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ABSTRAK 

 

 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara hasil belajar 

siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran Aptitude Treatment 

Interaction (ATI) dengan siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen. 

Sample penelitian terdiri dari VA berjumlah 24 siswa  kelas Eksperimen dan kelas 

VB berjumlah 24 siswa sebagai kelas Kontrol, data tersebut diambil dari data 

observasi awal. Teknik pengumpulan data dengan lembar observasi, wawancara 

dan tes. Penelitian ini menggunakan uji persyaratan instrument validitas, 

realibitas. Teknik analisis data menggunakan uji normalitas, uji homogenitas dan 

hipotesis Uji t dengan menggunakan Ms Exel. 

Hasil analisis data dengan perhitungan uji-t diperolehhhhasil  thitung  =  

2,680 dan ttabel 2,021, maka thitung > ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Sehinggaadapat disimpulkannbahwa ada pengaruh  model pembelajaran Aptitude 

Treatment Interaction (ATI)  terhadap hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran IPA kelas V MIN 7 Bandar Lampung. 

 

 

 

Kata Kunci : ATI, Hasil Belajar, Pelajaran IPA 
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MOTTO 

 

                               

         

 

Artinya: Telah Tampak Kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena 

perbuatan Tangan Manusia, Allah menghendaki agar mereka kembali (kejalan 

yang benar) (Q.S Ar-Ruum; 41)
 1
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   Kementerian  Agama RI, Al-Qur’an Transliterasi per kata dan terjemah per kata, (Bekasi: Cipta 

Bagus Segara,  2012), hlm. 408. 



 
 

vi 
 

PERSEMBAHAN  

 

Bismillairrohmanirrohim…….. 

Teriring do’a dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, ku persembahkan 

sebuah karya kecil ini sebagai tanda cinta dan kasihku yang tulus kepada: 

1. Ibunda Tuwini dan Ayahanda Kusmadi yang penuh kasih sayang yang 

senantiasa mendo’akan yang terbaik untuk keberhasilanku. 

2. Saudara kandungku tersayang, adikku Erlyn Anggis Safitri yang selalu 

mendukungku dalam berbagai kondisi. 

3. Almamaterku tercinta, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. 

 



vii 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan pada tanggal 12 September 1995, di Desa Mengandung 

Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Penulis 

merupakan anak Pertama dari 2 bersaudara. Buah cinta dari pasangan bapak 

Kusmadi dan ibu Tuwini.  

Pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanan-Kanak (TK) Raudhatul 

Hidayah Maarif Mengandung Sari pada tahun 2000. Lalu melanjutkan Sekolah 

Dasar (SD) Negeri 03 Mengandung Sari dan selesai pada tahun 2007. Setelah itu 

penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) MTs 

Maarif Mengandung Sari, selesai pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan di 

Sekolah Menengah Akhir (SMA) Negeri 01 Sekampung Udik, dan selesai pada 

tahun 2013 lalu melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung 

Program Strata Satu (S-1) jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

dimulai pada semester 1 TA. 2013/2014 melalui jalur SPMB-Mandiri. 



viii 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillahirrohmanirrohim 

Alhamdulillahirobbil’alamin puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT, yang telah memberikan kekuatan dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Pengaruh  Model Pembelajaran 

Aptitude Treatement Interaction (ATI) terhadap Peningkatan Hasil Belajar Peserta 

Didik Kelas V MIN 7 Bandar Lampung”, Shalawat dan Salam semoga Allah 

selalu memberikan rahmat-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para 

sahabat, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana 

Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) 

Raden Intan Lampung. Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah 

banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta tidak 

mengurangi rasa terimakasih atas bantuan semua pihak, maka secara khusus 

penulis menyebutkan beberapa, sebagai berikut: 

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nirva Diana,M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang 

senantiasa tanggap dan kritis terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya. 

2. Ibu Syofnidah Ifrianti, M.Pd selaku Ketua Jurusan dan ibu Nurul Hidayah. 

M.Pd selaku Sekertaris Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 



ix 
 

3. Bapak Dr. H Ahmad Fatoni dan Ibu Ida Fiteriani M.Pd,  selaku Pembimbing I 

dan II, yang telah menyediakan waktu dan dengan sabar membimbing, 

mengarahkan, dan memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

4. Dosen dan Asisten serta staf TU di Lingkungan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, yang telah membantu dan memberikan ilmu pengetahuan yang 

sangat luas kepada penulis. 

5. Bapak Agustami. S.Pd.I selaku Kepala Sekolah MIN 7 Bandar Lampung yang 

banyak membantu dan membimbing penulis selama mengadakan penulisan. 

6. Bapak dan Ibu Guru beserta Staf MIN 7 Bandar Lampung yang banyak 

membantu dan membimbing penulis selama mengadakan penulisan. 

7. Sahabatku tercinta Endah Yuliani, Asih Rohimah,  Maya Sartika, Adelia Putri, 

Linda Febriani, Riska Yuli Anggraini, Putri Kartika sari, Repi Kusuma 

Ningrum,Dewi Sumarsih, Zahrottus Sanniyah, Aryota Icha Setiani Putri, Isna 

Setia Wati yang selalu siap memberikan bantuan berupa do’a dan dukungan 

kepada penulis. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum sempurna. Oleh 

karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya, amin. 

Bandar Lampung,   2019 

 

 

Nurul Hidayati 

NPM. 1311100214 



ix 
 

DAFTAR ISI 

 

 

HALAMAN JUDUL  ................................................................................... i 

ABSTRAK  ................................................................................................... ii 

HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................... iii 

HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................... iv 

MOTTO ........................................................................................................ v 

PERSEMBAHAN ......................................................................................... vi 

RIWAYAT HIDUP ...................................................................................... vii 

KATA PENGANTAR .................................................................................. viii 

DAFTAR ISI  ................................................................................................ ix 

DAFTAR TABEL ........................................................................................ xi 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ xii 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

A. LatarBelakang .............................................................................. 1 

B. IdentifikasiMasalah ...................................................................... 8 

C. PembatasanMasalah ..................................................................... 8 

D. RumusanMasalah ......................................................................... 9 

E. TujuanPenelitian .......................................................................... 9 

F. ManfaatPenelitian ........................................................................ 9 

BAB II. LANDASAN TEORI 

A. KonsepTeori ………….. ………………………………...........11 

1. HakikatPengertian ………………………………………....11 

2. HasilBelajar ……………………………………………......22 

3. Pembahasan IPA di SD …………………………………….28 

B. Kerangka Fikir .............................................................................41 

C. Hipotesis ………………………………………….……............46 

BAB III. METODE PENELITIAN 

A. MetodePenelitian .......................................................................... 48 



x 
 

B. DesainPenelitian ........................................................................... 48 

C. DefinisiOprasionalVariabel .......................................................... 49 

D. Populasi, SempleTeknik Sampling .............................................. 50 

E. TeknikPengumpulan  Data  .......................................................... 52 

F. UjiInstrumenPenelitian ................................................................. 54 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HasilPenelitian ............................................................................... 62 

B. HasilAnalisisUjiCobaInstrumen .................................................... 64 

C. HasilUjiPrasyarat ........................................................................... 70 

D. Pembahasan …..……….………………………………………….73 

BAB V KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

A.Kesimpulandan Saran ..................................................................... 84 

B. Penutup .......................................................................................... 85 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

   Pendidikan memiliki peran penting dalam perkembangan suatu bangsa. 

Pendidkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Proses 

pendidikan dipengaruhi oleh bebrapa factor, diantaranya Input peserta didik, 

sarana dan prasarana pendidikan, bahan ajar, serta sumber daya manusia 

(pendidiknya) yang dapat mendukung terciptanya suasana kondusif.
1
 Undang-

Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I 

Pasal I dinyatakan : 

  Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara 

(Republik Indonesia, 2009 : 2)
2
 

  

 Dewasa ini pendidikan memegang peran yang sangat oenting, sebab 

dengan adanya pendidikan sumber daya manusia dapat berkembang menuju 

ke arah yang lebih baik. Dalam pengertiannya, pendidikan diartikan sebagai 

proses mendewasakan peserta didik, baik itu dalam segi berfikir maupun 

                                                           
1
Nichen Irma Cintia, Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kreatif Dan Hasil Belajar Siswa, Persepektif Ilmu 

Pendidikan Vol.32 No.1: 1 April 2016. 
2
Sukring, Pendidikan Dalam Pengembangan Kecerdasaan Peserta Didik, Tadris : 

Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, Universitas Haluoleo Kendari, ISSN : 2301-7562, Juni 

2016. 



2 

 

bertindak, agar pembentukan kepribadian. Keterampilan dan perkembangan 

intelektual peserta didik dapat berkembang dengan sebagik-baiknya.
3
 

 Dengan adanya pendidikan maka akan tercipta manusia yang baik dan 

berakhlak serta dapat mengikuti modernisasi teknologi informasi yang pesat ini,  

untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dalam lingkungan bermasyarakat. 

Pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa 

dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab 

berbagai masalah budaya dan karakter bangsa. Sehingga mampu memperbaiki dan 

meningkatkan  kualitas hidup generasi bangsa dimasa yang akan datang. 

Hanya dengan melalui proses pendidikan yang baik maka manusia akan 

mampu meraih dan menguasai ilmu pengetahuan untuk bekal hidupnya.  

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an yaitu: 

نَس    ١ٱۡقَزۡأ بِٱۡسِن َربَِّك ٱلَِّذي َخلََق  ٱلَِّذي َعلََّن بِٱۡلقَلَِن   ٣ٱۡقَزۡأ َوَربَُّك ٱۡۡلَۡكَزُم   ٢َن ِهۡن َعلٍَق َخلََق ٱۡۡلِ

َن َها لَۡن يَۡعلَۡن  ٤ نَس    ٥َعلََّن ٱۡۡلِ

 

Artinya

dengan menyebut Nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah  “ Bacalah

menciptakanmanusia dari  segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah maha 

pemurah,yang mengajar (manusia) dengan peraturan kalamiamengajar kepada 

di atas merupakan  h) pada ayatala(bacmanusia apa yang tidak diketahuinya. 

'fiil amar' yaitu kata kerja perintah, artinya bahwa kata ini mengisyaratkan 

kepada umat Islam untuk melaksanakan suatu kegiatan pembelajaran. Membaca 

, manusia dalam ayat ini bermakna umum, sehingga dalam belajar

mua ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi diperbolehkan belajar se

kehidupan. 

                                                           
3
Ida Fitreani, Peningkatan Hail Belajar IPA Melalui Model Pembelajaran Contextual 

Teaching And Learning (CTL) Pada Siswa Kelas V MI Raden Intan Wonodadi Kecamatan Gading 

Rejo Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 2015/2016. (TERAMPIL jurnal Pendidikan dan 

Pembelajaran Dasar Volume 3 nomor 1 Juni 2016). 
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Surat Al-A'laq ayat 1-5 merupakan wahyu pertama yang diterima nabi 

Muhammad saw. di gua hira. Dari sini dapat pahami bahwa, belajar merupakan 

hal yang utama dan paling pertama yang harus dilaksanakan oleh manusia, 

setelah itu barulah ketauhidan (keyakinan akan keesaan Allah) dan ibadah baik 

itu ibadah mahdah maupun gairu mahdah sehingga bermanfaat dan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, 

baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari 

kegiatan belajar.
4
 Dari pengertian tersebut dapat penulis ambil kesimpulan bahwa 

hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah ia menerima 

perlakuan yang diberikan oleh guru sehingga dapat mengkonstruksi pengetahuan 

itu dalam kehidupan sehari-hari.  

Ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan ilmu pengetahuan yang yang 

membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis dan hasil 

percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia.Oleh karena itu, 

pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, aspek pengembangan lebih lanjut 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran IPA menekankan 

pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kopetensi agar 

menjelajah dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pembelajaran IPA 

diarahkan untuk mencari dan berbuat sehingga dapat membantu siswa untuk 

                                                           
4
Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: 

Prenadamedia Group, Cet. 4, 2016), h.5. 
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memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta.
5
 Hasil 

belajar IPA di sekolah dasar (SD) tentu saja harus dikaitkan dengan tujuan 

pendidikan IPA yang telah dicantumkan dalam garis-garis besar program 

pengajaran IPA di sekolah dengan tidak melupakan hakikat IPA itu sendiri. 

IPA di sekolah dasar masih menunjukkan sejumlah kelemahan. Salah 

satunya pembelajaran IPA pada mayoritas SD selama ini adalah bahwa 

pembelajaran tersebut lebih menekankan pada penguasaan sejumlah fakta dan 

konsep, dan kurang memfasilitasi peserta didik agar memiliki hasil belajar yang 

menyeluruh.
6
Sebagai guru hendaknya dapat menghubungkan pengalaman 

disekitar peserta didik dengan mengarahkan penalaran peserta didik dengan 

kejadian alam, supaya pemahaman konsep IPA yang dipelajari dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari.Ilmu pengetahuan alam (IPA) berkaitan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan.Pendidikan IPA diharapkan 

menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari lebih lanjut dalam 

menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Pembelajaran IPA pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada dasarnya 

merupakan dasar bagi pengembangan untuk mata pelajaran IPA tersebut pada 

                                                           
5
 Zulfani Sesmiarni, Kecerdasan Jamak Dalam Pembelajaran IPA di Sekolah 

Dasar, terampil Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Jurusan Tarbiyah STAIN Bukit 

Tinggi, Vol. 1 No. 1 desember 2014, p-ISSN 2355-1925 
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jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pengertian yang benar 

terhadap berbagai konsep dan prinsip-prinsip IPA harus benar-benar dipahami 

oleh peserta didik agar kualitas prestasi belajarnya dapat optimal. Menyadari 

pentingnya peranan IPA dalam dunia pendidikan dibutuhkan peranan guru untuk 

memilih strategi dalam proses belajar mengajar dan keterlibatan siswa secara 

optimal sehingga proses belajar mengajar lebih bermakna.  

Hasil dari pra survey yang dilakukan pada peserta didik kelas V 

MIN7Bandar Lampung tahun ajaran  2017/2018 untuk mata pelajaran IPA 

diketahui setelah dilakukan wawancara yaitu wawancara antara guru dan peserta 

didik. Hasil wawancara dengan guru IPA kelas V MIN 7 Bandar Lampung 

diketahui bahwa pelajaran IPA lebih banyak disampaikan melalui metode 

ceramah, penugasan dan tanya jawab sebagai upaya untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik.
7
Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara pada beberapa 

peserta didik kelas V yang beranggapan bahwa IPA merupakan mata pelajaran 

yang sulit dipahami karena penyampaiannya tidak melibatkan peserta didik secara 

langsung. Materi pembelajaran hanya dikembangkan atas acuan yang terdapat 

dalam buku teks serta pemanfaatan media atau lingkungan sekitar kurang optimal 

dan pengalaman dalam keseharian siswa dalam proses pembelajaran IPA kurang 

di eksplorasikan, sehingga pembelajaran IPA terkesan membosankan bagi peserta 

didik. Materi yang disampaikan guru cenderung membuat bosan, jenuh dan malas 

untuk memahami materi pelajaran itu sendiri, siswa kurang aktif karena pelajaran 

yang disampaikan dianggap tidak menarik karena proses belajar mengajar hanya 

                                                           
7
Observasi dan WawancaraGuru  dan Murid Mata Pelajaran IPA MIN  7 Bandar 

Lampung. 
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mencatat dan medengarkan saja.Hal ini disebabkan kurang bervariasinya model 

pembelajaran yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pelajaran 

sehingga keaktifan siswa dalam berinteraksi dengan guru atau dengan siswa yang 

lainnya rendah, dan  ini dapat mempengaruhi rendahnya hasil belajar siswa 

terhadap setiap materi pelajaran. 

Upaya mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien maka 

guru hendaknya mampu mewujudkan proses pembelajaran secara tepat 

berdasarkan kemampuan belajar dari masing-masing peserta didik agar mampu 

mewujudkan prilaku belajar siswa melalui interaksi pembelajaran yang kondusif. 

Oleh karena itu, salah satu  usaha yang dapat dilakukan guru dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar peserta didik adalah dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang dapat membuat peserta didik menjadi aktif dalam proses 

belajar mengajar. Hal tersebut dapat dilihat dari data nilai ulangan harian  pada 

mata pelajaran IPA kelas VApada tahun 2017/2018 yaitu Berdasarkan dari hasil 

observasi yang dilakukan pada mata pelajaran IPA di MIN 7 Bandar Lampung, 

menunjukan bahwa rata-rata hasil belajar IPA pada ulangan tengah semester 

ganjil, tahun pelajaran 2017/2018 yang belum terlalu jauh melampaui KKM. 

KKM yang ditetapkan untuk mata pelajaran IPA adalah 65. Rata-rata hasil belajar 

IPA peserta didik kelas V yaitu, kelas VA rata-rata kelas < 65 sebanyak 22 anak 

dan kelas VB rata-rata dengan nilai < 65 sebanyak 21, untuk lebih jelasnya bisa 

kita lihat pada tabel berikut: 
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Tabel. 1 

Hasil Belajar Peserta didik Kelas V  

MIN 7 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018 

 

No Kelas KKM Nilai Jumlah 

<

< 65 

≥

≥65 

1 
V A 65 17 17 

24 

2 
VB 65 9 15 

24 

Jumlah 26 22 
48 

 

Sumber : Dokumentasi hasil ulangan tengah semester ganjil, tahun 

pelajaran 2017/2018 MIN 7 Bandar Lampung 

 

 

Dari uraian dan tabel pra survey tersebut di atas dapat dilihat semester 

ganjil, rata-rata tes akhir semester peserta didil kelas V  pada mata pelajaran IPA 

belum mencapai KKM, kelas VA rata-rata kelas < 65 sebanyak 17 anak dan kelas 

VB rata-rata dengan nilai < 65 sebanyak 9. 

Berdasarkan pemaparan pra penelitianyang dilakukan penulis di MIN 7 

Bandar Lampung diatas dalam proses pembelajaran IPA masih menggunakan 

model pembelajaran yang monoton. Sehingga pelaksanaan pembelajaran pesertra 

didik kurang epektif, dan peserta didik kurang dan bahkan tidak memperhatikan 

penjelasan dari pendidik sehinga berdampak kepada hasil belajar yanga rendah. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pembelajaran IPA di MIN 7 Bandar 

Lampung, maka sangat dibutuhkan model pembelajaran yang mampu 

memberikan solusi untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dipandang 

dari sudut pembelajaran, ATI (Aptitude Treatment Interaction) merupakan suatu 

model pembelajaran yang berisikan sejumlah perlakuan/ treatment tertentu yang 
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efektif digunakan untuk siswa sesuai dengan lefel kemampuanmasing-masing 

siswa.
8
 

Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan salah satu mata 

pelajaran yang diberikan SD/MI, dalam prakteknya mata pelajaran IPA seringkali 

mengalami kendala. Kendala tersebut kebanyakan mengarah pada kegiatan 

pembelajaran yang cendrung menoton akibat model pembelajaran konvesional. 

Hal ini dianggap siswa kurang menarik dan membosankan. Dan diketahui 

perolehan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) peserta didik yang masih 

rendah, oleh karena itu guru harus menerapkan model pembelajaran yang tepat 

sesuai dengan materi yang akan diajarkan agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai secara optimal. 

Berdasarkan uraian di atas, melatarbelakangi penulis untuk 

mengamati pengaruh model pembelajaran ATI meningkatkan hasil belajar peserta 

didik pada mata pelajaran IPA. Untuk itu penulis ingin meneliti tentang 

bagaimana “Pengaruh Model pembelajaran Aptitude Treatment Interaction 

terhadap Peningkatan Hasil Belajar pada Peserta Didik Kelas V MIN 7  Bandar 

Lampung” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dalam pengamatan di MIN 7 

Bandar Lampung ada beberapa masalah yang penulis identifikasi sebagai 

berikut: 

                                                           
8
Antomi Saregar , rahmadiyani, Eketifitas penerapan Model Pembelajaran ATI dan 

Model Pembelajaran TAI Dampak Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa,Raden Intan 

Lampung: Jurnal Pendidikan Fisiska dan Keilmuan Vol 3 No 1 Maret 2017, h. 28-35 
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1. Hasil belajar IPA dari sebagian peserta didik belum mencapai KKM. 

2. Proses pembelajaran masih cenderung berpusat pada guru sehingga peserta 

didik merasa bosan saat proses belajar mengajar berlangsung. 

3. Guru belum menggunakan model pembelajaran Aptitude Treatment Interaction 

(ATI) dalam proses pembelajaran. 

4. Kondisi pembelajaran yang kurang kondusif dan kurangnya keterlibatan 

peserta didik saat kegiatan belajar mengajar berlangsung terutama pada mata 

pelajaran IPA. 

 

C. Batasan Masalah 

Agar tidak menyimpang dari pembahasan dan permasalahan serta mengingat 

keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis maka, penulis membatasi 

masalah yang akan diteliti bedasarkan indentifikasi masalah yaitu Pengaruh 

Metode Aptitude Treatment Interaction (ATI) terhadap Peningkatan Hasil 

Belajar IPA materi Udara Bersih bagi Kesehatan Siswa Kelas V MIN 7 Bandar 

Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah terdapat pengaruh model 

pembelajaran Aptitude Treatmen Interaction (ATI) terhadap peningkatan hasil 

belajar IPA peserta didik kelasV  MIN 7 Bandar Lampung”. 
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E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah untuk mengetahui tang diuraikan diatas, 

maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: “Pengaruh Model 

Pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) terhadap Hasil Belajar IPA 

padapeserta didik kelasVMIN 7 Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan bermanfaat untuk : 

1. Bagi Pendidik 

Sebagai bahan masukan dalam memperluas pengetahuan dan wawasan 

tentang model  pembelajaran. 

2. Bagi Peserta Didik 

Dengan menggunakan model pembelajaran ATI dapat mempermudah peserta 

didik dalam  meningkatkan hasil belajar.  

3.  Bagi Peneliti 

Bagi Peneliti khususnya, sebagai penambah wawasan dan memberi 

pengalaman berharga dalam mengetahui kondidsi nyata lapangan, sehingga 

dapat membandingkan dengan teori yang didapat selama perkuliahan 

4.  Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran 

ilmu pengetahuan alam di sekolah MIN 7 Bandar Lampung. 

5.  Bagi peneliti lainnya 

Dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan pengembangan 

penelitian yang sejenis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Hakikat Pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk didalamnya buku, film, computer, kurikulum, dan 

lain-lain.
9
 

Model pembelajaran adalah salah satu pendekatan mengajar yang 

dirancang khusus untuk menunjang proses belajar peserta didik yang 

berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang 

terstruktur dengan baik, yang diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, 

selangkah demi selangkah.
10

 

Model pembelajaran adalah suaru perencanaan atau suatu perencanaan 

pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk 

menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku, 

film, komputer, kurikulum, dan lain-lain.
11

 Selanjutnya Joyle menyatakan 

bahwa setiap model pembelajaran mengarahkan kita ke dalam mendesain 

                                                           
9
Trianto Ibnu Badar, Mendesain Model Pembelajaran INOVATIF, PROGRESIF, 

DAN KONTEKSTUAL. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.23 
10

Donni Juni Priansa, Pengembangan Strategi dan Model Pembelajaran, (Bandung: 

pustaka setia, 2019), h.187 
11

Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif dan 

Kontekstual : Konsep, Landasan, dan Implementasinya pada Kurikulum 2013 Cetakan ke-1, 

(Jakarta : Prenadamedia Group, 2014),  h.  23 
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pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa, sehingga 

tujuan pembelajaran tercapai. 

Adapun menurut Suekamto mengemukakan maksud dari model 

pembelajaran adalah “Karangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar 

mengajar”.
12

 

Dari pengertian model pembelajaran tersebut maka dapat di 

simpulkan model pembelajaran dapat dipahami sebagai suatu proses 

pembelajaran dikelas. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suasana yang 

menunjang agar peserta didik lebih mudah dalam merespon dan menerima 

pembelajaran, sehingga tujuan belajar dapat tercapai dengan efektif dan 

efisien. 

Pendidik perlu memahami model pembelajaran sehingga dapat 

melaksanakan tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien dalam 

meningkatkan hasil pembelajaran.Dalam penerapannya model pembelajaran 

harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik karena masing- 

masing model memiliki tujuan, prinsip, dan tekanan utama yang berbeda. 

 

2. Hakikat dan pengertian model pembelajaran ATI 

Secara substantif dan teoritik Aptitude Treatment Interaction (ATI) 

dapat diartikan sebagai sebuah konsep atau model yang memiliki sejumlah 

                                                           
12

 Ibid, h.  24 
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strategipembelajaran (treatment) yang efektif digunakan untuk menangani 

individu tertentu sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
13

 

Dipandang dari sudut pembelajaran (teoritik), ATI merupakan 

sebuah konsep atau model yang berisikan sejumlah strategi pembelajaran 

(treatment) yang mangkus (efektif) digunakan menangani Peserta didikyang 

tertentu sesuai dengan karakteristik kemampuannya. Didasari oleh asumsi 

bahwa optimalisasi prestasi akademik/hasil belajar dapat dicapai melalui 

penyesuaian antara pembelajaran (treatment) dengan perbedaan kemampuan 

(aptitude) Peserta didik. 

Sejalan dengan pengertian diatas, Cronbach mengemukakan bahwa 

ATI Approach”as the study of aptitude-treatment interaction approaach 

(ATI) is the search for treatment that are tailored to individual differences in 

aptitudes. That is, treatments that are optimally effectuve for students of 

different aptitude levels”. Dengan ini berarti bahwa Cronbach mendefinisikan 

ATI approach sebagai sebuah pendekatan yang berusaha mencari dan 

menemukan perlakuan-perlakuan (treatment) yang cocok dengan perbedaan 

kemampuan (aptitude) Peserta didik, yaitu perlakuan (treatment) yang secara 

optimal efektif diterapkan untuk Peserta didik yang berbeda tingkat 

kemampuannya.
14

 

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan diatas, dapat 

diperoleh beberapa makna esensial dari ATI Approach, sebagai berikut : 

a. ATI merupakan suatu konsep atau model yang berisikan sejumlah 

strategi pembelajaran (treatment) yang efektif digunakan unutk Peserta 

didik tertentu sesuai dengan perbedaan kemampuan( aptitude)-nya. 

b. Sebagai sebuah kerangka teoritik ATI approach berasumsi bahwa 

optimalisasi akademik/hasil belajar akan tercipta bilamana perlakuan-

                                                           
13

Ovy Nuraini, Chusnal Ainy, Endang Suprapti, Penerapan Model Pembelajaran 

Treatment Interaction (ATI),  FKIP Um Surabaya  Program Studi Pendidikan Matematika : Vol 1, 

No 1, Juli 2016. h. 87  
14

 Ibid h.38 
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perlakuan (treatment) dalam pembelajaran disesuaikan sedemikian rupa 

dengan perbeaan kemampuan Peserta didik (aptitude) Peserta didik. 

c. Terdapat hubungan timbal balik antara hasil belajar yang dicapai Peserta 

didik dengan pengaturan kondisi pembelajaran dikelas atau dengan kata 

lain, hasil belajar yang diperoleh Peserta didik (achievement) tergantung 

kepada bagaimana kondisi pembelajaran yang dikembangkan guru 

dikelas( treatment).
15

 

Dari rumusan pengertian dan makna essensial yang telah dikemukakan di 

atas,terlihat bahwa secara hakiki ATI approach bertujuan untuk menciptakan dan 

pengembangan suatu model pembelajaran yang betul-betul peduli dan 

memperhatikan keterkaitan antara kemampuan (aptitude) seseorang dengan 

pengalaman belajar atau secara khas dengan metode pembelajaran (treatment). 

Untuk mencapai tujuan seperti digambarkan diatas. ATI approach berupaya 

menemukan dan memilih sejumlah pendekatan, metode/cara, strategi, kiat yang 

akan dijadikan sebagai perlakuan (treatment) yang tepat, yaitu treatment yang 

sesuai dengan perbedaan kemampuan (aptitude) Peserta didik. Kemudian melalui 

sesuatu interaksi yang bersifat multiplikatif dikembangkan perlakuan-perlakuan 

(treatment) tersebut dalam pembelajaran,sehingga akhirnya dapat diciptakan 

optimalisasi prestasi akademik/hasil belajar. Keberhasilan model pendekatan ATI 

mencapai tujuan dapat dilihat dari sejauh mana terdapat kesesuaian antara 

perlakuan-perlakuan (treatment) yang telah diimplementasikan dalam 

pembelajaran denga kemampuan (aptitude) Peserta didik. 

                                                           
15

 Ibid, h.39 



15 

 

Tingkat keberhasilan (efektivitas) pengembangan model pendekatan ATI 

dapat dicapai dengan baik, maka dalam implementasinya perlu diperhatikan dan 

dihayati beberapa prinsip yang dikemukakan Snow berikut ini. 

a. Bahwa interaksi antara kemampuan (aptitude) dan perlakuan (traetment) 

pembelajaran berlangsung didalam pola yang kompleks, dan senantiasa 

dipengaruhi oleh variabel-variabel tugas/jabatan dan situasi. Karena itu 

dalam mengimplementasikan model pendekatan ATI perlu diperhatikan 

dan diminimalisasikan bias yang diperkirakan mungkin berasal dari 

variabel-variabel tersebut. 

b. Bahwa lingkungan pembelajaran yang sangat struktur cocok bagi Peserta 

didik yang memiliki kemampuan rendah sedangkan lingkungan 

pembelajaran yang kurang terstruktur (fleksibel) lebih pas untuk Peserta 

didik yang pandai. 

c. bahwa bagi Peserta didik yang memiliki rasa percaya diri kurang atau 

sulit dalam menyesuaikan diri (pencemas atau minder), cenderung 

belajarnya akan lebih baik bila berada dalam lingkungan belajar yang 

sangat terstruktur. Dan sebaliknya bagi Peserta didik yang tidak pencemas 

atau memiliki rasa percaya diri tinggi (independent) belajarnya akan lebih 

baik dalam situasi pembelajaran yang agak longgar(fleksibel). 

 

Berdasarkan prinsip-prinsip yang dikemukakan diatas, dapat dimengerti 

bahwa dalam mengimplementasikan model pembelajaran aptitude treatment 

interaction, masalah pengelompokan dan pengaruh lingkungan belajar bagi 
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masing-masing karakteristik kemampuan (aptitude) Peserta didik, merupakan 

masalah mendasar yang harus mendapat perhatian peneliti.
16

 

 

3. Spesifikasi Model Pendekatan ATI 

Aptitude treatment interaction (ATI) merupakan sebuah model pendekatan 

dalam pembelajaran yang berupaya, sedemikian rupa untuk menyesuaikan 

pembelajaran dengan karakteristik (aptitude) Peserta didik, dalam rangka 

mengoptimalkan  prestasi  akademik/ hasil belajar. Snow berpendapat bahwa 

”optimalisasi prestasi akademik/hasil belajar dapat dicapai melalui penyesuaian 

antara pembelajaran(treatment) dengan perbedaan kemampuan (aptitude) 

Peserta didik.
17

 

Terdiri dari empat tahapan model pembelajaran aptitude aptitude 

treatment (ATI), sebagai berikut : 

a. Treatment awal 

Pemberian perlakuan (treatment) awal terhadap Peserta didik 

dengan menggunakan aptitude testing perlakuan pertama ini 

dimaksudkan untuk menentukan dan menetapkan klasifikasi kelompok 

Peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan (aptitude/ability) dan 

sekaligus juga untuk mengetahui potensi kemampuan masing-masing 

Peserta didik dalam menghadapi informasi/pengetahuan atau 

kemampuan-kemampuan yang baru. 

 

                                                           
16

 Ibid, h.40-41 
17

 Ibid, h. 42 
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b. Pengelompokan Peserta didik 

Pengelompokan Peserta didik yang didasarkan pada hasil 

aptitude-testing. Peserta didik didalam kelas diklasifikasikan menjadi 3 

kelompok yang terdiri dari Peserta didik yang berkemampuan tinggi, 

sedang, rendah. 

c. Memberikan perlakuan (treatment) 

Kepada masing-masing kelompok diberikan perlakuan 

(treatment) yang dipandang cocok dengan karakteristiknya. Bloom dan 

Gagne menyebutkan pengelompokan itu dengan cepat, sedang dan 

lambat. 

d. Acievement-Test 

Di akhir setiap pelaksanaan, uji coba dilakukan dalam penilaian 

hasil belajar setelah diberikan perlakuan-perlakuan (treatment) 

pembelajaran kepada masing-masing kelompok kemampuan Peserta 

didik (tinggi, sedang, rendah). Diadakan achievement test untuk 

mengukur tingkat penguasaan Peserta didik terhadap apa yang sudah 

dipelajarinya. 
18

 

 

4. Implementasi Model Pembelajaran Aptitude Treatment Interaction 

(ATI) 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa tujuan utama 

pengembangan model pendekatan ATI adalsah terciptanya kesesuaian 

antara pembelajaran (treatment) dengan karakteristik kemampuan (aptitude) 

                                                           
18

 Ibid, h. 43 
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Peserta didik, dalam rangka mengoptimalkan hasil belajar. Untuk 

menciptakan kesesuaian tersebut maka dikembangkan beberapa perlakuan 

(treatment) didalam pembelajaran. Melalui perlakuan (treatment) yang dapat 

diharapkan akan ada efek atau pengaruh terhadap optimalisasi pencapaian 

hasil belajar Peserta didik. Semakin tepat perlakuan (treatment) yang 

diterapkan guru dalam pembelajaran, maka akan semakin signifikan pula 

pengaruh positif yang terjadi pada hasil belajar Peserta didik atau dengan 

kata lain semakun sesuai perlakuan yang diterapkan guru dalam 

pembelajaran maka akan semakin optimal pula pencapaian hasil belajar 

Peserta didik. 

Kemudian dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan ini, 

meskipun model pendekatan ATI belum memiliki langkah-langkah atau 

pola baku dalam pengembangannya. Berdasarkan kajian dan studi 

terhadap penelitian-penelitian terdahulu serta berpegang pada prinsip-

prinsip model pendekatan ATI yang ada, maka dapat diadaptasi beberapa 

langkah yang akan dikembangkan, sebagai berikut : 

a. Penelitian diawali dengan melaksanakan pengukuran kemampuan 

masing-masing Peserta didik melalui tes kemampuan (aptitude testing). 

Hal ini dilakukan guna untuk dapatkan data yang jelas tentang 

karakteristik kemampuan (aptitude) Peserta didik pada sekolah yang 

akan dijadikan objek dan lokasi pengembangan model pendekatan ATI. 

b. Membagi atau mengelompokkan Peserta didik menjadi tiga kelompok, 

sesuai dengan klasifikasi yang didapatkan dari hasil aptitude-testing. 
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Pengelompokan Peserta didik tersebut diberi kategori tinggi, sedang 

dan rendah. Seperti kata Bloom dan Gagne bahwa dalam kelas terdapat 

Peserta didik yang cepat, sedang dan lambat. 

c. Memberikan perlakuan (treatment) kepada masing-masing kelompok 

Peserta didik (tinggi, sedang dan rendah) dalam pembelajaran. Bagi 

kelompok Peserta didik yang memiliki kemampuan (aptitude) tinggi 

perlakuan (treatment) yang diberikan yaitu belajar mandiri (self 

learning) dengan menggunakan modul dan buku paket atau Lembar 

Kerja Peserta didik (LKS) yang relevan. 

Dalam penelitian ini, Peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok 

yaitu 1 kelompok tinggi, 1 kelompok sedang dan 1 kelompok rendah. Bagi 

Peserta didik yang berkemampuan tinggi, peneliti menggunakan Lembar 

Kerja Peserta didik (LKS) sebagai pemilihan belajar sendiri, karena Peserta 

didik akan lebih baik belajar jika dilakukan dengan cara sendiri yang 

terfokus langsung pada penguasaan tujuan khusus atau seluruh tujuan. 

Bagi Peserta didik yang mempunyai kemampuan sedang diberika 

perlakuan (treatment)pendekatan individual yaitu mendekati satu persatu 

Peserta didik. Bagi kelompok Peserta didik yang mempunyai 

berkemampuan yang rendah diberiakan spesial treatment yaitu berupa 

pembelajaran dalam bentuk re-teaching (pengajaran kembali) dan 

pendekatan individual. Perlakuan (treatment) diberikan setelah mereka 

bersama-sama dengan kelompok sedang dan tinggi mengikuti pembelajaran 

secara reguler. Hal ini dimaksudkan agar secara psikologis Peserta 
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didikberkemampuan rendah tidak merasa diperlakukan sebagai murid nomer 

dua dikelas. 

Re-teaching dan pendekatan individual dipilih sebagai perlakuan 

khusus untuk kelompok rendah, didasarkan pada pertimbangan bahwa 

mereka lambat dan sulit dalam memahami serta menguasai bahan 

pelajaran. Oleh karena itu kelompok ini harus mendapat apresiasi khusus 

dari peneliti/guru berupa bimbingan atau bantuan belajar dalam bentuk 

pengulangan pelajaran kembali dan mendekati satu persatu Peserta didik. 

Sehingga dengan cara demikian mereka bisa menguasai pelajaran yang 

diajarkan. Karena seperti diketahui bahwa salah satu tujuan pengajaran 

tersebut adalah untuk memberikan bantuan dalam pembelajaran kepada 

Peserta didik yang lambat, sulit dan gagal dalam belajar agar dapat 

mencapai hasil belajar secara optimal.Setelah pembelajaran berakhir 

dengan menggunakan berbagai perlakuan (treatment) yang diidentifikasi 

sebelumnya kemudian dilakukan post-test kepada ketiga kelompok Peserta 

didik (tinggi, sedang dan rendah). 

Post-test adalah tes yang dilaksanakan dnegan tujuan untuk 

mengetahui apakah semua materi yang tergolong penting sudah dapat 

dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh siswa.
19

 Setelah dilakukan post test 

maka akan dinilai supaya tau hasilnya, skor/nilai post test yang dicapai 

Peserta didik pada akhir pembelajaran akan dijadikan bahan analisis untuk 

                                                           
19

Ilham Efendi, Pengaruh Pemberian  Pret tes dan Post tes Terhadap Hasil Belajara Mata 

Diklat Pada Siswa SMKN 2 Lubuk Basum, Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro, Vol 1 No 2 
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menentukan tingkat keberhasilan pengembangan model pendekatan 

aptitude treatment interaction (ATI) dalam pembelajaran. 

 

5. Kelebihan dan  Kekurangan Model Pembelajaran ATI  

a. KelebihanModel Pembelajaran ATI 

Penggunaan model pembelajaran ATI dapat meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik karena mereka  dibimbing untuk berinteraksi dengan 

temannya sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik, dan juga dapat 

meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, bahkan 

peserta didik dapat mengoptimalkan prestasi belajarnya sesuai dengan 

kemampuannya. Bagi pendidik  penggunaan model pembelajaran ATI dapat 

lebih memperhatikan kemampuan setiap peserta didik baik secara individu 

maupun kelompok selanjutnya pendidik dapat memberikan treatment sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik.
20

 

 

b. Kekurangan Model Pembelajaran ATI 

Penggunaan model pembelajaran ATI dapat membuat peserta didik 

merasa kurang adil karena model ini terkesan membedakan kemampuan 

peserta didik. Membutuhkan waktu yang lama untuk menuntaskan materi 

sehingga peserta didik akan sedikit terlambat untuk mencapai materi 

selanjutnya. Proses pelaksanaan model pembelajaran ATI membutuhkan 

kemampuan khusus sehingga tidak semua pendidik dapat melakukan 
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pembelajaran ini.
21

 Bedasarkan uraian tersebut kekurangan penggunaan 

model pembelajaran ATI membutuhkan waktu yang lama, terkesan 

membedakan kemampuan peserta didik, dan membutuhkan kemampuan 

khusus. 

 

B. Hasil Belajar  

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar berasal dari hasil dan belajar.Hasil belajar juga adalah 

hasil yangdicapai oleh peserta didik berupa angka atauskor setelah 

menyelesaikan tes yang diberikan.
22

Dalam hal ini adalah hasil yang telah 

dicapai oleh siswa setelah mengikuti tes atau ujian. 

Hasil belajar menunjukkan kemampuan siswa yang sebenarnya  yang 

telah mengalami proses pengalihan ilmu pengetahuan dari  seseorang yang 

dapat dikatakan dewasa atau memiliki pengetahuan  kurang.Jadi dengan 

adanya hasil belajar, orang dapat mengetahui  seberapa jauh siswa dapat 

menangkap, memahami, memiliki materi pelajaran tertentu. Atas dasar itu 

pendidik dapat menentukan strategi  belajar mengajar yang lebih baik. 

Hasil belajar siswa dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa 

dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor 

yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran 
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tertentu.Secara sederhana, hasil belajar diartikan sebagai kemampuan yang 

diperoleh peserta didik setelah melalui kegiatan belajar. 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan ketrampilan.
23

 Jadi hasil belajar adalah 

hasil dari belajar dalam bentuk angka atau nilai yang merupakan pedoman 

bagi hasil belajar siswa berdasarkan hasil evaluasi. 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Proses pendidikan secara formal diwujudkan dalam kegiatan 

pembelajaran disekolah. Untuk mencapai tujuan tertentu,pembelajaran 

dapat dilakukan melalui interaksi dari berbagai faktor yang saling 

mendukung satu sama lain.Dalam prosesnya, untuk mencapai hasil belajar 

yang baik haruslah didukung dari beberapa faktor. Diantaranya adalah 

sebagai berikut:  

1) Faktor Intern 

Faktor intern ini menurut Slameto meliputi tiga faktor, yaitu faktor 

jasmaniah, faktor kesehatan(mengantuk, cepat lelah, kurang darah, 

mudah pusing kurang bersemangat, dan cacat tubuh), faktor psikologi 

(intelegensi, minat, bakat, perhatian, motivasi, kesiapan, kelelahan dan 

kematangan) dan faktor kelelahan (jasmani dan rohani). 

2)  Faktor Ekstern  

Faktor ekstern menutut Slameto meliputi tiga faktor, yaitu faktor 

keluarga (keharmonisan keluarga, cara orang tua dalam mendidik, 

pengertian orang tua dan sosial ekonomi), faktor sekolah (guru, metode 

belajar, media belajar, waktu, kurikulum, relasi guru dengan peserta 

didik, relasi peserta didik dengan peserta didik, standar pelajaran, 

keadaan gedung, tugas rumah dan kedisiplinan), faktor masyarakat 

(kegiatan peserta didik dalam masyarakat, media massa, pergaulan dan 

cara hidup masyarakat setempat).
24
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Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar perserta didik ada dua yaitu faktor intern 

(faktor yang berasal dari dalam diri sendiri) dan faktor ekstern (faktor yang 

berasal dari luar diri peserta didik). 

c. Aspek-aspek dalam Hasil Belajar 

Belajar selalu melibatkan aspek fisik dan mental.Oleh karena itu 

keduanya harus dikembangkan bersama-sama secara terpadu. Dari aktifitas 

belajar inilah yang akan menghasilkan suatu perubahan yang disebut dengan 

hasil belajar. Hasil belajar berbeda-beda sifat dan bentuknya tergantung pada 

bidang apa anak menunjukkan hasil tersebut. Dalam pelajaran sekolah bentuk 

hasil tersebut meliputi tiga bidang, yaitu bidang pengetahuan, sikap atau nilai 

dan ketrampilan.Hal ini sesuai dengan klasifikasi yang dikemukakan 

beberapa ahli seperti Bloom dkk, yang menggolongkan perilaku berkenaan 

dengan hasil belajar dalam tiga aspek yang meliputi tiga ranah. 

1) Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 

dari enam aspek yaitu:
25

 

a. Pengetahuan (knowledge/C1) adalah kemampuan seseorang dalam 

menghafal, mengingat kembali atau mengulang kembali pengetahuan 

yang pernah diterimanya. 

b. Pemahaman(comprehension/C2) adalah kemampuan seseorang 

dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan 
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sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah 

diterimanya. 

c. Aplikasi(application/C3) adalah penerapan merupakan kemampuan 

seseorang dalam menggunakan pengetahuan dalam memecahkan 

masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari.  

d. Analisis (analysis/C4) adalah kemampuan seseorang dalam 

menggunakan pengetahuan dalam memecahkan berbagai masalah 

yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Sintesis (synthesis/ C5) adalah kemampuan seseorang dalam 

mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen unsur pengetahuan 

yang ada sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. 

f. Evaluasi (evaluation/C6) adalah kemampuan seseorang dalam 

membuat perkiraan atau keputusan yang tepat berdasarkan kriteria 

atau pengetahuan yang dimilikinya. 

 

Ranah penilaian kognitif (yang berkenaan dengan kemampuan 

intelektual) peserta didik menurut taksonomi Bloom terbagi enam yaitu 

pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi.Berikut 

kata kerja operasional yang digunakan dalam ranah aspek kognitif. 
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Tabel 2 

Daftar Indikator Oprasional Kognitif 

No Ranah Kognitif Data oprasional 

1

. 

P

Pengetahuan (C1) 

M

Menyebutkan, menyatakan, mendefinisikan, 

mendiskripsikan,mengidentifikasi, 

mendaftarkan,menjodohkan dan memproduksi. 

2

. 

P

Memahaman (C2) 

M

Menerangkan, membedakan, menduga, 

mempertahankan, memperluas, menyimpulkan, 

menggeneralisasikan, memberikan contoh, 

menulidkan kembali, dan memperkirakan. 

3

. 

A

Aplikasi (C3) 

M

Mengoprasikan, menemukan, menunjukan, 

menghubungkan, memecahkan, menggunakan, 

mengubah, menghitung, mendemonstrasikan, 

meramalkan, meenyiakan, dan menghasilkan. 

4

. 

A

Analisis (C4) 

M

Merinci, mengidentifikasi, mengilustrasikan, 

menunjukan, menghubungkan, memilih, 

memisah, menyusun, membagi, membedakan,dan 

menyimpulkan 

5

. 

S

Sintesis (C5) 

M

Mengkategorikan, menyusun, menghubungkan, 
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mengkmbinasi, mecipta, menjelaskan, 

memodifikasi, mengorganisasikan, membuat 

rencana, menyusun kembali, merekontruksikan, 

merevisi, menuliskan, dan menceritakan. 

6

. 

E

Evaluasi (C6) 

M

Menilai, menyimpulkan, memutuskan, 

menerangkan, membandingkan, mengkritik, 

mendeskripsikan, membedakan, 

menafsirkan,menghubungkan, dan membuktikan. 

 

2) Ranah Afektif 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yaitu:  

a. Receiving/attending adalah semacam kepekaan dalam menerima 

rangsangan (stimulus) dari luar yang datang kepada peserta didik 

dalam bentuk masalah, situasi, gejala dan lain-lain. 

b. Jawabanatau Responding adalah memberikan reaksi terhadap gejala 

secara terbuka, melakukan sesuatu sebagai respon terhadap suatu 

gejala. 

c. Penilaian atau Valluing adalah penilaian ini berkenaan dengan gejala 

atau stimulus. Dalam evaluasi ini termasuk didalamnya kesediaan 

menerima nilai dan kesepakatan nilai tersebut.  

d. Organisasi adalah pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem 

organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lainnya. 
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e. Karakteristik nilai atau internalisasi nilai adalah keterpaduan semua 

sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi 

kepribadian dan tingkah lakunya.
26

 

 

Ranah afektif atau yang berkenaan dengan sikap terdiri dari 5 

aspek yang meliputi attending, jawaban, penilaian, organisasi dan 

karekteristik nilai. 

 

3) Ranah Psikomotorik 

Ranah psikomotorik berhubungan dengan kata motor, sensory-motor 

atau perceptual-motor.
27

Hasil belajar psikomotorik dapat 

diklasifikasikan menjadi enam antara lain: 

a. Persepsi, berkenaan dengan pengguanaan indera dalam melakukan 

kegiatan.  

b. Kesiapan, perilaku persiapan atau kesiapan untuk kegiatan atau 

pengalaman tertentu.  

c. Gerakan terbimbing, gerakan yang berada pada tingkat mengikuti 

suatu model dan lakukan dengan cara meniru model tersebut dengan 

mencoba sampai dapat menguasai benar gerakan itu. 

d. Gerakan terbiasa, berkenaan dengan penampilan respons yang sudah 

dipelajari dan sudah menjadi kebiasaan. 
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e. Gerakan kompleks adalah suatu gerakan yang dapat menampilkan 

suatu tindakan motorik yang menuntut pola tertentu dengan tingkat 

kecermatan atau keluwesan serta efisiensi yang tinggi. 

f. Kreativitas adalah kemampuan mencapai gerakan-gerakan yang tidak 

ada sebelumnya atau mengkombinasikan gerakan-gerakan 

sebelumnya. 

 

C. Pengertian Pembelajaran IPA di SD/MI 

Sains sebagai ilmu rasional adalah ilmu yang menyelidiki benda-

benda fisik (bodies) dari sudut gerak atau diam. Sains mempelajarai benda-

benda langit dan substansi atau zat-zat elementer seperti manusia, hewan, 

tumbuhan, dan mineral yang tercipta dari unsur-unsur dasar tersebut.Sains 

merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan 

pembuktian atau pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran umum dari 

hukum-hukum alam yang terjadi, yang dibuktikan melalui metode ilmiah. 

Dalam hal ini, sains merujuk kepada sebuah sistem untuk mendapatkan 

pengetahuaan yang menggunakan pengamatan dan eksperimen untuk 

menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di 

alam.Sains yang dimaksud di sini bukanlah sains sebagai ilmu eksakta, 

seperti matematika, fisika, biologi, kimia, dan lain-lain.Sains melainkan 

sebagai metode yang sitematis, rasional, dan ilmiah. Jadi, sains di sini lebih 
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menekankan kepada metode pendekatan yang digunakan dalam proses 

pembelajaran.
28

 

Jadi, IPA adalah suatu kumpulan teori yang sistematis, peranannya 

secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui 

metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta menuntut sikap ilmiah 

seperti rasa ingin tahu, terbuka dan jujur. IPA berkaitan dengan fakta, konsep, 

prinsip dan juga proses penemuan itu sendiri. Penemuan diperoleh melalui 

eksperimen yang dapat dilakukan di laboratorium maupun di alam bebas. 

Mempelajari ilmu pengetahuan alam (IPA) termasuk usaha untuk 

memperdalam ilmu pengetahuan alam (IPA) yang diperintahkan oleh Allah 

SWT.sebagaimana diyatakan dalam Al-qur’an yaitu : 

     

                               

 

Artinya : "Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam itu 

terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah 

yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka 

apakah kamu tidak mendengar?".(Q.S Al-Qashas : 71). 
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Dari paparan ayat diatas dapat disimpulkan IPA merupakan mata 

pelajaran dimaksudkan agar peserta didik mempunyai pengetahuan, gagasan 

dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar dan meyakini bahwa 

kaitannya Allah yang menciptakan alam dimuka bumi ini. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan rumpuan ilmu, memiliki 

karakteristik khusus yaitu mempelajari fenomena alam yang faktual (factual), 

baik berupa kenyataan (reality) atau kejadian (events) dan berhubungan 

dengan sebab akibat.Cabang ilmu yang termasuk dalam rumpuan IPA saat ini 

antara lain Biologi, Fisika, IPA, Astronomi/Astrofisika dan Geologi.IPA 

merupakan ilmu yang pada awalnya diperoleh dan dikembangkan 

berdasarkan percobaan (induktif) namun perkembangannya selanjutnya IPA 

juga diperoleh dan dikembangkan berdasarkan teori (deduktif).
29

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) juga merupakan ilmu pengetahuan 

yang mempelajari tentang alam beserta isinya serta segala gejala yang terjadi 

didalamnya. Ilmu pengetahuan alam juga merupakan mata pelajaran di 

SD/MI yang dimaksudkan agar pesertadidik mempunyai pengetahuan, 

gagasan, dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh 

dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, 

penyususnan dan penyajian gagasan-gagasan. 

1. Karakteristik Pembelajaran IPA SD/MI 

Ciri-ciri khusus pembelajaran IPA adalah:
30
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a. Sains mempunyai nilai ilmiah artinya kebenaran dalam Sains dapat 

dibuktikan lagi oleh semua orang dengan menggunakan metode ilmiah 

dan prosedur seperti yang dilakukan terdahulu oleh penemunya,  

b. Sains merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara 

sistematis, dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-

gejala alam,  

c. Sains merupakan pengetahuan teoritis. Teori Sains diperoleh atau 

disusun dengan cara yang khas atau khusus, yaitu dengan melakukan 

observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, 

eksperimentasi, observasi dan demikian seterusnya kait mengkait antara 

cara yang satu dengan cara yang lain,  

d. Sains merupakan suatu rangkaian konsep yang saling berkaitan. Dengan 

bagan-bagan konsep yang telah berkembang sebagai suatu hasil 

eksperimen dan observasi, yang bermanfaat untuk eksperimentasi dan 

observasi lebih lanjut, 

e. Sains meliputi empat unsur, yaitu produk, proses, aplikasi dan sikap. 

Produk dapat berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Proses merupakan 

prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah; metode ilmiah 

meliputipengamatan, penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen, 

percobaan atau penyelidikan, pengujian hipotesis melalui 

eksperimentasi; evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan. 
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IPA mempunyai karakteristik sebagai dasar untuk memahaminya. 

Karakteristik tersebut menurut Jacobson & Bergman, meliputi:
31

 

a) IPA merupakan kumpulan konsep, prinsip, hukum dan teori. 

b) Proses ilmiah dapat berupa fisik dan mental, serta mencermati 

fenomena alam, termasuk juga penerapannya. 

c) Sikap keteguhan hati, keingintahuan, dan ketekunan dalam 

menyingkap rahasia alam. 

d) IPA tidak dapat membuktikan semua akan tetapi hanya sebagian atu 

beberapa saja. 

e) Keberanian IPA bersifat subjektif dan bukann kebenaran yang bersifat 

objektif. 

 

2. Tujuan Pembelajaran IPA di SD/MI 

Menurut Blough, et al. pembelajaran IPA di sekolah dasar perlu 

didasarkan pada pengalaman untuk membantu peserta didik belajar IPA, 

mendeskripsikan dan menjelaskan hasil kerja dan prosedurnya. Tujuan 

utama pembelajaran IPA di SD/MI adalah membantu peserta didik 

memperoleh ide, pemahaman, dan keterampilan (life skills)esensial 

sebagai warga negara.Life skills esensial yang perlu dimiliki adalah 

kemampuan menggunakan alat tertentu, kemampuan mengamati benda 

dan lingkungan sekitarnya, kemampuan mendengarkan, kemampuan 
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berkomunikasi secara efektif, menanggapi dan memecahkan masalah 

secara efektif.
32

 

Jadi, pembelajaran IPA bertujuan untuk memberikan pengetahuan 

dan pengalaman kepada peserta didik dalam mempelajari dan mengenal 

tentang alam semesta yang berupa benda-benda, fakta-fakta, dan kejadian-

kejadian alam yang sesungguhnya.Sehingga peserta didik dapat 

mengembangkan kemampuan danketerampilannya mengenai IPA dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Berbagai alasan yang menyebabkan mata pelajaran IPA 

dimasukkan di dalam suatu kurikulum sekolah, yaitu:
33

 

1. IPA berfaedah bagi suatu bangsa, sebab IPA merupakan dasar 

teknologi, dan disebut-sebut tulang punggung pembangunan. 

Pengetahuan dasar teknologi adalah IPA. 

2. Bila diajarkan IPA menurut cara yang tepat, maka IPA merupakan 

suatu mata pelajaran yang melatih/mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis. 

3. Bila IPA diajarkan melalui percobaan-percobaan yang dilakukan 

sendiri oleh anak, maka IPA tidaklah merupakan mata pelajaran 

yang bersifat hafalan belaka. 

4. Mata pelajaran IPA mempunyai nilai-nilai pendidikan yaitu dapat 

membentuk kepribadian anak secara keseluruhan. 

 

Tujuan pembelajaran sains di sekolah dasar dalam Badan Nasional 

Standar Pendidikan tahun 2006 dimaksudkan untuk: 

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-

Nya. 

                                                           
32

Asih Widi Wisudawati dan Eka Sulistyowati, Op. Cit, h, 104. 
33

Usman Samatowa, Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar, (Jakarta: PT. Indeks, 

2016), h. 6. 



35 

 

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, 

lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

5. Meningkat kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTS.
34

 

Dari uraian diatas, Proses pembelajaran IPA yang baik haruslah 

selalu melibatkan peserta didik secara langsung dalam pembelajaran agar 

peserta didik aktif dan dapat memahami materi yang dijelaskan 

guru.Pembelajaran IPA di SD di dasarkan pada pengalaman yang dapat 

membantu peserta didik dalam belajar IPA. 

3. Ruang Lingkup Pembelajaran IPA SD/MI 

                                                           
34

 Ahmad Susanto, Op Cit, h. 171. 



36 

 

Permendiknas No.22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Mata 

Pelajaran IPA untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

menjelaskan bahwa: 

Ruang lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI meliputi aspek-aspek 

berikut: 

a. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, 

tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan 

b. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan 

gas 

c. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, 

listrik, cahaya dan pesawat sederhana 

d. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-

benda langit lainnya. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) adalah ilmu yang mempelajari tentang alam 

semesta, benda-benda yang ada dipermukaan bumi, didalam perut bumi, 

luar angkasa, dan juga hasil temuan manusia untuk membantu 

kesejahteraan hidup manusia. 

 

4. Materi Pembelajaran IPA SD/MI 

a. Organ Pernapasan Manusia Dan Hewan  

Manusia dan hewan termasuk makhluk hidup. Keduanya mempunyai 

kesamaan dalam kehidupan. Salah satunya adalah pernapasan. Manusia 

memerlukan organ pernapasan. Bagaimana dengan hewan? Organ Pernapasan 

Manusia Bernapas adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Kegiatan bernapas 
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membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Organ pernapasan manusia 

terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. 

1) Hidung  

Hidung adalah organ pernapasan manusia yang paling luar. Hidung 

merupakan jalan masuknya oksigen dan keluarnya karbondioksida. Proses 

menghirup dan mengembuskan udara dinamakan bernapas. Dalam keadaan 

normal orang bernapas melalui hidung. Di dalam hidung terdapat rambut halus 

dan selaput lendir. Fungsi rambut halus untuk menyaring udara. Selaput lendir 

berfungsi menangkap benda asing yang masuk. Di dalam rongga hidung terdapat 

alat pengatur suhu. Juga mengatur kesesuaian suhu tubuh dan kelembaban udara. 

2) Tenggorokan  

 Saat menghirup udara, ke manakah udara tersebut? Udara pertama masuk 

melalui faring. Faring merupakan persimpangan rongga mulut dan rongga hidung. 

Udara dari faring melewati laring menuju trakea. Dalam trakea terdapat selaput 

lendir dan sel berambut getar. Rambut getar berfungsi untuk menolak debu dan 

benda asing. Debu dan benda asing dapat masuk bersama udara. Akibat tolakan 

secara paksa akan batuk atau bersin.Trakea bercabang menjadi dua cabang batang 

tenggorokan (bronkus). Percabangan tersebut adalah  bronkus sebelah kiri dan 

sebelah kanan. Kedua bronkhus menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus 

bercabang lagi menjadi bronkiolus. Bronkus sebelah kanan bercabang menjadi 3 

bronkiolus. Adapun bronkhus sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Pada 

ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung halus berisi udara. 

Gelembunggelembung itu disebut alveolus. Dinding alveolus mengandung kapiler 

darah. Melalui kapiler darah itu terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. 

3) Paru-paru  

Paru-paru sebetulnya merupakan sekumpulan gelembung alveolus. Terletak 

di dalam rongga dada di atas sekat diafragma. Diafragma adalah sekat rongga 

badan. Sekat rongga badan  membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru 

berada di dalam rongga dada. Paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk dan tulang 

dada. Proses pernapasan terdiri atas 2 tahap  yaitu menghirup udara (inspirasi) dan 

mengembuskan udara (ekspirasi). Pada tahap inspirasi diafragma dan otot dada 
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berkontraksi, rongga dada membesar paru-paru mengembang dan udara masuk. 

Pada tahap ekspirasi diafragma dan otot dada relaksasi/istirahat, rongga dada 

kembali normal, paru-paru kembali normal, udara keluar dari paru-paru. Proses 

pernapasan dibedakan menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. 

Pernapasan dada akibat kontraksi otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernapasan 

perut akibat kontraksi diafragma. 

 

 

a). Gangguan pernapasan  

Seiring kemajuan zaman, kebutuhan manusia semakin meningkat. Untuk 

memenuhi kebutuhan maka dibangun berbagai pabrik. Tempat yang dulunya 

pepohonan berubah menjadi bangunan pabrik. Pembangunan pabrik akan 

mengurangi jumlah oksigen. Hasil pengolahan pabrik mempengaruhi limbah yang 

dapat mencemari. Pencemaran udara yang dikeluarkan oleh kendaraan. Tidak 

heran jika di daerah perkotaan udaranya kurang sehat. Udara kotor yang dihirup 

manusia berdampak bagi kesehatan. Terutama yang ada hubungannya dengan alat 

pernapasan. a. Asap pabrik/kendaraan bermotor Gas CO (karbon monoksida) 

dihasilkan dari kendaraan bermotor. Bila terhirup akan menghalangi darah 

mengikat oksigen. Oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh. Akibatnya tubuh 

akan kekurangan oksigen untuk proses pembakaran. Akhirnya kita merasa sesak 

napas. Demikian juga gas CO2 (karbon dioksida). Contohnya kendaraan 

bermotor, pabrik, dan kompor minyak tanah. Bila melebihi menyebabkan 

tumbuhan tidak lagi mampu mengubah. Mengubah CO2 menjadi O2. Sisa-sisa 

CO2 akan membentuk isolasi atmosfer. Sehingga menghalangi kembalinya panas 

bumi. Hal ini yang menyebabkan panas bumi meningkat. 

 

b). Organ Pernapasan  

Hewan Seperti halnya manusia, hewan pun memiliki organ pernapasan. 

Organ pernapasan hewan lebih sederhana dibandingkan manusia. Apakah 

pernapasan manusia sama dengan ikan? Mari kita pelajari bersama. a. Ikan Ikan 

adalah hewan yang hidup di dalam air. Hewan air bernapas menggunakan insang. 
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Insang ikan berjumlah empat pasang. Letak insang adalah di samping kanan dan 

kiri kepala. Insang dilindungi oleh tutup insang. Proses pernapasan pada ikan 

yaitu air masuk ke rongga mulut, sementara tutup insang menutup. Kemudian air 

dikeluarkan melalui tutup insang. Oksigen yang terkandung dalam air diikat oleh 

kapiler darah pada insang. Karbondioksida dikeluarkan melalui insang. Proses ini 

terjadi saat air melewati insang. 

 

a. Cacing  

Cacing bernapas menggunakan kulit. Pada permukaan kulit terdapat 

banyak pembuluh darah. Cacing dapat secara langsung menyerap oksigen dan 

mengeluarkan karbondioksida. Keluar masuknya oksigen dan karbondioksida 

melalui kulit. Maka cacing sering kita jumpai pada tempat basah. Tempat 

basah atau lembab mempermudah pernapasan pada cacing. 

 
b. Organ Pencernaan Makanan Manusia 

1). Proses Pencernaan Makanan Semua makhluk memerlukan makanan. 

Makanan berfungsi untuk tumbuh dan berkembang. Sari makanan dapat 

menghasilkan energi dan memperbaiki sel. Sekarang, kita telusuri perjalanan 

makanan dalam tubuh. Proses pencernaan makanan dibedakan menjadi dua. 

Pencernaan secara mekanis dan kimiawi. 
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a). Pencernaan makanan secara mekanis Proses mekanis terjadi di dalam 

mulut dan kerongkongan. Proses ini dilakukan melalui gigi-gigi yang kuat. Saat 

melewati kerongkongan, makanan diremas-remas oleh dinding kerongkongan. 

b). Pencernaan makanan secara kimiawi Proses kimiawi terjadi di dalam 

mulut, lambung, dan usus. Proses ini dilakukan oleh enzim. Enzim berguna untuk 

memudahkan makanan terurai sehingga mudah diserap oleh tubuh. 

2). Susunan Alat Pencernaan Proses pencernaan makanan didukung oleh 

susunan alat pencernaan. Susunan alat pencernaan makanan sebagai berikut. 

Rongga mulut, kerongkongan, lambung (perut besar), usus dua belas jari, usus 

halus, dan usus besar. 

 

a). Rongga mulut Organ rongga mulut, yaitu gigi, lidah, dan air liur. Gigi 

berguna untuk menghaluskan yang kasar. Gigi terdiri atas tiga jenis. Gigi seri, gigi 

taring, dan gigi geraham. Fungsi ketiga jenis gigi sebagai berikut. 1) Gigi seri, 

letaknya pada susunan paling depan. Bentuknya seperti kapak. Gigi seri berguna 

untuk memotong makanan. 

2) Gigi taring, letaknya di sebelah samping gigi seri. Bentuknya runcing. Gigi 

taring berguna untuk merobek atau mengoyak makanan. 3) Gigi geraham, 

letaknya di susunan gigi belakang. Bentuk permukaannya lebar dan 

bergelombang. Gigi geraham berguna untuk mengunyah makanan. 

Lidah terletak di bagian dasar rongga mulut. Fungsi lidah untuk mengatur 

letak makanan saat mengunyah. Lidah juga membantu menelan makanan. Lidah 

dilengkapi dengan saraf peka terhadap rasa. Perhatikan gambar lidah di bawah ini!  
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Air liur dihasilkan oleh kelenjar ludah. Kelenjar ludah ada dua bagian. 

Kelenjar ludah bagian atas dan bawah. Air liur melicinkan dan membasahi 

makanan agar mudah ditelan. Dalam air liur mengandung enzim ptialin atau 

amilase. Enzim ini berfungsi untuk mencerna karbohidrat secara kimiawi. Hal ini, 

bisa kamu coba dengan  mengunyah nasi. Saat mengunyah nasi, semakin lama 

terasa manis. Enzim mengubah zat tepung menjadi zat gula. 

 Kerongkongan Kerongkongan merupakan saluran penghubung rongga mulut 

dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan meremasremas (gerakan 

peristaltik). Gerakan ini dilakukan oleh dinding. 

kerongkongan. Celah kerongkongan seperti lorong sepanjang kira-kira 20 cm. 

Kerongkongan sangat lentur dan elastis sehingga mampu mendorong makanan 

masuk ke dalam lambung. 

c). Lambung (perut besar) Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah 

kiri atas. Di dalam lambung makanan akan diaduk-aduk oleh dinding lambung. Di 

dalam lambung makanan juga akan dicerna secara kimiawi. Pencernaan oleh zat 

yang dihasilkan oleh dinding lambung. Getah lambung dihasilkan oleh lambung. 

Getah lambung mengandung: 1) enzim pepsin untuk mengubah protein menjadi 

pepton; 2) enzim renin untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein; 3) asam 

klorida untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. 

d). Usus dua belas jari Usus dua belas jari karena panjangnya kira-kira 12 jari 

orang dewasa. Di dalam usus dua belas jari makanan dicerna kembali. Pencernaan 

dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh 

kelenjar pankreas. Getah pankreas berguna dalam proses memecah berbagai 

makanan. Getah empedu dihasilkanoleh hati. Getah empedu berfungsi untuk 

mencerna lemak. Berikut adalah enzim-enzim yang terkandung dalam getah 

pankreas. 1) enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula, 2) 

enzim tripsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, dan 3) enzim 

lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. 

e). Usus halus Usus halus merupakan usus terpanjang dari saluran 

pencernaan. Di dalam usus halus proses pencernaan makanan sangat lama. Proses 
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pencernaan makanan  terjadi secara sempurna dalam usus. Pencernaan makanan 

hingga menjadi sari-sari makanan. Penyerapan sari-sari makanan berlangsung di 

usus halus. 

f). Usus besar Panjang usus besar kira-kira 1,75 m. Besarnya sekitar dua kali 

usus halus. Di dalam usus besar terjadi penyerapan sisa-sisa makanan dan 

penyerapan air. Sisa zat cair dialirkan ke ginjal. Kemudian selanjutnya diproses 

menjadi air seni. Di dalam usus besar terdapat bakteri pembusuk. Bakteri 

pembusuk berguna untuk membusukkan sisa makanan menjadi kotoran. Bahan 

yang telah dibusukkan oleh bakteri berupa kotoran. Kotoran akan dikeluarkan 

melalui anus. Selain kotoron berbentuk padat, ada cairan dan gas. Cairan keluar 

melalui lubang kemih berupa air seni. Bentuk gas dikeluarkan berupa kentut. 

 

D. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir adalah sintesa tentang hubungan antar variable 

yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan 

teori-teori  yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara 

kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan 

antar variabel yang diteliti.
35

 Berdasarkan uraian tersebut, hasil belajar 

dapat diartikan sebagai kemampuan yang diperoleh seseorang setelah 

melalui kegiatan belajar. Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang 

terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan . 

Hasil belajar itu diukur untuk mengetahui pencapaian tujuan   sehingga 

hasil belajar harus sesuai dengan tujuan . 

Metode pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) ini 

menuntut peserta didik untuk saling bekerjasama dengan orang lain. Peserta 

                                                           
35

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitif, Kulittif dan R & D), 

(Bandung: Alfabeta, Cet. 23,2014),  h. 60. 
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didik turut berpartisipasi dan bekerjasama dengan orang lain secara efektif, 

menimbulkan perubahan yang konstruktif pada prilaku setiap anggota 

kelompok. Peserta didik dibagi kedalam beberapa kelompok bedasarkan 

kemmapuan peserta didik, masing-masing anggota kelompoknya yang lain 

dengan cara saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan saling 

membantu dalam memahami bagian materi pelajaran yang telah ditugaskan. 

Untuk mengetahui lebih jelasnya pengaruh metodeAptitude Treatment 

Interaction (ATI)  pembelajaran terhadap hasil belajar IPA peserta didik 

dapat digambarkan melalui diagram kerangka berpikir sebagai berikut: 

Gambar 1 

Bagan Alur Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Belajar Proses Belajar 

Kelas Eksperimen 

Penerapkan Medel 

Aptitude Treatment 

Interaction (ATI) 

Kelas Eksperimen 

Penerapkan Medel 

Aptitude Treatment 

Interaction (ATI) 

Keelas Kontrol 

Penerapkan metode 

Tanya jawab  

Keelas Kontrol 

Penerapkan metode 

Tanya jawab  

Hasil Tes Belajar Hasil Tes Belajar Hasil Tes Belajar Hasil Tes Belajar 

Apakah hasil belajar peserta didik lebih baik antara 

peserta didik yang di ajar dengan menggunakan 

model Aptitude Treatment Interaction (ATI) yang 

menggunakan metode pembelajaran konvensional 

di kelas V MIN 7 BANDAR LAMPUNG.  

Apakah hasil belajar peserta didik lebih baik antara 

peserta didik yang di ajar dengan menggunakan 

model Aptitude Treatment Interaction (ATI) yang 

menggunakan metode pembelajaran konvensional 

di kelas V MIN 7 BANDAR LAMPUNG.  
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Dalam suatu penelitian variable merupakan suatu atribut sifat atau 

nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.Menurut hubungan antara satu variable dengan variable yang 

lain maka variable dalam penelitian dapat dibedakan menjadi variable bebas 

(variable independen) adalah variable yang mempengaruhi atau menjadi 

sebab berubahnya atau timbulnya variable terikat, dalam variable terikat 

(variable devenden) merupakan variable yang mempengaruhi atau menjadi 

akibat karena variable bebas (indevenden).
36

 Variabel dalam penelitian ini 

yaitu: 

a. Variabel bebas  : Pengaruh Model Aptitude Treatment Interaction (ATI) 

b. Variabel terikat : Hasil Belajar IPA 

 

E. Penelitian Relevan 

Berdasarkan hasil dan pembasan adalah sebagai 

berikut:(1)Model pembelajaran ATI dapat meningkatkan nilai rata-

rata hasil belajar siswa dalam masing-masing kelompok (tinggi, sedang 

dan rendah) pada pokok bahasan reaksi redoksdi kelas X SMAN 5 

Pekanbaru.(2) Model pembelajaran ATI dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada pokok bahasan reaksi redoksdi kelas XSMAN 5 

Pekanbaru.(3) Besarnya pengaruh penerapan model pembelajaran 

ATIterhadap peningkatanhasil belajar siswa pada pokok 

bahasanreaksi redoks dikelas X SMAN 5 Pekanbaru 
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Ibid.h.39 
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adalah5,5%.Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan agar 

model pembelajaran ATI dijadikan salah satu alternatif model pembelajaran 

yang dapat diterapkan pada mata pelajaran kimia, khususnya pada pokok 

bahasan reaksi redoks. Ada kemungkinan penerapan model 

pembelajaran ATI pada pokok  bahasan lain akan memberikan hasil yang 

berbeda, karena itu disarankan kepada peneliti lain agar melaksanakan 

penelitian sejenis dengan pemilihan materi yang berbeda untuk mendapatkan 

gambaran yang lebih meyakinkan mengenai hasil belajar kimia.
37

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pernyataan di lapangan yang 

menunjukan bahwa mutu pendidikan di Indonesia rendah. Salah satunya, 

berkaitan dengan literasi sains dengan hasil penelitian PISA, bahwa proses 

pembelajaran ditemukan di SMP Al-Azhar 1 Bandar Lampung ada beberapa 

masalah yang bisa menimbulkan literasi sains peserta didik rendah. Karena 

pendidik masih menggunakan metode ceramah dan diskusi.Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran ATI terhadap 

peningkatan literasi sains pada peserta didik kelas VII SMP Al-Azhar 1 

Bandar Lampung.Penelitian ini merupakan penelitian jenis Kuantitatif, desain 

penelitian quasy experimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

peserta didikkelas VII SMP Al Azhar 1 Bandar Lampung tahun Pelajaran 

2016/2017 yang berjumlah 120 peserta didik. Sampel yang digunakan adalah 

teknik Cluster Random Sampling, kelas VII A sebagai kelas eksperimen dan  

kelas VII C sebagai kelas kontrol. Berdasarkan Perhitungan diperoleh dari uji 
                                                           

37
Ria Siyampriyati, Johni Azmi, dan Jimmi Copriady, Penerapan Model Pembelajaran, 

Aptitude Treatment  Interaction (Ati) Untuk meningkatkan Hasil belajar siswa pada 

Pokok Bahasan reaksi redoks Di Kelas X Sman 5 Pekanbaru 
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hipotesis dengan menggunakan rumus uji-t, adalah thitung = 2,100 dan ttabel 

= 0,161. Sehingga thitung  > ttabel, Maka H0 ditolak. Berdasarkan penelitian 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran ATI 

terhadap peningkatan literasi sains peserta didik kelas VII SMP Al-Azhar 1 

Bandar Lampung .
38

 

 

F. Hipotesis 

1. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh model ATI 

dalam pembelajaran IPA terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik 

kelas V MIN 7 Bandar Lampung. 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan peneliti, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.
39

 

Hipotesis dikatakan sementara karena kebenarannya masih perlu diuji 

dengan data dari lapangan. Bedasarkan beberapa pendapat tersebut dapat 

dipahami bahwa hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan 

yang perlu diuji kebenaranya melalui analisis. Maka berdasarkan uraian 

diatas, penulis mengajukan hipotesis sebagi berikut:
 

H0:Hasil belajar peserta didik yang diajarkan dengan 

menggunakanmetode ATI (AptitudeTreatment Interaction)lebih 

                                                           
38

Pengaruh Model Pembelajaran Aptitude Treatment Interaction  Terhadap Peningkatan 

Literasi Sains  Pada Peserta Didik Kelas Vii Smp  Al-Azhar 1 Bandar Lampung, Puput Pita 

Sari,UIN Raden Intan Lampung; (Bandar Lampung): 
39

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik edisi cet ke-15, 

(Jakarta: rineka Cipta, 2014), h. 110. 
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baik daripada peserta didik yang yang diajar dengan metode 

konvensional. 

H1 :Hasil peserta didik yang diajarkan dengan menggunakan metode 

ATI (AptitudeTreatment Interaction) tidak lebih baik daripada 

peserta didik yang yang diajar dengan metode konvensional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DAFTAR PUSTAKA 

 

Agus Suprijono, Cooperative Learning, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.5. 

Anas Sudijono
 
, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 

206 

Antomi Saregar , rahmadiyani, Eketifitas penerapan Model Pembelajaran ATI 

dan Model Pembelajaran TAI   Dampak Terhadap Hasil Belajar Fisika 

Siswa,Raden Intan Lampung: Jurnal Pendidikan Fisiska dan Keilmuan Vol 

3 No 1 Maret 2017, Hal 28-35 

Asih Widi Wisudawati dan Eka Sulistyowati, Metodologi Pembelajaran IPA, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 22. 

Ayu Nur Shawmi, Analisis Pembelajaran Sains Madrasah Ibtidaiyah (MI) Dalam 

Kurikulum 2013, Terampil Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, 

IAIN Raden Intan Lampung, Vol. 3 No 1 Juni 2016, p-ISSN 2355-1925, h. 

130. 

Dimyanti Mujiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta : Rineka Cipta, 2015),h. 

236-247 

Donni Juni Priansa, Pengembangan Strategi dan Model Pembelajaran, (Bandung: 

pustaka setia, 2019), h.187 

Ilham Efendi, Pengaruh Pemberian  Pret tes dan Post tes Terhadap Hasil 

Belajara Mata Diklat Pada Siswa SMKN 2 Lubuk Basum, Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Teknik Elektro, Vol 1 No 2 Oktober 2016, Hal 83 

Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif  Cetakan ke-

7, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 63 

M. Yusuf T dan Mutmainnah Amin, Pengaruh Mind Map Dan Gaya Belajar 

Terhadap Hasil BelajarMatematika Siswa,Tadris: Jurnal Keguruan dan 

Ilmu Tarbiyah, IAIN Raden Intan Lampung, Vol 1, No 1 (2016), h.87. 



Nichen Irma Cintia, Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kreatif Dan Hasil Belajar Siswa, 

Persepektif Ilmu Pendidikan Vol.32 No.1: 1 April 2016. 

Ovy Nuraini, Chusnal Ainy, Endang Suprapti, Penerapan Model Pembelajaran 

Treatment Interaction (ATI),  FKIP Um Surabaya  Program Studi 

Pendidikan Matematika : Vol 1, No 1, Juli 2016. Hal 87 

Ria Siyampriyati, Johni Azmi, dan Jimmi Copriady, Penerapan Model 

Pembelajaran, Aptitude Treatment  Interaction (Ati) Untuk 

meningkatkan Hasil belajar siswa pada Pokok Bahasan reaksi 

redoks Di Kelas X Sman 5 Pekanbaru 

Segitiga Warna, Model Pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI), 

Dalam Unsuer.blogspot.co.id. 4 Januari 2017, diunduh pada tanggal 3 

Maret 2017: pukul 22:23 WIB 

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan 
R&D), (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-21, 2015), hlm. 121 

Pengaruh Model Pembelajaran Aptitude Treatment Interaction  Terhadap 

Peningkatan Literasi Sains  Pada Peserta Didik Kelas Vii Smp  Al-Azhar 1 

Bandar Lampung, Puput Pita Sari,UIN Raden Intan Lampung; (Bandar 

Lampung):2017 

Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2018), h. 67. 

Sukring, Pendidikan Dalam Pengembangan Kecerdasaan Peserta Didik, Tadris : 

Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, Universitas Haluoleo Kendari, ISSN : 

2301-7562, Juni 2016. 

Usman Samatowa, Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar, (Jakarta: PT. Indeks, 

2016), h. 6. 

Winarno Surakhmad, pengantar penelitian ilmiah dasar metode dan teknik, 

(Yogyakarta : Raja Grafido, 2015), 164 



Zulfani Sesmiarni, Kecerdasan Jamak Dalam Pembelajaran IPA di Sekolah 

Dasar, terampil Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Jurusan 

Tarbiyah STAIN Bukit Tinggi, Vol. 1 No. 1 desember 2016, p-ISSN 

2355-1925 

 


