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas belajar

peserta didik dalam bentuk kegiatan belajar yang sedemikian rupa,

dapat menghasilkan pribadi yang mandiri, pelajar yang efektif, dan

pekerja yang produktif. Dalam hubungan ini, guru memegang peranan

penting dalam menciptakan suasana belajar-mengajar yang sebaik-

baiknya.25

Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran akan

tergantung pada kepiawaian guru dalam menggunakan metode dan

teknik pembelajaran. Diyakini, setiap guru akan memiliki

pengalaman, pengetahuan, kemampuan, gaya, dan bahkan pandangan

yang berbeda dalam mengajar. Guru yang menganggap mengajar

hanya sebatas menyampaikan materi pelajaran akan berbeda dengan

guru yang menganggap mengajar adalah suatu proses pemberian

bantuan kepada peserta didik. Masing-masing perbedaan tersebut

dapat mempengaruhi baik dalam penyusunan strategi maupun

24Kunandar, 2011, Op. Cit., h. 37
25Alfiah, 2011, Op. Cit., h. 77
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implementasi strategi pembelajaran.26 Jika guru tidak menguasai

dengan baik implementasi strategi Modelling The way ini maka

hasilnya juga tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.

b. Faktor Siswa

Siswa adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai

dengan tahap perkembangannya. Setiap siswa berhak atas peluang

untuk mencapai kinerja akademik yang memuaskan. Akan tetapi

realitas dalam kehidupan sehari-hari tampak dengan jelas bahwa

setiap siswa memiliki perbedaan dalam banyak hal, seperti

kemampuan intelektual, kemampuan fisik, latar belakang keluarga,

kebiasaan dan pendekatan belajar yang terkadang sangat mencolok

antara siswa yang satu dengan lainnya.27

Guru perlu sekali mengenal minat-minat muridnya, karena ini

penting bagi guru untuk memilih bahan pelajaran, merencenakan

pengalaman-pengalaman belajar, menuntut mereka kearah

pengetahuan, dan untuk mendorong motivasi belajar mereka.28

Menurut Dunkin, faktor yang mempengaruhi dari siswa adalah

aspek latar belakang yang meliputi jenis kelamin siswa, tempat

kelahiran, tempat tinggal, tingkat sosial ekonomi siswa. Kemudian

dilihat dari sifat yang dimiliki siswa yang meliputi kemampuan dasar,

pengetahuan dan sikap. Jika siswa tidak berpartisipasi secara aktif

26Wina Sanjaya, 2008, Op. Cit., h. 52
27Ibid., h. 44
28Oemar Hamalik, 2010, Proses Belajar Mengajar, Jakarta: Bumi Aksara,

Cet. ke-11, h. 105
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maka strategi Modelling The Way juga tidak akan terlaksana secara

baik.29

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung

terhadap kelancaran proses pembelajaran, misalnya media

pembelajaran, alat-alat pelajaran termasuk juga alat-alat yang

digunakan dalam melaksanakan strategi pembelajaran dan lain

sebagainya. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang secara

tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran,

misalnya jalan menuju sekolah, penerangan sekolah, kamar kecil dan

lain sebagainya.30

3. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga,

masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran,

dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang

hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan

peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan

datang.31 Jika pendidikan diartikan sebagai latihan mental, moral, dan

fisik yang bisa menghasilkan manusia berbudaya tinggi maka pendidikan

29Wina Sanjaya, 2008, Op. Cit., h. 44
30Wina Sanjaya, 2008, Op. Cit., h. 55
31Redja Mudyahardjo, 2009, Pengantar Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers, h. 11
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berarti menumbuhkan personalitas (kepribadian) serta menanamkan rasa

tanggung jawab.32

Pendidikan Agama Islam merupakan proses dalam mendidikkan

agama Islam sehingga menjadi sebuah mata pelajaran di sekolah.

Menurut Prof. Dr. Zakiah Dradjat, Pendidikan Agama Islam adalah usaha

berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah

selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama

Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup (way of life).33

Sedangkan Pendidikan Agama Islam secara formal dalam kurikulum

berbasis kompetensi dikatakan bahwa:

“Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam
menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati
hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam
mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci
Al-Quran dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran,
latihan, serta penggunaan pengalaman. Dibarengi tuntutan untuk
menghormati penganut agama lain dalam masyarakat hingga
terwujudnya kesatuan dan persatuan bangsa.”

Hal ini sesuai dengan rumusan UUSPN Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Agama Islam bahwa pendidikan agama

dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak

mulia.34

32Arifin, 2009, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, Edisi Revisi, cet.
ke-4, h. 7

33Abdul Rachman Shaleh, 2005, Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak
Bangsa, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 6

34Ibid., h. 7
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Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum sesuai dengan

ketentuan undang-undang dapat dilihat pada beberapa pasal dari UUSP

No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 37 ayat 1 menyebutkan:

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan

agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu

pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga,

keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal. Lebih lanjut dalam penjelasan

Pasal 37 ayat 1 tersebut di atas ditegaskan bahwa: Pendidikan agama

dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak

mulia.35 Seperti yang terkandung dalam firman Allah SWT, yang

berbunyi:

 ...








Artinya: “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman
di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan
beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan.” (QS. Al-Mujaadalah [58] : 11)36

Tujuan dari Pendidikan Agama Islam juga terkandung dalam

firman Allah SWT, yang berbunyi:






35Ibid., h. 16
36Arifin, 2009, Op. Cit., h. 63
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Artinya: “(1)Alif laam miin. (2) Kitab(Al Quran) ini tidak ada keraguan
padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. (3) (yaitu)
mereka yang beriman kepada yang ghaib yang mendirikan
shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami
anugerahkan kepada mereka. (4)Dan mereka yang beriman
kepada kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan
Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelummu serta mereka
yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. (5)Mereka Itulah yang
tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah
orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-Baqarah [2] : 1-5)37

Sesuai dengan ayat di atas bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam

adalah untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan

pengalaman, penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama

Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa

kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi,

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.38

B. Penelitian Relevan

37Departemen Agama RI, 2009, Mushaf Al-Qur’an Dan Terjemah, Jakarta: Pustaka
Al-Kautsar

38Ramayulis, 2005, Op. Cit., h. 22
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Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah menelusuri beberapa

hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang

peneliti lakukan ini. Penelitian yang relevan itu di antaranya adalah pertama,

penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syukrial Jurusan Pendidikan

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2011 dengan judul “Penerapan Strategi

Modelling The Way Untuk Meningkatkan Keterampilan Berwudhu’ Pada

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Kelas II SDN 032 Lubuk

Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar”. Adapun hasil

penelitian saudara Muhammad Syukrial adanya peningkatan dalam

keterampilan berwudhu’ murid dari tes awal, siklus I dan siklus II. Rata- rata

murid pada tes awal dikategorikan kurang baik dengan nilai rata-rata 53,2%

dan pada siklus pertama naik menjadi rata-rata 65,5% dengan kategori

tergolong cukup, sedangkan pada siklus kedua naik menjadi 80,5% dengan

dikategorikan baik.

Kemudian, penelitian yang relevan kedua oleh Elimiati Jurusan

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islan

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2011 dengan judul “Penerapan

Strategi Modelling The Way Untuk Meningkatkan Kemampuan Melafazkan

Hukum Qawli Shalat Fardhu Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Rusqah

Pekanbaru. Adapun hasil penelitian saudari Elmiati adanya peningkatan

dalam melafazkan hukum qawli dalam shalat fardhu murid mulai dari tes

awal dengan nilai rata-rata 48% dengan kategori kurang baik, sedangkan pada
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siklus pertama naik menjadi 64% dengan kategori cukup, kemudian pada

siklus kedua naik menjadi 75% dengan kategori cukup, selanjutnya pada

siklus yang ketiga menjadi 81,5% dengan kategori baik.

Dari kedua penelitian relevan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya

persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu menggunakan

strategi Modelling The Way. Dan terdapat perbedaannya yaitu, kedua

penelitian relevan di atas termasuk penelitian PTK (Penelitian Tindakan

Kelas), sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian

Deskriptif yang ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau

fenomena-fenomena apa adanya.39

C. Konsep Operasional

Konsep operasional dari penelitian ini terbagi menjadi dua kelompok,

yang terdapat dalam rumusan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi strategi Modelling The Way, terdapat indikator sebagai

berikut:

a. Guru memberikan pengantar pelajaran, siswa memperhatikan

b. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, siswa mencari

teman dan membentuk kelompoknya

c. Guru memberikan waktu 10-15 menit kepada siswa untuk

memahami keterampilan tersebut, siswa memahami keterampilan

yang akan dipraktekkan

39Nana Syaodih Sukmadinata, 2011, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Remaja
Rosdakarya, Cet. ke-7, h. 18
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d. Guru mengarahkan siswa untuk menciptakan skenario yang

berhubungan dengan materi yang diajarkan, siswa menciptakan

skenario kemudian membentuk sebuah drama untuk dipraktekkan

e. Guru memberikan waktu 5-7 menit kepada setiap kelompok untuk

berlatih, siswa berlatih mendramatisasikan skenario yang telah

diciptakan dalam kelompoknya masing-masing

f. Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk

mendemostrasikan keterampilan masing-masing secara bergantian,

setiap kelompok bergantian ke depan kelas untuk

mendemonstrasikan keterampilannya

g. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberi

masukan bagi kelompok yang telah mendemonstrasikan skenarionya,

kelompok yang lain ikut berpartisipasi memberi masukan ataupun

saran

h. Guru memberikan penjelasan untuk mengklarifikasikan, siswa

mendengarkan dan memperhatikan

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi strategi Modelling The

Way, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor guru

b. Faktor siswa

c. Faktor sarana dan prasarana


