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ABSTRAK 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN APTITUDE 

TREATMENT INTERACTION (ATI) TERHADAP HASIL 

BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS VIII PADA MATA 

PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMP  

NEGERI 1 TERBANGGI BESAR  

 

Oleh  

FETI NURHALIZA AS 

 
Salah satu faktor rendah nya hasil belajar PAI adalah  peserta didik 

masih malas dalam mengikuti pembelajaran, peserta didik masih banyak 
yang belum memahami dengan baik pelajaran yang sudah disampaikan 
oleh guru, ditambah lagi melihat situasi atau kondisi belajar yang 

dilakukan dalam sistem online atau daring menyebabkan menurunnya 
semangat dan motivasi belajar peserta didik dikarenakan banyak sekali 

faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga mengakibatkan 
rendahnya hasil belajar peserta didik, untuk mengatasi hal tersebut 
peneliti memilih model pembelajarn ATI agar peserta didik merasa 

semangat, termotivasi dan berperan aktif dalam proses pembelajaran. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 
Aptitude Treatment Interaction (ATI) terhadap hasil belajar peserta didik 

kelas VIII pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 
Terbanggi Besar. Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif.  
Penelitian ini merupakan metode kuantitatif dengan menggunakan 

jenis eksperimen semu Quasy Experimen Design) dengan rancangan 

bentuk desain non equivalent control group post test. Polulasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VIII di SMP Negeri1 
Terbanggi Besar. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

cluster random sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah peserta 
didik kelas VIII D berjumlah 22 peserta didik sebagai kelas kontrol dan 

kelas VIII F berjumlah 22 peserta didik sebagai kelas eksperimen. Teknik 
pengumpulan data adalah wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji t-test untuk 

menjawab hipotesis. Uji normalitas dengan menggunakan uji 
Kolmogorov Smirnov untuk mengetahui data berdistribusi normal atau 
tidak kemudian uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui data bersifat 

homogen atau tidak dengan menggunakan uji levene statistic.  
Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh terhadap hasil 

belajar peserta didik dengan menerapkan model pembelajaran ATI 

pengajuan hipotesis memperoleh nilai    
Kata Kunci : Model Pembelajaran ATI, Hasil belajar peserta didik  
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MOTTO  

 

ى َمايَُغيُِّرْوا بِاَْنفُِسِهْم ْۗ
َْۗ َغيُِّرَلْۗ َما بِقَْىم ْۗ َحتّّٰ

  اِنّْۗ للّاّٰ

Artinya : “....Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah 

keadaan suatu kaum sebelum mereka  

mengubah keadaan diri mereka sendiri” 

(Q.S Ar-Rad : 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Penelitian ini berjudul : “Pengaruh Model Pembelajaran 

Aptitude Treatment Interaction (ATI) Terhadap Hasil Belajar Peserta 

Didik Kelas VIII Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di 

SMP Negeri 1 Terbanggi Besar”. Untuk meminimalisir 

kesalahpahaman dalam mengartikan judul skripsi ini dan supaya 

mudah dipahami dan dipelajari, penulis perlu menjelaskan beberapa 

istilah yang ada dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :  

1. Pengaruh 

Kata pengaruh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk 

watak dan kepercayaan serta perbuatan seseorang.
1

 Dengan 

demikian dapat dipahami bahwa pengaruh adalah segala daya dan 

upaya yang diusahakan terhadap sesuatu yang memiliki dampak 

atau hasil.  

 

2. Model Pembelajaran  

Menurut Rusman, model pembelajaran ialah suatu rencana 

atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum 

(rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan 

pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas yang lain. 

Menurut Joyce & Well mendefinisikan model pembelajaran yaitu 

sebagai kerangka konsepsual yang digunakan sebagai pedoman 

dalam melakukan pembelajaran. Model pembelajaran dapat 

dijadikan pola pilihan, artinya guru dapat dijadikan pola pilihan, 

guru dapat memilih model yang sesuai dan efisiensi untuk 

mencapai tujuan pembelajarannya.
2
 

 

 

 

                                                             
1

 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 849.  
2
  Rusman, Model-Model Pembelajaran, Mengembangkan Profesionalisme 

Guru, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 132-133.  



 

 
 

2 

3. Aptitude Treatment Interaction (ATI) 

Menurut Gronbach, ATI adalah sebuah pendekatan dalam 

pembelajaran 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. Berdasarkan definisi diatas ATI dapat diartikan 

sebagai suatu konsep/pendekatan yang memiliki sejumlah strategi 

pembelajaran (treatment) yang efektif digunakan untuk individu 

tertentu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. 

 

4. Hasil Belajar  

Hasil belajar ialah suatu perubahan yang dialami seseorang 

setelah melalui berbagai proses belajar dan pengalaman yang 

meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
3

 Dalam 

penelitian ini hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar 

ranah kognitif.  

 

5. Siswa  

Siswa merupakan salah satu unsur penting dalam lembaga 

pendidikan formal yang diberikan suatu perlakuan oleh guru baik 

dalam bentuk kegiatan belajar mengajar di kelas maupun diluar 

kelas.  

 

6. Mata Pelajaran Agama Islam   

Mata pelajaran agama islam merupakan suatu usaha dalam 

bentuk bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar dapat 

memahami dan mengamalkan ajaran agama islam secara 

menyeluruh serta menjadikannya sebagai pedoman hidup.  

  

                                                             
3
  Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu, (Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 2014), 67.  



 

 
 

3 

B. Latar Belakang Masalah 

Dalam perspektif teoritik, pendidikan seringkali diartikan dan 

dimaknai orang secara beragam, bergantung pada sudut pandang 

masing-masing dan teori yang dipegangnya. Menurut Satori, 

pendidikan adalah situasi dimana terjadi dialog antara peserta didik 

dengan pendidik yang memungkinkan peserta didik tumbuh ke arah 

yang dikehendaki oleh pendidik agar selaras dengan nilai-nilai yang 

dijunjung tinggi masyarakat.
4
 

Pendidikan merupakan usaha manusia untuk meningkatkan 

ilmu pengetahuan yang didapat baik dari lembaga formal maupun 

informal dalam membantu proses transformasi sehingga dapat 

mencapai kualitas yang diharapkan. Agar kualitas yang diharapkan 

dapat tercapai, diperlukan penentuan tujuan pendidikan. Tujuan 

pendidikan inilah yang akan menentukan keberhasilan dalam proses 

pembentukan pribadi manusia yang berkualitas, dengan tanpa 

mengesampingkan peranan unsur-unsur lain dalam pendidikan. 

Individu yang berkualitas salah satunya diciptakan melalui 

pendidikan, perubahan yang terjadi akibat kemajuan teknologi t 

manusia selalu berusaha dalam mengembangkan diri. Setiap individu 

memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 

Menurut Suardi (2010), tujuan pendidikan adalah seperangkat 

hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah 

diselenggarakan kegiatan pendidikan. Seluruh kegiatan pendidikan 

yakni, bimbingan pengajaran atau latihan.
5
 Aktivitas pendidikan juga 

harus sesuai dengan roda perkembangan zaman, dimana kita sekarang 

berada pada era modern sehingga pendidikan dituntun untuk 

memberikan kontribusi pemikiran, sikap, dan tindakan guna 

menumbuh kembangkan potensi peradaban manusia menuju 

keserasian hidup yang dikehendaki agama, bangsa, dan negara.
6
 

Dengan adanya pendidikan yang dicita-citakan masyarakat dapat 

diwujudkan melalui anak didik sebagai generasi masa depan.  

                                                             
4
 Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan 

Filosofis, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2019), 66. 
5 Ibid, 76.  
6 Chairul Anwar, Multikulturalisme, Globalisasi Dan tantangan Pendidikan 

Abad Ke 21, (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), 67. 
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Secara detail, dalam undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional Bab 1 Pasal 1 yang menjelaskan 

bahwa : pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kualitas spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara.
7

 Melalui pendidikan manusia  mampu 

memperluas wawasannya dan memperoleh pengetahuan yang 

dikembangkan melalui proses belajar dan pembelajaran.
8
 

Berkaitan dengan proses pendidikan, kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok dan penting dalam proses 

pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik 

dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
9
 

Belajar merupakan kegiatan yang memiliki proses tersendiri dalam 

suatu lembaga yang terstruktur pada jenjang pendidikan dengan cara 

memperoleh pengetahuan, proses pembelajaran memerlukan 

kemampuan tersendiri bagi seorang siswa, baik kemampuan pikiran, 

fisik, dan materi, sebab tanpa ketiga syarat tersebut akan sulit bagi 

seorang siswa mencapai tujuan yang diinginkannya.  

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang 

kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa 

sendiri. Siswa adalah penentu terjadinya proses belajar. Dari belajar 

mengajar memiliki suatu sistem yang tidak terlepas dari komponen-

komponen lain yang selalu berinteraksi didalamnya.  Menurut 

pemahaman kognitif, belajar adalah suatu proses usaha yang 

melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai 

akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk 

memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, 

                                                             
7
  Uu Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 1. 

8
 Rubhan Masykur, Novrizal, Muhammad Syazali, Pengembangan Media 

Pembelajaran Matematika dengan Macromedia Flash, Al-Jabar : Jurnal Pendidikan 

Matematika, “Vol.8, No.2, (2017), 178. 
9 Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesional Guru, 

(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 3. 
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tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan 

berbekas.
10

 

Dalam Islam Allah Swt memerintahkan kita untuk belajar, 

sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur’an Al-Alaq 1-5 : 

 

َي ِهۡي َعلٍَق   ١ٱۡقَزۡأ بِٱۡسِن َربَِّك ٱلَِّذً َخلََق  ًَسَٰ   ٣ٱۡقَزۡأ َوَربَُّك ٱۡۡلَۡكَزُم   ٢َخلََق ٱۡۡلِ

َي َها لَۡن يَۡعلَۡن  ٤ٱلَِّذً َعلََّن بِٱۡلقَلَِن  ًَسَٰ   ٥َعلََّن ٱۡۡلِ

 

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan  

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah  

3. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah 

4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam  

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.11  

 

Surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan wahyu yang pertama yang 

diterima Nabi Muhammad Saw di gua hira. Dari sini dapat 

dipahami bahwa belajar merupakan hal yang utama dan yang 

paling pertama harus dilaksanakan oleh manusia, setelah itu 

barulah ketauhidan (keyakinan akan keesaan Allah) dan ibadah itu 

baik ibadah mahdah maupun ghairu mahdah sehingga bermanfaat 

dan dapat diterapkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.  

Dalam ayat diatas juga diwajibkan kepada kaum muslimin 

untuk belajar yang diawali dengan membaca, seperti yang tertera 

pada ayat tersebut yaitu iqra‟ yang bermakna bacalah. Arti luas 

dari kata bacalah ialah belajar, setiap orang harus belajar karena 

dengan belajar maka akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan 

dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari bagi orang yang mau 

belajar. Adapun balasan bagi orang yang berilmu ialah diangkat 

derajatnya oleh Allah. Seperti janji-Nya dalam Al-Qur’an surat Al-

Mujadalah ayat 11 : 

 

                                                             
10   Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer 

Formula dan Penerapannya dalam Pembelajaran, (Yogyakarta: Ircisod, 2017), 119. 
11

  Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: 

Diponegoro, 2013),  597. 
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ُ َلُكْمْۚ 
ٰ
ُحْوا فِى اْلَمٰجِلِس َفاْفَسُحْوا َيْفَسِح ّللّا ا ِاَذا قِْيَل َلُكْم َتَفسَّ َها الَِّذْيَن ٰاَمُنْوٰٓ اَيُّ ٰيٰٓ

ُ الَِّذْيَن ٰاَمُنْوا ِمْنُكْمْۙ َوالَِّذْيَن اُْوُتوا اْلِعْلَم َوِاَذا قِْيَل اْنُشُزْوا َفانْ 
ٰ
ُشُزْوا َيْرَفِع ّللّا

ُ ِبَما َتْعَملُْوَن َخِبْير  
ٰ
 َدَرٰجت ٍۗ َوّللّا

 

“ Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu 

“berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan “Berdirilah kamu”, maka berdirilah niscaya Allah 

akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 12 

 

Ayat diatas juga menerangkan bahwa islam memandang menuntut 

ilmu itu penting dan perlu, bahkan islam menyeru pada umatnya untuk 

senantiasa menuntut ilmu walaupun dalam kondisi perang. Ilmu yang 

akan mengantarkan manusia untuk memiliki kepribadian dan akhlak 

yang baik, oleh karena itu islam mewajibkan bagi umatnya untuk 

menuntut ilmu. 

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks.
13

 

Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. 

Belajar juga diartikan sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada 

semua orang yang berlangsung seumur hidup, yang dimulai sejak 

masih bayi hingga masuk ke dalam liang lahat. Perubahan tingkah 

laku yang terjadi pada manusia merupakan salah satu tanda bahwa 

seseorang telah melalui proses belajar baik yang bersifat pengetahuan 

(kognitif), maupun keterampilan (psikomotorik), bahkan perubahan 

sikap (afektif).
14

 

Pendidikan agama islam di sekolah mempunyai tujuan agar 

peserta didik dapat mengenal, memahami, menghayati, dan 

mengamalkan syariat islam dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah 

guru sebagai pendidik memiliki tugas yaitu sebagai profesi menuntut 

                                                             
12

 Urip Triyono, Mufarohah, (Formal, Non Formal, Informal), Bunga 

Rampai Pendidikan, (Yogyakarta: Deepublish, 2018). 
13

 Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2016), 7.    
14   Eveline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran, 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 3. 
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kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan memiliki 

kemampuan mengemas pembelajaran secara baik dengan 

menggunakan model pembelajaran yang tepat maka proses belajar 

dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Salah satu faktor yang 

mendukung keberhasilan guru dalam proses pembelajaran adalah 

kemampuan guru dalam menguasai dan menerapkan model 

pembelajaran. Seorang guru harus aktif, kreatif, dan inovatif dalam 

menyampaikan materi pembelajaran kepada para peserta didiknya.  

Model pembelajaran merupakan salah suatu 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.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah suatu pola pendekatan yang digunakan pendidik 

untuk mengimplementasikan kegiatan belajar mengajar melalui 

langkah-langkah yang sistematis dan terstruktur guna mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan.  

Hasil belajar dapat diartikan sebagai segala informasi yang 

berhasil diperoleh selama proses pendidikan yaang digunakan sebagai 

bahan pertimbangan untuk perbaikan masukan dan transformasi yang 

ada dalam proses belajar. Adanya umpan balik yang akurat pula, akan 

memudahkan kegiatan pendidikan. Maksudnya ialah segala hal atau 

informasi yang diperoleh dari pembelajaran.
15

  

Dari hasil belajar, seorang pendidik harus menyadari bahwa 

kecerdasan manusia sangatlah beraneka ragam. Pendidik harus 

menghayati bahwa pada umumnya dari kelompok peserta didik itu ada 

yang pandai, ada yang kurang pandai, ada yang biasa-biasa saja. 

Karena pada dasarnya setiap manusia pun juga berbeda-beda 

intelektualnya. Apalagi dalam lingkup kecil yaitu ruang kelas. Pastilah 

peserta didik memiliki selera, minat, bakat, fisik, cara belajar, 

kecepatan belajar dan sebagainya yang sangatlah berbeda-beda.  

                                                             
15

 Dimyati, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 193. 
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Proses pembelajaran ditunjukkan kepada seluruh peserta didik 

dengan memberikan layanan sesuai dengan perbedaan-perbedaan 

individual peserta didik sehingga pembelajaran memungkinkan 

berkembangnya potensi masing-masing peserta didik secara optimal. 

Maka dari itu, tenaga pendidik disarankan untuk menggunakan 

strategi pembelajaran atau model pembelajaran dengan 

memperhatikan perbedaan kemampuan tersebut. Sehingga peserta 

didik dapat belajar dengan baik dalam kondisi pengajaran yang tepat 

sesuai dengan batas kemampuannya. 

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa pembelajaran 

konvensional juga mengakibatkan rendahnya pemahaman konsep 

peserta didik, dikarenakan pembelajaran ini tidak memberikan 

kebebasan terhadap peserta didik untuk ikut terlibat aktif dalam proses 

kegiatan pembelajaran. Partisipasi peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran masih kurang, dikarenakan pembelajaran menekankan 

transfer ilmu dari tenaga pendidik kepada peserta didik. Peserta didik 

belum mendapatkan kesempatan untuk menemukan sendiri konsep 

pelajaran yang sedang dipelajari. 

Tabel 1.1 

Nilai Hasil Ulangan Harian Kelas VIII D dan VIII F 

Kelas 

Jumlah  

Peserta 

Didik 

 

Rata-

Rata 

 

KKM 
Siswa Yang 

Tuntas 

Siswa Tidak 

Tuntas 

VIII D 22 75 75 8 14 

VIII F 22 75 75 10 12 

 

Dari data diatas menunjukkan bahwa rata-rata nilai ulangan 

tengah semester peserta didik mata pelajaran agama islam kelas VIII 

SMP Negeri 1 Terbanggi Besar relatif rendah. Peserta didik 

dinyatakan tuntas dalam pembelajaran pendidikan agama islam 

apabila memperoleh nilai minimal 75, sesuai dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) SMP Negeri 1 Terbanggi Besar.  

Adapun hasil observasi awal guru pendidikan agama islam SMP 

Negeri 1 Terbanggi Besar yaitu Bu  Purnama Juwita Daulay, S.Pd.I 



 

 
 

9 

ia menjelaskan bahwa peserta didik masih malas dalam mengikuti 

pembelajaran, peserta didik masih banyak yang belum memahami 

dengan baik pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru, ditambah 

lagi melihat situasi atau kondisi belajar yang dilakukan dalam sistem 

online atau daring menyebabkan menurunnya semangat dan motivasi 

belajar peserta didik dikarenakan banyak sekali faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar peserta 

didik masih belum maksimal.
16

 

Berdasarkan permasalahan diatas, perlu adanya upaya dalam 

proses belajar mengajar untuk meningkatkan hasil belajar peserta 

didik dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat. Untuk itu 

peneliti, ingin membahas suatu penelitian menyangkut uraian diatas 

dengan mengangkat judul “Pengaruh Model Pembelajaran Aptitude 

Treatment Interaction (ATI) Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik 

Kelas VIII Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di SMP Negeri 1 

Terbanggi Besar”  

 

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah  

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan 

sebelumnya, maka masalah yang teridentifikasi oleh penulis ialah : 

a. Peserta didik cenderung kurang tertarik dengan pelajaran 

pendidikan agama islam. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa 

peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran online.  

b. Pendidik belum menerapkan model pembelajaran ATI pada 

mata pelajaran pendidikan agama islam. 

c. Presentase hasil belajar peserta didik cukup rendah.  

 

2. Pembatasan Masalah  

Mengingat keterbatasan penulis mengenai waktu, tenaga, dana, 

daan agar penelitian dilakukan lebih mendalam maka penelitian 

akan dibatasi untuk menghindari ketidakjelasan dengan masalah 

yang akan diteliti yaitu : 

                                                             
16

 Purnama Juwita Daulay, S.Pd.I  , “Guru Bidang Study Kelas VIII SMP N 1 

Terbanggi Besar Wawancara Pra Penelitian 16 Februari, Pukul 10.25 WIB.” 
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a. Model pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) 

adalah model pembelajaran yang akan digunakan dalam 

penelitian ini.  

b. Hasil belajar pendidikan agama islam.  

c. Penelitian ini hanya dilakukan pada peserta didik kelas VIII di 

SMP Negeri 1 Terbanggi Besar.  

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka penulis dapat 

merumuskan masalah penelitian, yaitu apakah terdapat pengaruh 

model pembelajaran ATI Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 

VIII Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di SMP Negeri 1 Terbanggi 

Besar? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan masalah, maka tujuan penelitian ini yang ingin 

dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran ATI 

Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII Pada Mata Pelajaran 

Agama Islam Di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara luas 

dalam dunia pendidikan. Adapun harapan manfaat dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis 

yaitu memberikan wawasan ilmu pengetahuan mengenai 

pendidikan seperti tentang strategi, metode, dan pendekatan 

pembelajaran.  

 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Pendidik 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan 

dan pemahaman tenaga pendidikan tentang beragam model 

pembelajaran yang telah ada untuk meningkatkan kapasitas 

siswa dan dapat menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran 

di sekolah.  
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b) Bagi Peserta Didik 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam, sebagai variasi belajar yang menyenangkan.  

c) Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan positif 

terhadap sekolah itu sendiri serta menjadi sebuah rujukan 

dalam pemilihan dan penggunaan model pembelajaran ATI 

dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan 

yang diharapkan. 

d) Bagi Peneliti Lainnya 

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada peneliti 

lain mengenai Model Pembelajaran ATI, sehingga dapat 

diteliti lebih lanjut dalam rangka pengembangan yang lebih 

lanjut.  

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

Dalam penelitian ini, penulis mengambil referensi atau tinjauan 

pustaka dari penelitian dan mengembangkan penelitian yang 

dilakukan oleh :  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Z Dongoran pada tahun 2014 yang 

berjudul “Efek Model Pembelajaran ATI (Aptitude Treatment 

Interaction) Terhadap Aktivitas dan Generik Sains Fisika Siswa. 

Dari hasil uji coba dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

ATI jika ditinjau dari kemampuan sains siswa diperoleh penilaian 

yang tinggi dibandingkan dengan model pembelajaran 

konvensional, jika ditinjau dari perindikator aktivitas siswa yang 

diajar menggunakan model ATI lebih tinggi dibandingkan dengan 

siswa yang diajar menggunakan model konvensional.
17

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek model 

pembelajaran ATI (Aptitude Treatment Interaction) terhadap 

aktivitas dan generik sains fisika siswa. Persamaan penelitian ini 

dengan yang dilakukan oleh peneliti yang sekarang adalah sama-

sama menggunakan model pembelajaran ATI, sedangkan 

                                                             
17

 Z Dongoran,  “Efek Model Pembelajaran ATI (Aptitude Treatment 

Interaction) Terhadap Aktivitas dan Generik Sains Fisika Siswa”, Dikfis Pascasarjana 

Unimed, (2014).  
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perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan variabel y nya 

aktivitas dan generik sains fisika siswa sedangkan peneliti sekarang 

variabel dependen (Y) nya yaitu hasil belajar.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Endang Suprapti, Ovy Nuraini, 

Chusnul Ainy pada tahun 2016 yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Luas Permukaan 

Kubus dan Balok dapat disimpulkan penerapan model 

pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VIII-C SMP 

Mardi Putera Surabaya. Dilihat dari nilai uts sebelum adanya 

treatment dan naik setelah diadakannya  treatment.18
 

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh 

peneliti sekarang adalah sama-sama menggunakan model 

pembelajaran ATI, sedangkan perbedaannya adalah pendekatan 

penelitian yang digunakan penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) pada mata pelajaran matematika sedangkan 

yang digunakan peneliti sekarang adalah pendekatan kuantitatif 

pada mata pelajaran pendidikan agama islam. Perbedaan lainnya 

adalah objeknya yaitu siswa kelas VIII SMP Mardi Putera 

Surabaya, sedangkan peneliti sekarang menggunakan objeknya 

yaitu siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Terbanggi Besar.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh A.A Ngurah Mahendra Putra, 

Ndara Tanggu Renda, H. Syahruddin pada tahun 2014 yang 

berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran ATI (Aptitude Treatment 

Interaction) Berbantuan Peta Konsep Terhadap Hasil Belajar 

IPA.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar IPA yang signifikan antara kelas yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran ATI (Aptitude Treatment 

Interaction) berbantu peta konsep dengan kelas yaang dibelajarkan 

dengan model pembelajaran konvensional.
19

 Hal tersebut 

                                                             
18

 Endang Suprapti, Ovy Nuraini, Chusnul Ainy “Penerapan Model 

Pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Materi Luas Permukaan Kubus dan Balok Kelas VIII SMP Mardi 

Putera Surabaya, Journal of Mathematics Education Science and Technology, 1.1 
(2016), 86-104.  

19
 A.A Ngurah Mahendra Putra, Ndara Tanggu Renda, H. Syahruddin, 

“Pengaruh Model Pembelajaran ATI (Aptitude Treatment Interaction) Berbantuan 
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menunjukkan bahwa model pembelajaran ATI berbantu peta 

konsep berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV 

Sekolah Dasar gugus VII di Kecamatan Sawan Kabupaten 

Buleleng Tahun Pelajaran 2013/2014.  

Adapun perbedaan penelitian yang terdahulu dengan 

Penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu menggunakan 

berbantuan peta konsep sedangkan penelitian yang sekarang tidak 

menggunakan berbantuan peta konsep. Adapun perbedaan lainnya 

yaitu objeknya adalah SD di Gugus VII di Kecamatan Sawan 

sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan objek penelitian 

hasil belajar PAI kelas VIII di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar.  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Antomi Siregar, Rahma Diani, 

Ridho Kholid, pada tahun 2017 yang berjudul “Efektivitas 

Penerapan Model Pembelajaran ATI (Aptitude Treatment 

Interaction) dan Model Pembelajaran TAI (Team Asisted 

Individually): Dampak Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa. Dari 

hasil uji coba dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian, hasil 

analisis data dan pembahasan yang telah dilaksanakan di SMA 

Negeri 1 Pesisir Tengah Krui, dapat disimpulkan bahwa : 1) 

Terdapat perbedaan antara model pembelajaran ATI (Aptitude 

Treatment Intercation) dan model pembelajaran TAI (Team 

Asisted Individualy); 2) Uji effect size menunjukkan bahwa model 

pembelajaran ATI lebih efektif digunakan dalam pembelajaran 

fisika, dibandingkan model pembelajaran TAI terhadap hasil 

belajar fisika siswa.
20

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Pirayanti, yang berjudul 

“Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Aptitude Treatment 

Interaction (ATI) Terhadap Hasil Belajar TIK Siswa Kelas VIII 

SMP Laboratorium UNDIKSHA Singaraja Tahun 2011/2012. 

Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen semu dengan 

menggunakan desain penelitian : post test –only control group 

                                                                                                                                   
Peta Konsep Terhadap Hasil Belajar IPA”, Jurnal MIMBAR PGSD Universitas 

Pendidikan Ganesha, Vol. 2, No.1 , (2014). 
20

  Antomi Siregar, Rahma Diani, Ridho Kholid, “Efektivitas Penerapan 

Model Pembelajaran ATI (Aptitude Treatment Interaction) dan Model Pembelajaran 
TAI (Team Asisted Individually): Dampak Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa”, 

Jurnal Pendidikan Fisika dan Keilmuan (JPFK), Vol. 3, No. 1, (2017).  
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desain dimana terdapat dua kelas yaitu kelas ekperimen dengan 

jumlah siswa sebanyak 42 dan kelas control dengan jumlah siswa 

sebanyak 42.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan terhadap penerapan model pembelajaran 

ATI terhadap hasil belajar teknologi informasi dan komunikasi (tik) 

siswa kelas VIII SMP Laboratorium UNDIKSHA Singaraja. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang 

yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode eksperimen semu 

dengan menggunakan desain penelitian : post test –only control 

group desain sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan 

metode quasy eksperimen.
21

 

Dari beberapa penelitian, diatas banyak sekali peneliti yang 

mengambil model pembelajaran yang sama dengan yang 

digunakan oleh peneliti. Namun yang membedakan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya dimana variabel y ialah “Hasil 

Belajar PAI” sedangkan di penelitiannya sebelumnya banyak 

menggunakan variabel y nya ialah “ Hasil Belajar Sains”  

 

H. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan skripsi yang tersusun menjadi tiga bagian, 

yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian isi dalam 

penulisan ini, peneliti menyusun kedalam lima bab yang rinciannya 

sebagai berikut : 

BAB I   

Pada bab ini dijelaskan penegasan judul, latar belakang 

masalah yang mendasari dari terjadinya penelitian ini, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu 

yang relevan, dan sistematika penulisan.  

BAB II  

Pada bab ini diuraikan tentang model pembelajaran ATI dan 

hasil belajar, pengertian model pembelajaran, pengertian ATI, 

pengertian hasil belajar peserta didik. 

                                                             
21

 Ni Made Pirayanti, “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Aptitude 

Treatment Interaction (ATI) Terhadap Hasil Belajar TIK Siswa Kelas VIII SMP 
Laboratorium UNDIKSHA Singaraja”, Jurnal Pendidikan Teknik Informatika 

(KARMAPATI) , Vol.1, No.2, (2 Juni 2012).  
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BAB III  

Pada bab ini terdapat waktu dan tempat penelitian, pendekatan 

dan jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data, 

definisi operasional variabel, instrument penelitian, uji validitas dan 

uji reabilitas data, dan terakhir teknik analisi data. 

BAB IV   

 Pada bab ini terdapat hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.  

 

 

 

 

 

  



 

 
 

16 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS  

 

A. Teori Yang Digunakan  

1. Model Pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) 

a. Pengertian Model Pembelajaran Aptitude Treatment 

Interaction (ATI) 

Menurut Mills, model adalah bentuk representasi akurat 

sebagai suatu proses aktual yang memungkinkan seseorang 

atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model 

itu.
22

 Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau 

suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam 

tutorial untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran 

termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, 

dan lain-lain.
23

 Selanjutnya Joyle menyatakan bahwa setiap 

model pembelajaran mengarahkan bahwa setiap model 

pembelajaran mengarahkan kita kedalam mendesain 

pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa, 

sehingga tujuan pembelajaran tercapai.  

Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang 

dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana 

pembelajaran jangka panjang) merancang bahan-bahan 

pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau 

yang lain.
24

 Adapun Menurut Joyce & Well mendefinisikan  

bahwa model pembelajaran yaitu sebagai kerangka 

konsepsual yang digunakan sebagai pedoman dalam 

melakukan pembelajaran. Model pembelajaran mengacu pada 

pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk 

didalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam 

                                                             
22

  Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM 

Edisi Revisi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 64. 
23

 Trianto Ibnu Badar, Mendesain Model Pembelajaran INOVATIF, 

PROGRESIF, DAN KONTEKSTUAL, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 23.   
24

  Rusman, Model-Model Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 

133. 
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kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan 

pengelola kelas.  

Dari pengertian model pembelajaran tersebut maka dapat 

disimpulkan model pembelajaran dapat dipahami sebagai 

suatu proses pembelajaran di kelas. Hal ini dilakukan untuk 

menciptakan suasana yang menunjang peserta agar peserta 

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.  

Selanjutnya, ATI  (Aptitude Treatment Interaction) terdiri 

dari tiga kata yaitu Aptitude, Treatment, Interaction. Untuk 

mengetahui secara keseluruhan perlu diketahui satu persatu 

yaitu  Aptitude adalah mengelompokkan peserta didik sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki. Treatment adalah 

perlakuan atau pembelajaran yang diberikan kepada peserta 

didik. Interaction adalah pelayanan, interaksi atau bentuk 

motivasi yang diberikan kepada peserta didik.  

 Secara subtantif dan teoritik ATI (Aptitude Treatment 

Interaction)  dapat diartikan sebagai suatu model 

pembelajaran yang memiliki sejumlah strategi pembelajaran 

(Treatment) yang efektif digunakan untuk individu tertentu 

sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
25

 

Secara statistik dan metodologi, ATI dimaknai sebagai 

suatu interaksi statistik yang bersifat multiplikatif (gabungan) 

dan sekurang-kurangnya 1 variabel manusia (independent) 

dari satu variabel hasil belajar (dependent). Tulisan Snow 

yang menjelaskan tentang pengertian ATI, sebagai berikut : 

                                                             
25

 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 

2005), 317.    
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“Aptitude-Treatment Interaction refers to the fact that 

characteristics of person sometime moderate the effects on 

those persons of instructional condition administered to them. 

In turn, the importance of some personal characteristic with 

respect to some valued educational outcome often depends on 

what instructional conditions are adminitered”.  

 Dari pengertian diatas, secara implisit terlihat adanya 

hubungan timbal balik antara hasil belajar yang diperoleh 

peserta didik dengan pengaturan kondisi pembelajaran. Hal ini 

berarti bahwa hasil belajar yang diperoleh peserta didik 

dipengaruhi oleh kondisi pembelajaran yang dikembangkan 

oleh pendidik di kelas, dengan demikian berarti bahwa 

semakin cocok perlakuan/metode pembelajaran (Treatment), 

yang diterapkan pendidik dengan perbedaan kemampuan 

(Aptitude) peserta didik makin optimal hasil belajar yang 

dicapai.
26

  

Dipandang dari sudut pembelajaran, ATI merupakan 

sebuah konsep (model) yang berisikan sejumlah strategi 

pembelajaran (treatment) yang sedikit banyaknya mangkus 

(efektif) digunakan untuk peserta didik tertentu sesuai dengan 

karakteristik kemampuannya, yang selanjutnya atas dasar 

asumsinya bahwa optimalisasi prestasi akademik/hasil belajar 

dapat dicapai melalui penyesuaian antara pembelajaran 

(Treatment) dengan perbedaan kemampuan (Aptitude) peserta 

didik.
27

 Senada dengan pendapat diatas Cronbach berpendapat 

bahwa ATI merupakan  model pembelajaran yang berusaha 

mencari dan menemukan perlakuan-perlakuan yang cocok 

dengan perbedaan kemampuan (Aptitude) peserta didik.  

Menurut Cronbach & Snow (1981), Aptitude Treatment 

Interaction (ATI) mengarah pada bagaimana interaksi atau 

hubungan antara bakat dengan perlakuan pada masing-masing 

peserta didik karena kemampuan awal atau bakat peserta didik 

(Aptitude) mencerminkan karakteristik peserta didik tersebut. 

                                                             
26

 Ibid, 318.  
27

 Syafrudin Nurdin, Model Pembelajaran Yang Memperhatikan 

Keragaman Individu Siswa Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (Jakarta: 

Quantum Teaching, 2005), 37.   
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Perlakuan (Treatment) yang sesuai perlu diberikan dengan 

karakteristiknya agar proses pembelajaran mencapai 

keberhasilan.
28

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran ATI adalah suatu model yaang berisikan 

sejumlah strategi pembelajaran dengan mengembangkan 

kondisi pembelajaran yang efektif terhadap peserta didik yang 

mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda. Model 

pembelajaran ATI juga melatih peserta didik untuk 

mengemukakan pendapatnya saat berdiskusi.  

 Allah Swt berfirman dalam surah Al-Isra ayat 84 :  

 

ى َسبِْيل   ٖۗ فََزبُُّكْن اَْعلَُن بَِوْي هَُو اَْهدَٰ ي َشاكِلَتِه   قُْل ُكلٌّ يَّْعَوُل َعلَٰ

Artinya : Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut 

keadaan masing-masing maka Tuhanmu lebih 

mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.29 

 

Ibnu abbas mengatakan dalam tafsirannya, yang 

dimaksud dengan „ala syakilatihi ialah menurut keahliannya 

masing-masing. Quraish Shihab Katakan juga, wahai 

Muhammad, orang-orang kafir quraisy sebagai ungkapan rasa 

tidak senangmu terhadap kejahatan dan pertikaian, “masing-

masing kita berbuat dan berjalan sesuai dengan jalannya.” 

Tuhanmu Maha Mengetahui dengan ilmu pengetahuan yang 

tidak tertandingi tentang orang-orang yang lebih benar 

jalannya dan selalu berbuat kebenaran. Mereka akan 

mendapatkan pahala yang besar. Allah juga Maha Mengetahui 

siapa yang lebih sesat jalannya dan akan diberi balasan sesuai 

dengan apa yang ia perbuat.
30

 

                                                             
28

 Ade Hermawan, Eny Enawaty, dan Erlina, “Pengaruh Model 

Pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Materi Struktur Atom, “Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, Vol 3, No. 1 (2014), 2.  
29

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid Dan Terjemah, (Bandung: CV. 

Diponogoro, 2010), 290.   
30

 Qurotul Ngaini, Pengaruh Model Pembelajaran ATI (Aptitude Treatment 

Interaction) Berbantuan Mind Mapping Terhadap Pemahaman Konsep Kelas VIII 

MtsTri Bakti At-Taqwa Lampung Timur, (2019), 23.  
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Ayat diatas menjelaskan bahwa selayaknya manusia 

perlakukan terhadap sesama sesuai dengan kebutuhan masing-

masing sehingga kita kaitkan dengan kemampuan peserta 

didik harus disesuaikan dengan proses pembelajaran dan 

pendidikan khususnya untuk para pendidik dalam proses 

pembelajaran harus menyesuaikan dengan kemampuan 

peserta didik di sekolah. Secara hakiki model pembelajaran 

ATI bertujuan untuk menciptakan dan mengembangkan suatu 

model pembelajaran yang benar-benar peduli dan 

memperhatikan keterkaitan antara kemampuan (Aptitude) 

seorang dengan pengalaman belajar atau secara khas dengan 

model pembelajaran (Treatment).31
 

Tingkat keberhasilan (efektivitas) model pembelajaran 

ATI dapat dicapai dengan baik, maka dalam implementasinya 

perlu diperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar dari model 

pembelajaran ATI (aptitude treatment interaction) yang 

dikemukakan oleh Snow,  sebagai berikut : 

1) Bahwa interaksi antara kemampuan (aptitude) dan 

perlakuan (treatment) berlangsung didalam pola yang 

kompleks, dan senantiasa dipengaruhi oleh variabel-

variabel tugas/jabatan dan situasi. 

2) Bahwa lingkungan pembelajaran yang sangat terstruktur 

cocok bagi peserta didik yang memiliki kemampuan 

rendah, sedangkan lingkungan pembelajaran yang kurang 

terstruktur (fleksibel) lebih pas untuk peserta didik yang 

pandai.  

3) 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. 

Sebaliknya bagi peserta didik yang tidak pencemas atau 

memiliki percaya diri tinggi (independent), belajarnya 

                                                             
31

  Vera Dewi Susanti, Eksperimentasi Model Pembelajaran Aptitude 

Treatment Interaction (ATI)Dengan Pendekatan CTL Ditinjau Dari Kedisiplinan 
Belajar Mahasiswa (Jurnal Pendidikan Matematika FKIP Univ Muhammadiyah 

Metro Vol. 7, No.1, 2018), 2.  
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akan lebih baik dalam situasi pembelajaran yang agak 

longgar (fleksibel).32
 

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas, dapat dipahami 

bahwa dalam mengimpementasikan model pembelajaran 

aptitude treatment interaction, masalah pengelompokan dan 

pengaruh lingkungan belajar bagi masing-masing karakteristik 

kemampuan (aptitude) peserta didik, merupakan masalah 

mendasar yang harus mendapat perhatian peneliti.   

Langkah-langkah utama atau tahapan didalam 

pembelajaran yang menggunakan model ATI (Aptitude 

Treatment Interaction) adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 

Empat Tahapan dalam Model Pembelajaran ATI (Aptitude 

Treatment Interaction) 

No Tahapan Perilaku Pendidik 

1 Treatment Awal Pemberian perlakuan (treatment) 

awal terhadap peserta didik 

dengan menggunakan Aptitude 

testing (tes kemampuan)  

2 Pengelompokan 

Peserta Didik 

Peserta didik dikelompokkan 

berdasarkan pada hasil aptitude 

testing. Peserta didik dalam kelas 

diklasifikasikan menjadi tiga 

kelompok yang terdiri dari peserta 

didik yang berkemampuan tinggi, 

sedang, rendah.  

3 Memberikan 

Perlakuan 

(treatment) 

Kepada masing-masing kelompok 

diberikan perlakuan (treatment) 

yang dipandang cocok/sesuai 

dengan karakteristiknya. Bagi 

kelompok peserta didik yang 

memiliki kemampuan (aptitude) 

tinggi, perlakuan yang diberikan 

yaitu belajar mandiri (self 

learning) menggunakan modul 

                                                             
32

  Syafrudin Nurdin, Model Pembelajaran yang Memperhatikan 

Keragaman Individu Siswa dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Ciputat: 

Quantum Teaching, 2005), cet I, 41.  
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plus yaitu belajar menggunakan 

modul-modul dan reverensi yang 

relavan. Sedangkan untuk 

kelompok yang sedang dan 

rendah diberi pembelajaran 

(reguler teaching) atau 

pembelajaran konvensional tetapi 

harus dilakukan secara optimal. 

4 Archievement test Diakhir setiap pembelajaran, 

dilakukan penilaian hasil belajar 

terhadap ketiga kelompok 

tersebut. Setelah pendidik berikan 

perlakuan-perlakuan (treatment) 

pembelajaran  kepada masing-

masing kelompok kemampuan 

peserta didik (tinggi, sedang, 

rendah) diadakan archievement 

test untuk mengukur tingkat 

penguasaan peserta didik terhadap 

apa yang sudah dipelajarinya.
33

 

 

b. Langkah-Langkah Model Pembelajaran ATI  

Tujuan utama model pembelajaran Aptitude Treatment 

Interaction adalah terciptanya kesesuaian antara pembelajaran 

(treatment) dengan karakteristik kemampuan (aptitude) 

peserta didik, dalam rangka mengoptimalkan prestasi 

akademik/hasil untuk menciptakan kesesuaian tersebut, maka 

dikembangkan beberapa perlakuan yang diharapkan akan ada 

efek atau pengaruhnya terhadap optimalisasi pencapaian 

prestasi akademik/hasil belajar peserta didik. Berikut adalah 

tahapan dari pelaksanaan model pembelajaran ATI : 

Tahap pertama, melaksanakan pengukuran kemampuan 

masing-masing peserta didik melalui pretest. Pretest ini 

dilakukan untuk mendapatkan data yang jelas tentang 

karakteristik kemampuan (aptitude) peserta didik. 

                                                             
33

 Dkk Nurul Setiani, Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Akutansi 

Dengan Menerapkan Model Pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) 

Jurusan Ekonomi, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret), 3.  
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Tahap kedua, membagi atau mengelompokkan peserta 

didik menjadi tiga kelompok sesuai dengan klasifikasi 

kemampuan (aptitude) yang didapatkan dari hasil tes. 

Pengelompokan peserta didik tersebut diberi label tinggi, 

sedang, rendah.  

Tahap ketiga, memberi perlakuan (treatment) pada 

masing-masing kelompok (tinggi, sedang, rendah) dalam 

pembelajaran. 

Tahap keempat, bagi kelompok peserta didik yang 

memiliki kemampuan (aptitude) tinggi, perlakuan (treatment) 

yang diberikan yaitu belajar mandiri (self learning) dengan 

menggunakan model atau buku-buku yang relevan. Pemilihan 

belajar mandiri melalui modul didasari anggapan bahwa 

peserta didik akan lebih baik jika dilakukan dengan cara 

belajar sendiri.  

Tahap kelima, bagi kelompok peserta didik yang 

berkemampuan sedang dan rendah diberikan special treatment 

agar peserta didik lebih paham terhadap mata pelajaran yang 

berlangsung. 

Tahap keenam, memberikan postest terhadap peserta 

didik agar mengetahui peningkatan kemampuan belajar 

tersebut.
34

 

 

c. Implementasi Model Pembelajaran Aptitude Treatment 

Interaction (ATI) 

Dalam penelitian ini, Peserta didik dibagi menjadi 3 

kelompok yaitu kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Bagi 

peserta didik yang berkemampuan tinggi, peneliti 

menggunakan Lembar Kerja Peserta didik (LKS) sebagai 

pemilihan belajar sendiri, karena peserta didik akan lebih baik 

jika dilakukan dengan cara sendiri yang terfokus langsung 

pada penguasaan tujuan khusus atau seluruh tujuan. 

                                                             
34

 Tiara Damar Wulan, Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Menulis Teks 

Berita Melalui Metode ATI (Aptitude Treatment Interaction) Kelas VIII SMP 50 
Palembang Jurusan Bahasa Indonesia, (Palembang: Universitas Binadarma 

Palembang, 2013), 4-5.   
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Bagi peserta didik yang mempunyai kemampuan sedang 

diberikan perlakuan (treatment) pendekatan individual yaitu 

mendekati satu persatu peserta didik. Bagi kelompok peserta 

didik yang mempunyai kemampuan rendah diberikan special 

treatment yaitu berupa pembelajaran dalam bentuk re-

teaching (pengajaran kembali) dan pendekatan individual. 

Perlakuan (treatment) ini dberikan setelah mereka semua 

mengikuti pembelajaran secara reguler. Hal ini agar secara 

psikologis peserta didik berkemampuan rendah tidak merasa 

diperlakukan sebagai murid nomer dua di kelas.  

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 melakukan 

pendekatan satu persatu kepada peserta didik. Sehingga 

dengan cara demikian, mereka bisa menguasai pelajaran yang 

diajarkan. Karena seperti diketahui bahwa salah satu tujuan 

pengajaran adalah untuk memberikan bantuan dalam 

pembelajaran kepada peserta didik yang lambat, sulit, dan 

gagal dalam belajar agar dapat mecapai hasil belajar yang 

optimal. Setelah pembelajaran berakhir dengan menggunakan 

berbagai perlakuan (treatment) yang diidentifikasi 

sebelumnya kemudian dilakukan post-test kepada kelompok 

peserta didik (tinggi, sedang, rendah). 

Post-test adalah tes yang dilaksanakan dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah semua materi sudah dapat dikuasai 

dengan sebaik-baiknya oleh siswa.
35

 Setelah dilakukan post-

test maka akan dinilai supaya dapat megetahui hasilnya, 

skor/nilai yang dicapai peserta didik pada akhir pembelajaran 

akan dijadikan bahan analisis untuk menentukan tingkat 
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keberhasilan model pendekatan aptitude treatment interaction 

(ATI) dalam pembelajaran di sekolah.  

 

d. Kelebihan Model Pembelajaran ATI  

1. Dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

2. Dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap 

materi pembelajaran. 

3. Mengatasi kelemahan pada pembelajaran klasikal maupun 

individual. 

4. Membantu menjadikan materi yang abstrak dan sulit 

mendapatkan contoh di lingkungan sekolah menjadi lebih 

kongkrit  

5. Pendidik dapat memperhatikan kemampuan setiap peserta 

didik baik secara individu maupun kelompok. 

6. Pendidik dapat memberikan treatment sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik.  

7. Peserta didik dapat mengoptimalkan prestasi belajarnya 

sesuai dengan kemampuannya.
36

 

 

e. Kekurangan Model Pembelajaran ATI 

1. Membeda-bedakan kemampuan peserta didik yang bisa 

membuat peserta didik merasa kurang adil. 

2. Membutuhkan waktu yang lama bagi peserta didik 

sehingga kurikulum bisa tidak terpenuhi. 

3. Membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga pada 

umumnya pendidik tidak mau menggunakan model 

pembelajaran ATI. 

4. Membutuhkan kemampuan khusus sehingga tidak semua 

pendidik dapat melakukan pembelajaran ini.  

 

2. Hasil Belajar  

a. Pengertian Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

peserta didik setelah melalui kegiatan belajar. Hasil belajar 

mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Proses 
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penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi 

kepada guru tentang kemajuan peserta didik dalam upaya mencapai 

tujuan-tujuan dan memperoleh target yang diharapkan guru.
37

 

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 tertentu.
38

 Secara sederhana, 

hasil belajar diartikan sebagai kemampuan yang diperoleh peserta 

didik setelah melalui kegiatan belajar. 

Hasil belajar menujukkan kemampuan siswa yang sebenarnya 

yang telah mengalami proses pengalihan ilmu pengetahuan dari 

seseorang yang dapat dikatakan dewasa atau memiliki 

pengetahuan. Jadi dengan adanya hasil belajar, dapat mengetahui 

seberapa jauh siswa dapat menangkap, memahami, memiliki 

materi pelajaran tertentu. Atas dasar itu pendidik dapat 

menentukan strategi belajar mengajar yang lebih baik.  

Menurut Oemar Hamalik, hasil belajar adalah bila seseorang 

telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang 

tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti 

menjadi mengerti.
39

 Jadi hasil belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh peserta didik setelah ia melaksanakan kegiatan belajar.  

 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

1. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri 

peserta didik. Berikut ini yang termasuk faktor internal yang 

mempengaruhi hasil belajar.
40
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a. Faktor Jasmani 

Faktor fisik atau tubuh yang harus diperhatikan adalah 

kondisi tubuh yang normal tidak memiliki cacat dan tidak 

memiliki kelainan fisik. 

b. Faktor Psikologis  

1) Intelegensi  

Kecerdasan otak atau intelegensi adalah 

kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan 

untuk beradaptasi, mengetahui atau menggunakan 

pengetahuan yang ada secara efektif dan kecepatan 

dalam mempelajari hal baru. 

(2) Motif 

Motivasi merupakan suatu dorongan yang berasal 

dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang. 

(3) Minat  

Ketertarikan seseorang terhadap suatu hal baik 

berupa materi pelajaran maupun tentang hal baru yang 

membuatnya ingin mengetahuinya lebih dalam.  

 

2. Faktor Ekternal  

Faktor-faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar 

individu. Faktor eksternal juga berpengaruh terhadap hasil 

belajar. Beberapa contoh faktor ekternal adalah faktor 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

a. Faktor Keluarga, faktor keluarga meliputi: orangtua, 

keadaan ekonomi keluarga, suasana rumah tangga, dan 

latar belakang kebudayaan.
41

 

b. Faktor Sekolah  

Lingkungan sekolah sangat diperlukan untuk 

menentukan keberhasilan belajar siswa. Hal yang paling 

mempengaruhi keberhasilan belajar para siswa di sekolah 

mencakup metode pembelajaran, kurikulum, hubungan 

guru dengan siswa, hubungan antar siswa, disiplin sekolah, 

standar pembelajaran metode dan alat yang digunakan 

kegiatan belajar mengajar.  
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c. Faktor Masyarakat 

Salah satu faktor yang mempengaruhi proses belajar 

siswa ialah dari faktor masyarakat, ini sering terjadi karena 

siswa itu sendiri berada didalam masyarakat. Seorang 

siswa hendaknya dapat memilih lingkungan masyarakat 

yang dapat menunjang keberhasilan belajar.
42

 Beberapa 

faktor yang ada di dalam masyarakat meliputi : kegiatan 

siswa, media masa, dan teman bergaul. 

 

c. Aspek-aspek Hasil Belajar  

Pada umumnya hasil belajar juga menerapkan keterampilan 

kompetensi dasar hasil belajar siswa dapat diperoleh melalui tiga 

aspek yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Menurut Taksonomi Bloom, Ada tiga domain besar yang diukur 

dalam penelitian hasil belajar, yaitu :  

1) Ranah kognitif (cognitive Domain)  

 Ranah kognitif merupakan aspek berpikir atau 

intelektual, Aspek kognitif biasanya diukur dengan tes tertulis, 

baik itu melalui tes objektif maupun uraian. Tes tertulis dapat 

menguji kemampuan siswa dalam meningkatkan suatu konsep 

serta menerapkan konsep sebagai berikut:  

a) Pengetahuan (C1) 

b) Pemahaman (C2) 

c) Penerapan (C3)  

d) Analisis (C4) 

e) Sintesis (C5) 

f) Evaluasi (C6) 

Tabel 

Format penentuan tingkat kognitif soal 

No Tingkat 

kognitif 

Indikator 

1 
C1. 

Mengingat  
 Menggunakan kata oprasional 

mengingat kembali atau 

mengenali. 

 Kemampuan yang digunakan 
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mengenali atau mengingat 

kembali pengetahuan yang 

telah dipelajari sebelumnya 

berupa istilah, fakta konsep, 

prosedur, dan metode.  

2 
C2. 

Memahami  
 Menggunakan kata oprasional 

menafsirkan, 

mencontohkan,mengklasifikas

ikan, merangkum, 

menyimpulkan, 

membandingkan, atau 

menjelaskan.  

 Kemampuan yang digunakan 

berupa mengkonstruksi makna 

dari materi pembelajaran, 

termasuk yang dicapkan, 

ditulis, dan digambar oleh 

guru.   

3 
C3. 

Menerapkan 
 Menggunakan kata oprasional 

mengeksekusi atau 

mengimplementasi.  

 Kemampuan yang digunakan 

berupa menerapkan atau 

menggunakan prosedur dalam 

keadaan tertentu.  

4 
C4. 

Menganalisis 
 Menggunakan kata oprasional 

membedakan, 

mengorganisasi, atau 

mengatribusi.  

 Kemampuan yang digunakan 

berupa berupa memecah-

mecah materi menjadi bagian- 

bagian penyusunnya dan 

menentukan hubungan- 

hubungan antar bagian itu dan 

hubungan dengan keseluruhan 

struktur.  

5 
C5. 

Mengevaluasi  
 Menggunakan kata oprasional 

memeriksa atau mengkritik. 

 Kemampuan yang digunakan 

mengambil keputusan 
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berdasarkan kriteria dan atau 

standard. 

6 
C6. Membuat  Menggunakan kata oprasional 

merumuskan, merencanakan, 

atau membuat.  

 Memadukan bagian- bagian 

untuk membentuk sesuatu 

yang baru atau produk yang 

orisinil.  

 

2) Ranah Afektif (Affective Domain)  

Ranah efektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap 

dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti 

perasaan, minat,sikap, emosi dan nilai. Beberapa pakar 

mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan 

perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif 

tingkat tinggi. Bloom bersama dengan David Krathwol 

membagi ranah afektif menjadi lima jenjang sebagai berikut:  

a. Penerimaan  

b. Tanggapan  

c. Penghargaan  

d. Pengorganisasian  

e. Karakteristik berdasar nilai-nilai  

Pengukuran ranah aktif tidak dapat diukur seperti halnya 

ranah kognitif, karena dalam ranah efektif kemampuan yang 

diukur adalah, menerima (memperhatikan), merespon, 

menghargai, mengorganisasi, dan karaktristik suatu nilai.skala 

yang digunakan untuk mengukur ranah afektif seseorang 

terhadap kegiatan suatu obyek diantaranya skala sikap. 

Hasilnya beberapa katagori sikap, yakni mendukung  (positif), 

menolak (negatif), dan netral. Sikap pada hakekatnya adalah 

kecendrungan berprilaku kepada seseorang.  

Ada tiga komponen sikap, yaitu: 

a. Kognisi, berkenaan dengan pengetahuan seseorang tentang 

objek yang dihadapi.  

b. Afeksi berkenaan dengan perasaan dalam menanggapi objek 

tersebut.  
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c. Konasi berkenaan dengan kecenderungan berbuat terhadap 

objek tersebut. 
43

 

 

3) Ranah Psikomotorik (Psychomotor Domain)  

Ranah psikomotor berhubungan erat dengan kerja otot 

(skil) sehingga menyebabkan geraknya tubuh atau bagian- 

bagiannya. Taksonomi untuk ranah psikomotor antara lain 

dikemukakan oleh Anita Harraw (1972 Arikunto, 2003), garis 

besar taksonomi yang dikemukakan Harrow adalah sebagai 

berikut:  

a) Gerakan refleks  

b) Dasar gerakan- gerakan  

c) Kemampuan perseptual  

d) Kemampuan fisik  

e) Keterampilan gerak  

f) Komunikasi secara nonverbal  

 

Dalam penelitian ini hasil belajar menurut teori Taksonomi 

Bloom dibatasi dengan ranah kognitif saja. Agar memudahkan 

dalam menggunakan alat dan kiat evaluasi yang dipandang tepat. 
44

 

 

d. Indikator Hasil Belajar  

Suatu proses belajar dianggap berhasil apabila telah 

memenuhi beberapa indikator keberhasilan belajar. Adapun 

indikator keberhasilan belajar adalah sebagai berikut : 

1) Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan 

mencapai prestasi belajar tinggi, baik secara individu maupun 

kelompok.  

2) Perilaku yang digariskan dalam tujuan khusus pengajaran 

(intruksional) telah dicapai oleh peserta didik, baik secara 

individu maupun kelompok.
45
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Namun demikian, indikator yang banyak dicapai sebagai 

tolak ukur keberhasilan adalah daya serap. Setiap proses belajar 

mengajar selalu menghasilkan hasil belajar. Masalah yang dihadapi 

adalah sampai tingkat mana prestasi/hasil belajar yang dicapai.  

 

e. Fungsi, Tujuan, Manfaat Peneitian Hasil Belajar  

Fungsi penilaian hasil belajar peserta didik yang 

dilakukan oleh guru antara lain : 

1) Menggambarkan seberapa dalam seorang peserta didik telah 

menguasai suatu kompetensi tertentu. 

2) Mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka 

membantu peserta didik memahami dirinya, membuat 

keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan 

program, pengembangan kepribadian maupun untuk 

penjurusan.  

3) Menemukan kesulitan belajar dan memungkinkan prestasi 

yang bisa dikembangkan peserta didik serta sebagai alat 

diagnosis yang membantu guru menentukan apakah peserta 

didik perlu mengikuti remidial atau pengayaan. 

4) Menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran 

yang sedang berlangsung guna perbaikan proses pembelajaran 

berikutnya.  

5) Kontrol bagi guru dan sekolah tentang kemajuan peserta 

didik.  

Tujuan penilaian hasil belajar peserta didik adalah : 

1) Mengetahui kemajuan peserta didik, dengan melakukan 

penilaian maka perkembangan hasil belajar peserta didik 

dapat ketahui menurun atau meningkat.  

2) Memeriksa ketercapaian kompetensi peserta didik, dengan 

melakukan penilaian maka dapat diketahui apakah peserta 

didik telah menguasai kompetensi tersebut ataukah belum.  

3) Mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai oleh peserta 

didik. 

4) Menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi peserta didik.  
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Manfaat penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru 

adalah : 

1) Mengetahui tingkat pencapaian kompetensi selama proses dan 

setelah proses pembelajaran berlangsung.  

2) Memberikan umpan balik bagi peserta didik agar dapat 

mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses 

pencapaian kompetensi. 

3) Memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang 

dialami oleh peserta didik. 

4) Umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, 

pendekatan, kegiatan, daan sumber belajar yang digunakan. 

5) Memberikan pilihan alternatif penilaian kepada guru. 

6) Memberikan informasi kepada orang tua tentang mutu dan 

efektifivitas pembelajaran yang dilakukan sekolah.
46

 

3. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam  

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan agama islam adalah upaya sadar dan terencana 

dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan 

ajaran agama islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur’an 

dan Al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran latihan, 

serta penggunaan pengalaman.
47

 

Zakiah Drajat mengungkapkan definisi mengenai pendidikan 

agama islam, yaitu pendidikan agama islam merupakan pendidikan 

yang dilaksanakan berdasarkan ajaran islam. Selain itu menurut 

beliau, pendidikan agama islam merupakan suatu usaha dalam 

bentuk bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar dapat 

memahami dan mengamalkan ajaran agama islam secara 

menyeluruh serta menjadikannya sebagai pedoman hidup.
48

  

Sedangkan menurut Ahmad Tafsir pendidikan agama islam adalah 
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bimbingan yang diberikan seseorang kepada seseorang agar ia 

berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran islam.
49

 

Pendidikan agama islam digunakan untuk menyiapkan peserta 

didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan 

nilai-nilai islam yang kemudian menjadi dasar hidupnya melalui 

kegiatan bimbingan, pembiasaan dan pengalaman dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Dalam suatu riwayat Rasulullah Saw mewajibkan manuisa 

baik laki-laki maupun perempuan untuk belajar dan memperdalam 

ilmu pengetahuan sejak dari lahir sampai dengan meninggal dunia : 

“Minal mahdi ilal lahd”, yaitu dengan pendidikan seumur hidup, 

dengan ilmu hidup dan kehidupan manusia pasti akan berkualitas, 

dengan agama kegiatan pembelajaran merupakan suatu kegiatan 

yang menjadikan hidup lebih terarah dan lebih bermakna. Oleh 

karena itu, dengan ilmu yang baik dan agama islam yang baik pula, 

kehidupan manusia menjadi sempurna, bahagia dan penuh rahmat 

Allah Swt. Dalam kehidupan masyarakat modern pun agama 

sangat diperlukan oleh manusia.
50

  

 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam  

Sebelum peneliti mengemukakan tujuan Pendidikan Agama 

Islam terlebih dahulu akan mengemukakan tujuan pendidikan 

secara umum. Tujuan pendidikan merupakan faktor yang sangat 

penting, karena merupakan arah yang hendak dituju oleh 

pendidikan itu. Pendidikan yang dimaksudkan untuk menyiapkan 

anak-anak untuk menghadapi masa depan kelak agar menjadi 

manusia dan bangsa yang bermartabat diantara bangsa lain.
51

 

Demikian pula halnya dengan Pendidikan Agama Islam, 

tercakup mata pelajaran akhlak mulia dimaksudkan untuk 

membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 
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Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai 

perwujudan dari pendidikan agama.
52

 Dengan kata lain Pendidikan 

yang terarah berdasarkan prinsip-prinsip hakikat fitrah manusia itu 

sendiri dalam pendidikan, artinya pendidikan yang secara utuh baik 

dari sisi jasmani maupun rohani.  

Pendidikan Agama Islam yang bertujuan untuk meningkatkan 

keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta 

didik tentang agama islam sehingga menjadi manusia muslim yang 

beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt serta berakhlak mulia 

dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

Menurut Hasan Langgulung, tujuan pendidikan agama islam 

dapat dinyatakan sebagai berikut : 

1. Persiapan untuk kehidupan dunia akhirat  

2. Perwujudan sendiri sesuai dengan pandangan islam  

3. Persiapan untuk menjadi warga negara yang baik 

4. Perkembangan yang menyeluruh dan terpadu bagi pribadi 

pelajar.  

Tujuan pendidikan agama islam di sekolah bertujuan untuk 

meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan 

pengamalan peserta didik tentang agama islam sehingga menjadi 

manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt 

serta bangsa dan bernegara serta untuk melanjutkan pendidikan 

pada jenjang yang lebih tinggi.  

Menurut Abdul Fattah Jalal tujuan umum pendidikan islam 

adalah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah, ia mengatakan 

bahwa tujuan ini akan mewujudkan tujuan-tujuan khusus.  

Jadi menurut islam, pendidikan haruslah menjadikan seluruh 

manusia menjadi manusia yang menghambakan diri kepada Allah 

atau dengan kata lain beribadah kepada Allah. Islam menghendaki 

agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan 

hidupnya sebagaimana telah digariskan oleh Allah. 

Tujuan hidup manusia itu menurut Allah adalah beribadah 

kepada Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Dzariyat 

ayat 56 

                                                             
52

 Chairul Anwar, Hakikat Manusia dalam Pendidikan: Sebuah Tinjauan 

Filosofis, (Yogyakarta: SUKA Press, 2014), h.vi-vii. 



 

 
 

37 

ًَس إَِّلَّ لِيَۡعبُُدوِى    ٥٦َوَها َخلَۡقُت ٱۡلِجيَّ َوٱۡۡلِ
 

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali 

supaya mereka beribadah kepada-Ku”  

(QS. Adz-Dzariyat: 56)  

 

c. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam  

Ruang lingkup pendidikan agama islam meliputi keserasian, 

keselarasan, dan keseimbangan antara :  

1. Hubungan antara manusia dengan Allah Swt  

2. Hubungan manusia dengan sesama manusia 

3. Hubungan manusia dengan diri sendiri 

4. Hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungan.  

Adapun ruang lingkup bahan pelajaran pendidikan agama 

islam meliputi tujuh unsur pokok, yaitu: 

1. Keimanan  

2. Ibadah  

3. Al-Qur’an  

4. Akhlak  

5. Muamalah  

6. Syari’ah, dan  

7. Tarikh  

 

B. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Kebenaran dari 

hipotseis itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul. Pengertian 

hipotesis tersebut adalah untuk hipotesis penelitian. Sedangkan secara 

statistik hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan 

populasi (parameter) yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data 

yang diperoleh dari sempel penelitian statstik. 
53

 

Hipotesis penelitian ini adalah adalah jawaban sementara 

terhadap suatu masalah yang akan dicari solusi pemecahannya melalui 

                                                             
53 Sugiyono, Op.Cit, 63-64  
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penelitian berdasarkan uraian diatas hipotesis dalam penelitian ini 

ialah sebagai berikut :  

1. Hipotesis penelitian  

Hipotesis penelitian ini yaitu merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah terdapat pengaruh model pembelajaran 

aptitude treatment interaction (ATI) terhadap hasil peserta didik 

kelas VIII pada mata pelajaran agama islam di SMP Negeri 1 

terbanggi besar. 

2. Hipotesis Statistik  

Hipotesis statistik adalah rangkaian dua atau lebih variabel 

yang menjadi intrens dan hendak diuji. Hipotesis statistik dalam 

peneliatian ini adalah sebagai berikut:  

 

a.   : Tidak ada pengaruh model pembelajaran ATI, terhadap 

hasil belajar peserta didik kelas VIII pada mata pelajaran  

agama islam di SMP Negeri 1 terbanggi besar.  

b.   : Ada pengaruh  model pembelajaran ATI terhadap hasil 

belajar peserta didik kelas VIII pada mata pelajaran agama 

islam di SMP Negeri 1 terbanggi besar. 
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