
4 
 

A. Kajian Pustaka 

1. Model Pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) 

Terdapat beberapa model pembelajaran yang dapat diterapkan di dalam 

kelas untuk membantu memudahkan tercapainya proses pembelajaran. Salah 

satu model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah model pembelajaran 

Aptitude Treatment Interaction (ATI). Model pembelajaran ATI merupakan 

salah satu model pembelajaran kelompok yang berisikan sejumlah strategi 

pembelajaran (treatment) yang efektif dengan membagi kelompok belajar siswa  

berbeda-beda di dalam kelas sesuai dengan kemampuan (aptitude) yang 

dimiliki dan digunakan untuk mengoptimalisasikan hasil belajar siswa sehingga 

tercipta hubungan timbal balik antara hasil belajar yang dicapai siswa dengan 

pengaturan kondisi pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru (Herlina, 

2015, Ovy & Chusnal, 2016, Dazrullisa, 2014).  

Secara esensial, model pembelajaran ATI merupakan suatu konsep atau 

model yang berisikan sejumlah strategi pembelajaran yang efektif digunakan 

untuk siswa tertentu sesuai dengan perbedaan kemampuannya. Sebagai sebuah 

kerangka teoritik, ATI berasumsi bahwa optimalisasi hasil belajar atau prestasi 

akademik siswa akan tercipta apabila perlakuan-perlakuan dalam pembelajaran 

disesuaikan sedemikian rupa dengan perbedaan kemampuan yang dimiliki 

siswa (Ovy & Chusnal, 2016). Dalam hal ini, prestasi belajar siswa tidak 

terlepas dari pemberian perlakuan oleh guru, salah satunya yaitu 

memperhatikan gaya belajar yang dimiliki masing-masing siswa dalam 

memperoleh informasi pembelajaran. Semakin guru memberikan perlakuan 

sesuai dengan gaya belajar siswa dalam belajar, maka akan memberi dampak 

positif terhadap kemampuan siswa sehingga memberi pengaruh yang baik 

terhadap sehingga berdampak baik pada hasil belajar siswa berdasarkan model 

pembelajaran ATI. 

Tingkat keberhasilan model pembelajaran ATI dapat dicapai dengan 

baik, apabila dalam implementasinya memperhatikan beberapa prinsip yang 
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dikemukakan Snow (dalam Nurdin, 2005), yakni lingkungan belajar yang 

sangat struktur cocok bagi siswa yang memiliki kemampuan rendah, sedangkan 

lingkungan pembelajaran yang kurang terstruktur fleksibel lebih pas untuk 

siswa yang pandai. Selain itu, bagi siswa yang memilik rasa percaya diri kurang 

atau sulit dalam menyesuaikan diri, cenderung belajarnya akan lebih baik bila 

berada dalam lingkungan belajar yang sangat terstruktur. Sebaliknya bagi siswa 

yang tidak pencemas atau memiliki rasa percaya diri tinggi (independent) 

belajarnya akan lebih baik dalam situasi pembelajaran yang agak longgar 

(fleksibel).  

Menurutu Nurdin (2005), tujuan umum dari model pembelajaran ATI 

adalah mengembangkan dan menciptakan suatu model pembelajaran yang 

memperhatikan dan betul-betul peduli terhadap kemampuan (aptitude) siswa 

dengan pengalama belajar atau metode pembelajaran (treatment) yang akan 

diberikan guru ketika mengajar. Model pembelajaran ATI  yang diterapkan 

dapat diadaptasi seperti yang dinyatakan Nurdin (2005) dengan beberapa 

langkah-langkah yaitu, melaksanakan pengukuran kemampuan siswa (aptitude 

testing), membagi siswa menjadi tiga kelompok sesuai hasil tes kemampuan 

yang sebarannya yakni kelompok tinggi, sedang dan rendah, kemudian langkah 

terakhir yakni dilakukan tes hasil belajar untuk megetahui tingkat ketuntasan 

belajar siswa setelah diberikan perlakuan menggunakan model pembelajaran 

ATI di dalam kelas. Pada penelitian ini, nilai kemampuan awal siswa diambil 

dari nilai matematika pada ujian akhir semester ganjil.  

Siswa berkemampuan tinggi diberikan perlakuan dengan belajar madiri 

(self learning), diskusi, melakukan tanya jawab dengan temannya serta 

mengerjakan latihan soal. Proses pembelajaran yang dilakukan siswa 

berkemampuan tinggi diawasi oleh teman sejawat peneliti dan siswa dengan 

kemampuan sedang dan rendah  mengikuti pembelajaran secara terbimbing 

oleh guru dengan pendekatan kontekstual. Untuk siswa berkemampuan rendah 

diberikan perlakuan special treatment berupa re-teaching dan tutorial yaitu 
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menjeaskan kembali materi secara bertahap dan dilakukan dengan pengulangan 

berkali-kali. Guru membimbing siswa dalam mengerjakan latihan soal, 

memberikan perhatian terhadap penjelasan guru dengan memotivasi terus 

menerus kepada siswa agar dapat meningkatkan pemahaman terhadap 

pembelajaran dan diharapkan dapat mengoptimalkan hasil belajar. 

Dalam penelitian ini, dengan model pembelajaran ATI diharapkan  

berdampak baik terhadap hasil belajar jika siswa belajar dengan gaya belajar 

yang dimiliki masing-masing di dalam kelas. Selain itu, pada penelitian ini 

tujuan utama model pembelajaran ATI  adalah terciptanya optimalisasi prestasi 

akademik/hasil belajar melalui penyesuaian pembelajaran (treatment) 

berdasarkan gaya belajar siswa dengan perbedaan kemampuan (aptitude) siswa.  

 

2. Gaya Belajar 

Setiap siswa di dalam kelas memiliki cara yang berbeda-beda untuk 

menyerap dan memahami informasi pembelajaran. Perbedaan cara siswa 

menyerap dan memahami informasi pembelajaran di dalam kelas membentuk 

suatu gaya belajar. Taiwei Ku dan Shen (2009) mengatakan bahwa gaya belajar 

adalah karakteristik kognitif, afektif dan perilaku psikologi yang 

mengindikasikan perasaan siswa, interaksi siswa dengan lingkungan belajar. 

Sedangkan menurut Abdul (2014) gaya belajar adalah cara seseorang untuk 

mengatur, menyerap dan mengolah bahan informasi atau bahan pelajaran. 

Dalam menyerap, merespon stimulus atau informasi, ada siswa yang senang 

merespon informasi sendiri, tetapi ada pula siswa yang merespon informasi 

secara bersama-sama membentuk kelompok. DePorter & Hernacki (2016) 

menyatakan bahwa gaya belajar dapat digolongkan menjadi tiga macam gaya 

yaitu visual, auditorial dan kinestetik. 

DePorter & Hernacki (2016) menyatakan bahwa secara umum ciri siswa 

dengan gaya belajar visual  yaitu lebih mudah mempelajari materi pelajaran 

yang dapat dilihat dengan alat penglihatannya atau memperoleh informasi 
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dengan memanfaatkan alat indera mata, rapi dan teratur, pengeja yang baik dan 

mudah memahami gambar dan bagan daripada instruksi tertulis. Siswa yang 

bertipe auditorial mudah mempelajari materi yang disajikan dalam bentuk suara 

(ceramah), begitu guru menerangkan ia cepat menangkap bahan pelajaran, 

disamping itu kata dari teman (diskusi) atau suara radio/casette ia mudah 

menangkapnya, belajar dengan mendengarkan dan dan mengingat apa yang 

didiskusikan dan dapat mengulang kembali dan menirukan nada, irama dan 

warna suara. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar dengan cara bergerak 

dan menyentuh. Tipe ini siswa belajar dengan menggunakan indera perasa dan 

gerakan-gerakan fisik. Siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik lebih 

mudah menangkap pelajaran apabila ia bergerak, meraba atau tepatnya belajar 

menggunakan alat peraga,  menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian, 

tidak dapat diam dalam waktu yang lama, menggunakan jari sebagai penunjuk 

ketika membaca serta menghafal dengan cara berjalan dan melihat. 

Sze (2009)  mengatakan bahwa setiap siswa mempunyai fungsi otak 

yang berbeda dan pemprosesan informasi siswa berbeda sehingga siswa juga 

memiliki gaya belajar yang berbeda pula. Jika guru dapat memahami 

kekurangan dan kelebihan gaya belajar siswa, maka siswa dapat beradaptasi 

dengan lebih baik dalam belajar. Pada penelitian ini, peneliti mengajarkan 

pelajaran matematika kepada siswa bergaya belajar visual, auditorial dan 

kinestetik menggunakan model pembelajaran ATI. Gaya belajar siswa 

diperoleh dari pemberian angket gaya belajar kepada seluruh siswa yang akan 

diterapkan model pembelajaran ATI. Adapun angket gaya belajar yang 

diberikan memuat pernyataan yang mencerminkan gaya belajar siswa.   

 

3. Efektivitas  Model Pembelajaran ATI 

Dalam Kamus Besar Bahas Indonesia , efektivitas berasal dari kata 

efektif yang berarti ada akibatnya, pengaruhnya serta kesannya terhadap sesuatu 

(Alwi, 2007). Sedangkan efektivitas adalah adanya  kesesuaian yang terjadi 
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antara orang yang menjalankan tugas dengan tugas yang dilakukan. Selain itu, 

menurut Mulyasa (2004), efektivitas berkaitan dengan terlaksananya tugas 

pokok sehingga tujuan yang diinginkan dapat mencapai tujuan, waktu, 

ketetapan serta terjadinya pastisipasi aktif dari anggota.  

Pada penelitian  ini, menciptakan kondisi belajar yang efektif penting 

dilakukan oleh guru, hal ini mengingat belajar yang efektif dapat membantu 

siswa untuk meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan 

konstruksional yang ingin dicapai (Slameto, 2010). Pembelajaran dikatakan 

efektif apabila siswa diberi kesempatan untuk dapat mempelajari dan 

melakukan aktivitas-aktivitas belajar. Dalam hal ini, pembelajaran yang efektif 

tidak hanya dilihat dari hasil evaluasi siswa, tetapi juga mampu memberikan 

pemahaman yang baik, ketekunan, kedisiplinan, semangat dan rasa senang saat 

belajar. Salah satu faktor penentu keefektivan pembelajaran adalah pemilihan 

model pembelajaran. Model yang diterapkan harus diperhatikan dengan baik 

oleh guru sehingga model pembelajaran yang dipilih efektif jika diterapkan di 

dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran dikatakan ATI yang 

diterapkan dikatakan efektif jika memenuhi beberapa kriteria yang menjadi 

tolak ukur efektivitas seperti yang dikemukanan Wicaksono (2008) yaitu, a) 

aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran, b) aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran,  c) respon siswa setelah model pembelajaran diterapkan, d) hasil 

belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran. 

Pada penelitian ini, model pembelajaran ATI yang diterapkan 

berdasarkan gaya belajar yang dimilki siswa di dalam kelas dikatakan efektif 

jika memenuhi beberapa kriteria dikemukakan oleh Wicaksono. Adapun 

kriteria-kriteria tersebut dapat tercapai jika ditinjau dari aktivitas guru, aktivitas 

siswa, respon siswa serta hasil belajar siswa setelah belajar menggunakan 

model ATI. 

a. Aktivitas Guru dalam Mengelola Pembelajaran 



9 
 

Salah satu bagian penting dalam interaksi pembelajaran adalah 

aktivitas guru yang dilakukan guru dalam mengelola pembelajaran. Tanpa 

adanya guru, proses pembelajaran tidak dapat berlangsung. Dalam proses 

pembelajaran, untuk melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien maka 

sebelum mengajar, guru perlu melakukan persiapan dimana  antara guru dan 

siswa sangat  erat kaitannya satu dengan yang lain. Menurut Rusman  (2012) 

terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan guru selama proses pembelajaran, 

yakni mengalokasikan waktu pembelajaran, melaksanakan diskusi, 

mengamati siswa, memberikan informasi pembelajaran, mengajukan 

pertanyaan, serta menutup pembelajaran. Dalam penelitian ini, aktivitas guru 

dilakukan dengan menyesuaikan pembelajaran di dalam kelas dengan 

langkah-langkah yang ada pada model pembelajaran ATI.  

b. Aktivitas Siswa Selama Proses Pembelajaran 

Pada proses pembelajaran selain aktivitas guru, aktivitas siswa juga 

merupakan bagian penting dalam interaksi pembelajaran. Aktivitas siswa 

dalam belajar dilihat dari keaktifan siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran, baik dengan bertanya tentang hal-hal yang belum jelas, 

berfikir, membaca, mendengar dan segala kegiatan yang dilakukan yang 

dapat menunjang prestasi belajar (Trisyono, 2011). Aktivitas siswa ketika 

belajar dalam penelitian ini merupakan tolak ukur keberhasilan modal 

pembelajaran ATI yang diterapkan dengan berdasarkan pada gaya yang 

dimiliki siswa ketika belajar. Siswa dengan gaya belajar berbeda-beda akan 

beraktifitas sesuai dengan gaya belajarnya.  Ketika aktivitas siswa berada 

dalam kategori yang baik dalam belajar, maka model pembelajaran ATI 

yang diterapkan berlangsung dengan baik sehingga proses pembelajaran 

berlangsung efektif. 

c. Respon Siswa  

Keberhasilan pembelajaran matematika salah satunya disebabkan 

oleh adanya respon siswa terhadap proses pembelajaran yang telah 
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disampaikan guru. Respon siswa adalah perilaku yang lahirnya  dalam diri 

siswa, berupa tanggapan untuk belajar dengan rasa senang atau tidak senang 

(Evi, 2008). Ketika guru menyampaikan pembelajaran dengan memberikan 

perlakuan yang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa dalam 

belajar, siswa akan belajar dengan senang sehingga merespon dengan baik 

proses pembelajaran yang dilakukan. Guru perlu memberikan tindakan-

tindakan yang dapat membuat siswa merespon dengan baik proses 

pembelajaran yang diberikan. Dalam hal ini hal yang dapat dilakukan guru 

yakni memperhatikan gaya belajar siswa ketika belajar dan memperhatikan 

model pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas. 

Pada penelitian ini, model pembelajaran ATI yang diberikan siswa 

dapat merespon dengan baik. Ketika siswa merepon dengan baik model 

pembelajaran ATI yang diterapkan, maka model pembelajaran yang model 

pembelajaran ATI efektif jika diterapkan di dalam kelas.  

d. Hasil Belajar 

Keberhasilan suatu proses pembelajaran di dalam kelas pada 

hakekatnya adalah terjadinya perubahan tingkah laku dalam diri seseorang, 

baik dalam aspek kognitif, efektif maupun psikomotor setelah melakukan 

proses pembelajaran (Sudjana & Ibrahim, 2009). Ketika tampak perubahan-

perubahan yang lebih baik dari dalam diri siswa, maka proses pembelajaran 

dikatakan berhasil. Keberhasilan proses pembelajaran di dalam kelas salah 

satunya adalah perhatian guru terhadap gaya belajar yang dimiliki masing-

masing siswa di dalam kelas. Ketika siswa belajar dengan gaya yang disukai 

maka siswa akan merasa senang dengan aktivitas belajar yang dilakukan 

bersama guru sehingga pembelajaran menjadi optimal yang berakibat pada 

peningkatan hasil belajar siswa (Amilda, 2009). 

Dalam penelitian ini, hasil belajar yang baik merupakan tolak ukur 

keberhasilan model pembelajaran ATI yang diterapkan guru di dalam kelas. 

Penilaian hasil belajar dari siswa dengan gaya belajar masing-masing akan 
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menunjukkan apakah model pembelajaran ATI efektif jika diterapkan di 

dalam kelas. Hasil belajar siswa dikatakan tuntas apabila siswa telah 

mencapai kriteria ketuntasan, baik secara individual maupun klasikal sesuai 

dengan pendapat Uno dan Koni (2012) yang menyatakan bahwa 

keberhasilan proses belajar mengajar selalu dikaitkan dengan hasil belajar, 

artinya proses dapat dikatakan optimal bila hasil yang diperoleh (sebagai 

akibat dari proses) sesuai dengan yang diharapkan. Artinya dengan tuntas 

secara individu dan klasikal maka proses dikatakan optimal karena hasil 

yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Skor siswa dilihat dari 

lembar tes yang diberikan setelah penerapan model pembelajaran ATI yang 

dimiliki oleh siswa bergaya belajar visual, auditorial dan kinestetik. 


