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A. Pendahuluan 

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran adalah gaya 

belajar (Iriani & Leni, 2013). Setiap siswa yang belajar tentu memiliki gaya belajar yang 

berbeda-beda. Jenis gaya belajar siswa yang berbeda-beda di dalam kelas ditemui pada 

saat melaksanakan observasi yang dilakukan ketika program magang III Tanggal 28 

Agustus 2018 di Kelas VIII C SMP Muhammadiyah 2 Malang dengan Pembelajaran 

Matematika Bab Koordinat Kartesius. Pada saat itu terlihat guru  menggunakan metode 

ekspositori ketika melaksanakan proses pembelajaran. Siswa diminta untuk mencatat 

materi yang sedang dipelajari, memperhatikan apa yang sedang dijelaskan oleh guru dan 

mengerjakan soal latihan yang telah diberikan.  

Ketika guru menjelaskan materi koordinat kartesius, sebagian siswa mencatat semua 

yang ditulis dan dikatakan guru. Beberapa siswa terlihat lebih suka membaca sendiri buku 

pembelajaran daripada mendengarkan guru mengajar di depan kelas. Ada siswa yang 

serius dan benar-benar memperhatikan ketika guru menjelaskan dan siswa yang 

memperhatikan tetapi tidak dapat menjawab pertanyaan ketika ditanya oleh guru. Ketika 

siswa diminta menjawab soal menggambarkan grafik di papan tulis, ada siswa yang 

mampu menyelesaikan soal, tetapi tidak dapat menjelaskan kembali bagaimana cara 

penyelasaian soal yang dikerjakan. Selain itu, beberapa siswa tidak bisa diam dan sering 

mengganggu temannya dan beberapa lainnya seolah sedang mencatat di buku tulis namun 

ternyata menggambar dan mencoret-coret. 

Guru seharusnya memperhatikan kesulitan dan perbedaan masing-masing siswa 

dalam mengolah dan memperoleh informasi pembelajaran. Adapun yang perlu 

diperhatikan guru dalam mengajar adalah mengetahui kemampuan, mengenal keterbatasan 

da minat dan serta gaya belajar siswa sehingga cara guru ketika menyampaikan materi 

dapat sesuaikan dengan keadaan siswa (Abdul, 2014). Guru diharapkan tidak hanya 

mengajar, tetapi juga memberi inspirasi dan contoh yang baik serta yang terpenting 

membuat siswa menikmati proses pembelajaran yang berdampak baik pada keberhasilan 

belajar. Mengenali setiap perbedaan gaya siswa dalam belajar bukan merupakan hal yang 

sulit dilakukan guru karena adanya perbedaan setiap gaya dalam belajar merupakan salah 

satu karakteristik yang dimiliki individu ketika belajar (Abdul, 2014). Kemampuan dan 

kepribadian siswa adalah cerminan  dari gaya belajar siswa itu sendiri. Dengan 

mengetahui gaya belajar, diharapkan dapat memberi konstribusi positif terhadap hasil 

belajar siswa di sekolah khususnya hasil belajar matematika. Ketika mengerjakan tes, 

siswa yang belajar dengan gaya belajar akan mendapatkan nilai yang lebih baik 
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dibandingkan dengan siswa yang belajar tidak sejalan dengan gaya belajar yang dimiliki 

sehingga guru perlu mengetahui komponen gaya belajar sebagai keunikan tersendiri yang 

dimiliki oleh siswa dalam menyerap dan memahami informasi pembelajaran.  

Sejalan dengan hal itu, untuk memperbaiki proses belajar mengajar pada 

pembelajaran matematika, dibutuhkan model pembelajaran yang dapat menyesuaikan 

pembelajaran dengan perbedaan individual siswa dalam memahami informasi 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Model  pembelajaran aptitude treatment 

interaction (ATI) merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan di 

dalam kelas. Adanya model pembelajaran ATI diyakini Thorsett dalam Suryatno (2010), 

memberikan peluang siswa terlibat dalam diskusi, berani, mau mengambil tanggung jawab 

dan berpikir kritis ketika belajar sesuai dengan kemampuan siswa.  

Sutama (2008) menyatakan bahwa model pembelajaran ATI adalah model 

pembelajaran yang cocok diterapkan dengan menyesuaikan perbedaan masing-masing 

kemampuan siswa dalam memperoleh infomasi pembelajaran. Siswa dengan kemampuan 

yang berbeda-beda tentu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda sehingga dengan 

adanya model pembelajaran ATI, siswa dapat menyerap informasi dan mampu untuk 

memecahkan masalah sesuai dengan gaya belajar masing-masing yang pada akhirnya 

pemahaman siswa dan proses pembelajaran matematika di dalam kelas dapat berlangsung 

efektif. Semakin guru memberikan perlakuan sesuai dengan gaya belajar siswa dalam 

belajar, maka akan mempengaruhi kemampuan siswa sehingga berdampak baik pada hasil 

belajar. 

Penelitian Herlina (2015) menunjukkan bahwa  model pembelajaran ATI secara 

signifikan meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran matematika, selain itu dapat 

memberi sikap positif pada pembelajaran matematika dibandingkan dengan metode 

ekspositori dan diskusi.  Berbagai hasil penelitian lain menunjukkan bahwa model 

pembelajaran ATI memberikan peningkatan terhadap kualitas pembelajaran matematika. 

Adanya model pembelajaran ATI memberikan pengaruh posistif sehingga dapat 

memperbaiki proses pembelajaran, terlebih khusus pada kelas-kelas yang siswanya 

memiliki kemampuan bervariasi. Model pembelajaran ini merupakan salah satu jawaban 

terhadap tuntunan layanan pembelajaran dan memberikan apresiasi terhadap adanya 

perbedaan kemampuan yang dimiliki setiap siswa. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“Efektivitas Model Pembelajaran Aptitude Treatment Interaction Ditinjau Dari Gaya 

Belajar Siswa Pada Pembelajaran Matematika di SMP Muhammadiyah 2 Malang”. Model 
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pembelajaran ATI yang diterapkan dikatakan efektif jika memenuhi beberapa kriteria yang 

menjadi tolak ukur efektivitas seperti yang dikemukanan Wicaksono (2008) yaitu aktivitas 

siswa selama pembelajaran, aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran, dan respon 

siswa terhadap model pembelajaran yang diterapkan, serta hasil belajar siswa setelah 

diterapkan model pembelajaran.  

Penelitian ini memiliki tujuan umum yakni mendeskripsikan efektivitas model 

pembelajaran ATI  yang ditinjau dari gaya belajar siswa pada pembelajaran matematika. 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah, 1) mendeskripsikan aktivitas guru mengelola 

pembelajaran matematika di dalam kelas menggunakan model pembelajaran ATI, 2) 

mendeskripsikan aktivitas siswa ketika pembelajaran matematika dengan model 

pembelajaran ATI, 3) mendeskripsikan respon siswa bergaya belajar kinestetik, visual dan 

auditorial terhadap pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran ATI, 4) 

mendeskripsikan hasil belajar matematika siswa bergaya belajar auditorial, kinestetik dan 

visual setelah diterapkan model pembelajaran ATI. 


