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ABTRAK 

PENGARUH MODEL APTITUDE TREATMEN INTERACTION 

( ATI ) TERHADAP PENGETAHUAN METAKOGNISI DAN 

SIKAP ILMIAH PADA MATERI KEANEKARAGAMAN 

HAYATI SISWA KELAS X BILOGI 

Oleh : 

Wahyu Lestari 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  Pengaruh Model Aptitude 

Treatmen Interaction ( ATI ) Terhadap Pengetahuan Metakognisi Dan 

Sikap Ilmiah Pada Materi Keanekaragaman Hayati Siswa Kelas X 

Bilogi, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasy 

Eksperimen dengan menggunakan analisis uji-t. Sampel dalam 

penelitian ini diambil dengan menggunakan tekhnik Teknik random 

sampling. Dari tekhnik tersebut kelas X IPA 2 sebagai kelas 

eksperimen dengan menggunakan model pembelajran ATI (Aptitude 

Treatmen Interaction) dan kelas X IPA 1 sebagai kelas kontrol 

menggunakan pembelajaran model konvensional yang diberikan oleh 

guru.  

Hasil penelitian ini menunjukan Terdapat pengaruh 

pembelajaran dengan menggunakan model ATI (Aptitute Treatmen 

Interaction)  terhadap Pengetahuan metakognisi Peserta didik kelas X. 

Nilai rata-rata pengetahuan metakognisi pada kelas yang 

menggunakan pembelajaran dengan ATI (Aptitute Treatmen 

Interaction)(eksperimen ) sebesar 83,8 sedangkan pada kelas yang 

menggunakan model konvensional (Kelas Kontrol) adalah 68,3. Uji 

Hipotesis  Menggunakan Uji-t menunjukan nilai sig. 0,000< 0,05 . 

Maka Ho ditolak dan    diterima. Hal tersebut menunjukan bahwa 

ATI (Aptitute Treatmen Interaction)  berpengaruh signifikan terhadap 

Pengetahuan Metakognisi. Hipotesis penelitian kedua menyatakan 

Terdapat pengaruh pembelajaran dengan menggunakan model ATI 

(Aptitute Treatmen Interaction)  terhadap sikap ilmiah Peserta didik 

kelas X. Skor rata-rata sikap ilmiah pada kelas yang menggunakan 
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pembelajaran dengan model ATI (Aptitute Treatmen Interaction)  

(Kelas Eksperimen) sebesar 33,7 sedangkan pada kelas yang 

menggunakan model konvensional (Kelas Kontrol) adalah 27,7. Uji 

Hipotesis Menggunakan Uji-t menunjukan nilai sig. 0,000< 0,05 . 

Maka Ho ditolak dan    diterima. Hal tersebut menunjukan bahwa 

model pembelajaran ATI (Aptitute Treatmen Interaction)  

berpengaruh signifikan terhadap sikap ilmiah peserta didik.  

Keyword: ATI (Aptitute Treatmen Interaction) , Metakognisi , 

sikap ilmiah. 
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ABTRACT 

 

THE EFFECT OF THE APTITUDE TREATMENT INTERACTION 

(ATI) MODEL ON METACOGNIC KNOWLEDGE AND 

SCIENTIFIC ATTITUDE ON BIODIVERSITY 

 MATERIALS IN CLASS X BILOGY 

 

Wahyu Lestari 

This study aims to determine the effect of the Aptitude Treatment 

Interaction ( ATI ) Model on Metacognitive Knowledge and Scientific 

Attitudes in Biology Class X Biology Students. The method used in 

this study was Quasy Experiment using t-test analysis. The sample in 

this study was taken using the random sampling technique. From these 

techniques, class X IPA 2 as an experimental class uses the ATI 

(Aptitude Treatment Interaction) learning model and class X IPA 1 as 

a control class uses conventional learning models given by the 

teacher. The results of this study indicate that there is an effect of 

learning using the ATI (Aptitute Treatment Interaction knowledge of 

class X students. The average value of metacognitive knowledge.in 

classes that use learning with ATI (Aptitute Treatment Interaction) 

(experiments) is 83.8 while the class that uses the conventional model 

(Control Class) is 68.3. Hypothesis Test Using t-test shows the value 

of sig. 0.000< 0.05 . Then Ho is rejected and H_1 is accepted. This 

shows that ATI (Aptitute Treatment Interaction) has a significant 

effect on Metacognition Knowledge. The second research hypothesis 

states that there is an effect of learning using the ATI (Aptitute 

Treatment Interaction) model on the scientific attitude of class X 

students. The average score of scientific attitudes in classes that use 

learning using the ATI (Aptitute Treatment Interaction) model 

(Experimental Class) is 33, 7 while the class that uses the 

conventional model (Control Class) is 27.7. Hypothesis Test Using t-

test shows the value of sig. 0.000< 0.05 . Then Ho is rejected and H_1 

is accepted. This shows that the ATI (Aptitute Treatment Interaction) 
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learning model has a significant effect on the scientific attitude of 

students. 

Keyword: ATI (Aptitute Treatment Interaction), Metacognition, 

scientific attitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN 

 

Assalamua’alaikum Wr.Wb 

 

Saya yang bertandatangan dibawah ini :  

 

Nama   : WAHYU LESTARI  

NPM  : 1711060251 

Program Studi  : Pendidikan Biologi 

 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul 

“PENGARUH MODEL APTITUDE TREATMEN INTERACTION 

( ATI ) TERHADAP PENGETAHUAN METAKOGNISI DAN 

SIKAP ILMIAH PADA MATERI KEANEKARAGAMAN 

HAYATI SISWA KELAS X BIOLOGI” merupakan hasil karya 

peneliti dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain. Apabila 

dikemudian hari ditemukan adanya plagiasi, maka peneliti bersedia 

menerima konsekuensi sesuai aturan yang berlaku di Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 

 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb  

 

Bandar Lampung, 6 April 2022 

Yang menyatakan, 

 

 

 

 

 

WAHYU LESTARI 

1711060251 







x 
 

MOTTO 

 

 للِْ َسبِي لِْ فَُهَوفِى ال ِعل مِْ طَلَبِْ فِى جَْ َخرَْ َمنْ 

 

“Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan 

Allah “. 

( HR. Turmudzi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

PERSEMBAHAN 

Segala puji bagi Allah SWT yang  maha pengasih lagi maha 

penyayang, dan shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurah 

kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan umatnya, 

Aamiin. Alhamdulillahirobil’alamin, pada akhirnya tugas akhir skripsi 

ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. 

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan: 

1. Teruntuk kedua orang tua tercinta (Bapak Mas Rukin dan Ibu Umi 

Hani) yang sangat penulis sayangi dan cintai, yang telah bersusah 

payah membesarkan, memberikan pendidikan terbaik, memberikan 

motivasi, dukungan dan juga doa yang tiada henti untuk 

keberhasilan penulis hingga penulis terus semangat dalam 

mengerjakan tugas akhir. 

2. Untuk suamiku tercinta M Abdul Aziz yang selalu memberikan 

doa, dukungan dan memotivasiku untuk selalu semangat dan giat 

dalam mengerjakan tugas akhir sehingga penulis bisa mengerjakan 

tugas ahir hingga selesai. 

3. Untuk anaku tercinta Zunaira Almeira Aziz yang selalu menjadi 

penyemangat bunda saat bunda sedang berproses untuk 

mendapatkan gelar sarjana  

4. untuk adikku tercinta yang selalu memberi doa, dukungan dan 

semangat sehingga penulis bisa mengerjakan tugas ahir hingga 

selesai  

5. Untuk Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 

 

 

 

 

 



xii 
 

RIWAYAT HIDUP 

 Wahyu Lestari lahir di Desa Sadar Sriwijaya, Kecamatan 

Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 15 april 1999, 

anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan suami istri bapak Mas 

Rukin dan Ibu Umi Hani. 

 Penulis mengawali pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) 

Negeri 1 Sriwijaya Lampung Timur dan lulus pada tahun 2011, 

Kemudian dilanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) Negeri 2 Way Jepra Lampung Timur dan lulus pada 

tahun 2014. Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan di tingkat 

madrasah aliyah (MA) Sriwijaya Lampung Timur, dan lulus pada 

tahun 2017. Setelah lulus dari MA Sriwijaya Lampung Timur, penulis 

melanjutkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi di Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Jurusan Pendidikan Biologi. Selama menempuh pendidikan di 

perguruan tinggi penulis ikut serta dalam anggota UKM Taekwondo 

HJC UIN RIL dan Pramuka UIN RIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

KATA PENGANTAR 

 Dengan segaala kerendahan hati sebagai hamba Allah SWT, 

dan dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, Dzat yang maha 

kuasa yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan karunia-

Nya. Shalawat teriring salam senantiasa semoga tercurahkan kepada 

baginda seluruh umat Islam Nabi Muhammad SAW, suritauladan 

terbaik dalam segala urusan dan pembawa cahaya kemenangan dunia 

dan akhirat, beserta keluarga, sahabat dan kita para pengikutnya.  

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas 

dari bantuan  dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak 

langsung, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terimakasih kepada yang terhormat: 

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, M.Ag,Ph.D selaku Rektor UIN Raden 

Intan Lampung. 

2. Bapak Dr. Eko Kuswanto,  M. Si dan Bapak Irwandani, M.Pd  

selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Biologi.  

3. Bapak Fredi Ganda Putra, M.Pd  selaku Pembimbing I yang telah 

memberikan bimbingan dan masukan sehingga terwujudnya skripsi 

sebagaimana yang diharapkan. 

4. Ibu Aryani Dwi Kesumawardani, M.Pd selaku Pembimbing II yang 

telah  meluangkan banyak waktu, tenaga dan fikiran di tengah 

kesibukannya untuk memberikan bimbingan, masukan dan juga 

arahannya dalam penyelesaian skripsi ini.  

5. Seluruh Dosen, Pegawai, dan seluruh staf karyawan dilingkungan 

Falkutas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. 

6. Bapak Ali Mansur, S.Pd selaku Kepala Sekolah MA Sriwijaya 

Lampung Timur yang telah memberikan izin untuk penelitian. 

7. Bapak Bibit Sutrisno, Bapak, Ibu guru, staf serta peserta didik MA 

Sriwijaya Lampung Timur yang telah berkenan memberikan 

bantuan selama proses penelitian. 

8. Kedua orang tuaku (Bapak Mas Rukin Dan Ibu Umi Hani) yang 

penulis sayangi dan cintai serta seluruh keluarga besar. 

9. Seluruh Keluarga Biologi H angkatan 2017 Khususnya Reza 

Artamelia, M Syahputra, Putri Rahmawati dan Maya Tiara yang 



xiv 
 

sudah berjuang bersama di bangku kuliah semoga selalu diberikan 

kesehatan agar kelak dapat bertemu kembali di lain kesempatan. 

10. Teruntuk teman-teman yang ada di UKM Taekwondo terima kasih 

selalu  memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini. 

11. Teruntuk teman-teman yang ada di UKM Pramuka Uin Ril terima 

kasih selalu  memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini 

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. 

Semoga atas motivasi, dukungan serta do’a dari semua pihak 

menjadi catatan ibadah disisi Allah SWT.Aamiin. 

 Penulis hanya bisa berdo`a semoga amal baik Bapak/ibu 

senantiasa mendapatkan balasan berupa pahala dari Allah 

SWT.Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata, 

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna.Untuk itu 

penulis harapkan kepada para pembaca kiranya dapat memberikan 

masukan saran yang membangun agar skripsi ini dapat menjadi lebih 

baik. 

Bandar Lampung,  April  2022 

   Penulis, 

  

 

 Wahyu Lestari 

 NPM. 171106025 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

DAFTAR ISI 

     Halaman 

 

HALAMAN JUDUL ...................................................................... ii 

Abstrak   .......................................................................................... iii 

Motto   ........................................................................................... x 

Persembahan .................................................................................. xi 

Riwayat hidup ................................................................................ xii 

Kata pengantar ............................................................................... xiii 

Daftar Isi ......................................................................................... xv 

Daftar Tabel.................................................................................. xiiv 

Daftar lampiran  ............................................................................. xix 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul ................................................................ 1 

B. Latar Belakang Masalah .................................................... 3 

C. Identifikasi Masalah .......................................................... 11 

D. Batasan Masalah ............................................................... 11 

E. Rumusan Masalah ............................................................. 12 

F. Tujuan Penelitian .............................................................. 12 

G. Manfaat Penelitian ............................................................ 12 

H. Kajian Penelitian Yang Terdahulu  

Yang Relevan .................................................................... 13 

BAB II : LANDASAN TEORI 

A. Landasan Teori ............................................................... 19 

. 1. Hakikat Pembelajaran Sains .......................................... 19 

2. Pengertian  model Pembelajaran ................................... 20 

3. Model Pembelajaran ATI .............................................. 22 



xvi 
 

a. Pengertian Model Pembelajaran ATI ....................... 22 

b. Sintak model pembelajaran ATI ............................... 24 

c.  Langkah-langkah Model Pembelajaran ATI ............ 25 

d.. Kelebihan  Model Pembelajaran ATI ...................... 28 

e. Kekurangan Model Pembelajaran ATI ..................... 28 

4. Metakognisi .................................................................. 29 

a. Pengertian Metakognisi ............................................ 29 

b. Komponen metakognisi ........................................... 32 

c. Manfaat Metakognisi ................................................ 40 

5. Sikap Ilmiah .................................................................. 42 

a. Pengertian Sikap Ilmiah ........................................... 42 

b. Ciri – Ciri Sikap Ilmiah ............................................ 44 

c. Penanaman sikap ilmiah  .......................................... 46 

d. Pengukuran Sikap ilmiah ......................................... 49 

e. Indikator Sikap Ilmiah .............................................. 50 

6. keanekaragaman hayati ................................................. 52 

a. Pengertian keanekaragaman hayati ........................... 52 

b. Tingkat keanekaragaman hayati  

keanekaragaman gen ............................................... 53 

c. Keanekaragaman jenis .............................................. 53 

BAB III : METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian ........................................... 61 

B. Jenis Penelitian ................................................................. 61 

C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel  ......... 62 

D. Definisi operasional Penelitian .......................................... 63 

E. Metode Pengumpulan Data ............................................... 64 

F. Instrumen Penilaian........................................................... 67 



xvii 
 

G. Uji Intrument..................................................................... 75 

BAB IV : HASIL 

A. Hasil Penelitian  ................................................................ 59 

B. Pembahasan Hasil Penelitian Dan Analisis ....................... 89 

BAB V : PENUTUP  

A. Kesimpulan ....................................................................... 93 

B. Saran ................................................................................. 94 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel              Halaman 

 

Tabel 1.1  Pra Penelitian Metakognisi  ............................................. 9 

Tabel 1.3 Hasil Survei Sikap Siswa Tiap Indikator .......................... 10 

Tabel 2.1   Empat Tahapan Dalam Model  Pembelajaran ATI 

(Aptitude  Treatment Interaction) ................................... 26 

Tabel 2.2 Dimensi Dan Indikator Sikap Ilmiah  ............................... 50 

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian Serta  

Tujuan Penelitian  ............................................................. 66 

Tabel 3.2 Indeks Persentase Sikap Ilmiah Siswa .............................. 67 

Tabel 3.3 Hasil Uji Validtas Instrumen Soal .................................... 68 

Tabel 3.4 Hasil Rekapitulasi Uji Validitas ....................................... 69 

Tabel 3.5 Kriteria Interpretasi Uji Reliabilitas ................................. 70 

Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas Tes  

Pengetahuan Metakognisi ............................................... 70 

Tabel 3.7 Klarifikasi Tingkat Kesukaran Butir Soal ......................... 71 

Tabel 3.8 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal ............................ 71 

Tabel 3.9 Klasifikasi Daya Pembeda Soal ........................................ 72 

Tabel 3.10 Hasil Analisis Daya Pembeda Soal ................................. 73 

Tabel 3.11 Hasil Uji Validitas Angket ............................................. 74 

Tabel 3.12 Hasil Uji Reliabilitas Angket .......................................... 75 

Tabel 3.13 Penentuan Indeks N-Gain ............................................... 77 

Tabel 4.1 Perbandingan Nilai Tes  

Pengetahuan Metakognisi ............................................... 80 

 



xix 
 

Tabel  4.2 Hasil Uji Normalitas   

Pengetahuan Metakognisi ................................................. 81 

Tabel 4.3 Hasil Uji Homogenitas   

Pengetahuan Metakognisi ................................................. 82 

Tabel 4.4 Hasil Uji Hipotesis Pengetahuan 

 Metakognisi ..................................................................... 82 

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan N-Gain ................................................ 83 

Tabel 4.6 Data Hasil Angket Sikap Ilmiah ....................................... 85 

Tabel 4.7 Data Hasil Perbandingan Sikap Ilmiah ............................. 87 

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas Sikap Ilmiah ................................... 88 

Tabel 4.9 Hasil Uji Homogenitas Sikap Ilmiah ................................ 88 

Tabel 4.10 Hasil Uji Hipotesis ......................................................... 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xx 
 

DAFTAR LAMPIRAN  

 

Lampiran 1  Silabus 

Lampiran 2  RPP kelas Kontrol 

Lampiran 3  RPP kelas Eksperimen 

Lampiran 4  Soal pengetahuan metakognisi 

Lampiran 5  Angket Sikap Ilmiah  

Lampiran 6 Output validitas dan Reliabilitas  

Pengetahuan Metakognisi 

Lampiran 7 Hasil uji tingkat Kesukaran soal tes 

 pengetahuan metakognisi 

Lampiran 8  Output Validitas dan Realiabilitas Sikap Ilmiah  

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Bentuk langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan 

untuk menghindari kesalahpahaman makna, maka perlu adanya 

penegasan sebuah judul agar memiliki kesatuan dan penafsiran yang 

sama terhadap isi judul skripsi ini yaitu “Pengaruh Model Aptitude 

Treatmen Interaction (ATI) Terhadap Pengetahuan Metakognisi 

Dan Sikap Ilmiah Pada Materi Keanekaragaman hayati Siswa 

Kelas X Biologi” maka diperlukan pembatasan pengertian dan 

maksud dari istilah judul tersebut. adapun pembatasan- pembatasan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh  

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengaruh 

adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang 

ikut pembentukan watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.
1
 

Menurut Norman Barry, pengaruh yaitu suatu tipe kekuasaan agar 

bertindak sesuai cara tertentu, terdorong untuk bertindak demikian, 

sekalipun ada ancaman sanksi yang terbuka bukan merupakan 

motivasi yang mendorongnya. Menurut Robert Dahl, pengaruh 

diibaratkan sebagai berikut: A memiliki pengaruh terhadap B 

sejauh ia dapat menyebabkan B untuk melakukan sesuatu yang 

sebenarnya tidak akan B lakukan. Pengaruh pada penelitin ini 

dapat disimpulkan sesuatu hal yang dapat menyebabkan suatu 

tindakan atau hasil demikian terhadap pengetahuan metakognisi 

dan sikap ilmiah siswa kelas X biologi 

2. Model ATI (Aptitude Treatment Interaction) 

Sikap dalam bahasa inggris disebut “ attitude” sedangkan 

attitude sendiri merupakan dari bahasa latin yakni “Aptus” yang 

keadaan siap secara mental yang bersifat untuk melakukan 

kegiatan. Menurut pakar pendidikan Nurdin: ATI (Apptitude-

Treatment Interaction) merupakan suatu konsep atau model yang 

                                                             
1
Pius Abdillah & Danu Prasetya, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 

(Surabaya: Arloka ), h. 256 
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berisikan sejumlah strategi pembelajaran yang efektif digunakan 

untuk siswa tertentu sesuai dengan perbedaan kemampuan 

(aptitude)”.  

Model pembelajaran : ATI (Apptitude-Treatment 

Interaction) dalam penelitian ini yang digunakan dalam 

pembelajaran materi Keanekaragaman Hayati untuk meningkatkan 

metakognisi dan Sikap Ilmiah siswa 

 

3. Metakognisi 

Metakognisi menurut Matlin adalah pengetahuan, kesadaran, 

dan kontrol seseorang terhadap proses kognitifnya yang terjadi 

pada diri sendiri. Bahkan Matlin juga menyatakan bahwa 

metakognisi sangat penting untuk membantu dalam mengatur 

lingkungan dan menyeleksi strategi dalam meningkatkan 

kemampuan kognitif selanjutnya.
2
 

Kemampuan metakognitif adalah prosedur pengetahuan. Hal 

ini adalah apa yang dilakukan seseorang secara sengaja untuk 

mengontrol kognisi terhadap hasil dari pemikiriannya dalam 

penelitian ini kemampuan ini yang akan di lihat pada siswa kelas 

X biologi sebagai subyek penelitian saat Pembelajaran dengan 

menggunakan model ATI (Apptitude-Treatment Interaction ) 

materi Keanekaragaman Hayati. 

4. Sikap Ilmiah 

Menurut Suciati & Setiawan Sikap ilmiah dalam pembelajaran 

IPA adalah kecenderungan pola tindakan siswa terhadap suatu 

stimulus tertentu yang selalu berorientasi pada ilmu pengetahuan 

dan metode ilmiah, yang mencakup aspek-aspek, diantaranya: rasa 

ingin tahu (curiosity), berpikir kritis (critical thinking), tekun 

(persistence), dan berdaya temu (inventivenees).3 Sikap ilmiah 

dalam penelitian ini adalah sikap siswa kelas X biologi dalam 

                                                             
2
Anis fauziana, Identifikasi Karakteristik Metakognisi Siswa dalam 

Menyelesaikan Masalah Matematika di Kelas VIII-F SMP Negeri 1 Gresik, 

Skripsi. (Surabaya: UNESA), h. 18.t.d. 
3
Suciati, N. N. A., & Setiawan, I. B. P. A. I. G. A. N. (2014). A Syafi‟i , L. 

Handayani, S. K. Penerapan Question Based Discovery Learning Pada 

Keterampiulan Proses Sains, 3(2) 2014 
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pembelajaran materi Keanekaragaman Hayati dengan model 

pembelajaran ATI (Apptitude-Treatment Interaction) 

5. Peserta didik Kelas X Biologi MA Sriwijaya  

Peserta didik adalah ia yang duduk di bangku belajar setara 

dengan sekolah dasar, menengah pertama (SMP), menengah atas 

(SMA), guna menuntut ilmu pengetahuan di sekolah yang 

diajarkan oleh pendidik. Dengan tujuan agar seseorang tersebut 

dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, berpengalaman, 

berkepribadian,, berakhlak, memiliki kepribadian rajin dan tekun 

dalam belajar. 

Mandrasyah Aliyah Sriwijaya Adalah lembaga pendidikan 

setara Menengah Atas, Di desa Sadar Sriwijaya Kec bandar 

Sribawono Lampung Timur.  Siswa kelas X biologi yang 

bersekolah di MA sadar Sriwijaya akan menjadi Subyek 

Penelitian ini.  

Berdasarkan istilah – istilah diatas dapat di jelaskan bahwa 

maksud judul “Pengaruh Model Aptitude Treatmen Interaction 

(ATI) Terhadap Pengetahuan Metakognisi Dan Sikap Ilmiah 

Pada Materi Keanekaragaman Hayati Siswa Kelas X Biologi” 

secara keseluruhan adalah upaya yang dilakukan peneliti untuk 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemampuan 

metakoginis dan sikap ilmiah pada siswa kelas X biologi MA 

Sadar Sriwijaya Menggunakan Model Pembelajaran Ati (Aptitude 

Treatment Interaction). 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah belajar untuk mendapatkan suatu ilmu 

pengetahuan dan ketrampilan dalam proses belajar mengajar, 

Pendidikan  sebagai  salah  satu  aset  dan  potensi  utama yang  dapat  

meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia. Dengan adanya 

pendidikan maka seseorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, 

kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat 

bagi diri sendiri dan masyarakat. 

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. 

Pendidikan membebaskan diri dari kebodohan, keterbelakangan dan 

dapat mengembangkan sumber daya manusia sehingga dapat memiliki 
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rasa percaya diri untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain didunia. 

Kemudian, adanya pendidikan yang dicitacitakan masyarakat dapat 

diwujudkan melalui anak didik sebagai generasi masa depan.
4
 

Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surat Al-

Mujadalah Ayat 11 yaitu:  
5
   

 

                      

                                

                      

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", 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”.   

Ayat diatas 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. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting 

karena dapat meningkatkankan kualitas hidup manusia dan dapat 

mengembangkankan potensinya, sehingga dapat memnuhi kebutuhan 

hidupnya sendiri.
6
 Permasalahan yang sering muncul pada saat 

pembelajaran berlangsung adalah sistem pembelajaran yang selam ini 

                                                             
4
Abdullah Idi, Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan, 

(Jakarta : Rajawali Pers, 2016) hlm. 69. 
5
  Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid Dan Terjemah (Bandung: CV. 

Diponogoro, 2010).h.543. 
6
  R Diani, „Pengembangan Modul Dengan Pendekatan Saintifik Berbasis 

Pendidikan Karakter Kelas X SMA/MA Pada Materi Suhu Dan Kalor‟, 

Seminar Nasional Program Studi Pendidikan Fisika, 2016 
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diterapkan, diantaranya pembelajaran masih bersifat satu arah, 

sehingga siswa hanya dapat menguasai materi sebatas apa yang 

disampaikan pendidik
7
. 

Hanya melalui proses pendidikan yang baik maka manusia akan 

mampu meraih dan menguasai ilmu pengetahuan untuk bekal 

hidupnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‟an yaitu: 

 

يُ ْؤتِى ٱْلِحْكَمةَ َمن يََشآُء ۚ َوَمن يُْؤَت ٱْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِى َخْيًرا َكثِيًرا ۗ 

 ِِ ٓ أُ۟ولُو۟ا ٱْْلَْلبََٰب كَُّر إَِّلَّ  َوَما يَذَّ

Artinya : Dia Memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. 

Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan 

yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali 

orang-orang yang mempunyai akal sehat. (Q.S. Al-Baqarah :269).
8
 

Ayat ini ditafsirkan Ibnu Mardawih meriwayatkan dari Ibnu 

Mas`ud secara marfu` dengan tafsiran “Pangkal hikmah ialah rasa 

takut kepada Allah” dan Laits bin salim berkata, “Hikmah ialah 

pengetahuan, fikih, Al-Quran”. Dalam tafsiran yang sama tentang 

Allah memberi kebaikan yang banyak, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan 

dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW “Sesungguhnya nabi memerintahkan 

agar tidak memberikan sedekah kecuali kepada pemeluk Islam. Akan 

tetapi Allah SWT memberikan petunjuk siapa yang dikehendaki apa 

saja yang baik untuk jalan Allah SWT. Allah SWT maha  mengetahui 

semua perkara yang dilakukan untuk membalas dengan balasan yang 

penuh bagi para prilaku yang mengerjakan karena mencari keridoan 

Allah SWT.
9
 

Sudah cukup jelas kedua ayat tersebut menjelaskan tentang 

pentingnya mencari ilmu sebagaimana perintah allah yang sudah jelas 

                                                             
7
  R Diani, „Pengaruh Pendekatan Saintifik Berbantu LKS Terhadap Hasil 

Belajar Fisika Siswa Kelas XI SMA Perintis 1 Bandar Lampung‟, Jurnal 

Ilmiah Pendidikan Fisika „AlBiRuNi‟, 5.1 (2016), 83–89. 
8
Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Transliterasi per Kata dan Terjemah per 

kata , (Bekasi: Cipta Bagus Segara, ), hlm. 45. 
9
 Muhammad Nasib Ar-Rifa`I, Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu 

Katsir Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani Pres,) 



6 

tertulis di Al – Qur‟an. Pada model Aptutude Traitment Interaction 

(ATI) komplek dalam hal pendidikan saya rasa cocok untuk 

diterapkan disekolah. Pembelajaran dengan model Aptitude Trautment 

Interaction memungkinkan siswa untuk cepat memahami keterkaitan 

tentang cara berfikir dan sikap yang dimiliki siswa. Model Aptitude 

Traitmen Interaction mengutamakan siswa dalam kesulitan memahami 

pembelajaran. 

Sejalan dengan Tujuan Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan 

biologi antara lain dapat memupuk metakognisi dan sikap ilmiah 

siswa. Berdasarkan tujuan biologi berarti berupaya mengenali diri 

sendiri sebagai mahluk, atau belajar biologi diharapkan bermanfaat 

untuk peningkatan kualitas kehidupan manusia dan lingkungannya.
10

 

Belajar biologi dapat menambah pengetahuan siswa tentang banyak 

hal yang berhubungan dengan makhluk hidup baik diri sendiri sebagai 

manusia, tumbuhan dan hewan, agar melakukan yang terbaik untuk 

kehidupan. 

Permasalahan yang sering muncul pada saat pembelajaran 

berlangsung adalah sistem pembelajaran yang selama ini diterapkan, 

diantaranya pembelajaran masih bersifat satu arah, sehingga siswa 

hanya dapat menguasai materi sebatas apa yang disampaikan 

pendidik.
11

Siswa enggan mencari sendiri atau menggali informasi 

lebih banyak tanpa arahan pendidik sehingga informasi yang di dapat 

juga sebatas yang di sampaikan pendidik. 

Proses pembelajaran didalam kelas diarahkan kepada kemampuan 

siswa untuk menghapal informasi, otak siswa di paksa untuk 

mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk 

memahami informasi yang Padadiingatnya untuk menghubungkannya 

dengan kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran, pendidik 

                                                             
10

 Nuryani Y Rustaman, Strategi Belajar Mengajar Biologi, (Jakarta: 

Universitas Pendidikan Biologi,) hlm. 34. 
11

R Diani, „Pengaruh Pendekatan Saintifik Berbantu LKS Terhadap Hasil 

Belajar Fisika Siswa Kelas XI SMA Perintis 1 Bandar Lampung‟, Jurnal 

Ilmiah Pendidikan Fisika „AlBiRuNi‟, 5.1 (2016), 83–89 
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hendaknya melibatkan siswa secara aktif. Siswa tidak hanya sekedar 

mendengar dan mencatat penjelasan pendidik.
12

 

Pembelajaran Biologi itu  sendiri  masih  sering  berpusat  pada  

guru pelajaran itu sendiri masih sebatas teori dan model ceramah saja 

praktikum masih jarang untuk diterapkan  sehingga  itu  dapat 

menunjukkan  metakognisi dan sikap ilmiah peserta  didik  masih 

rendah, metode dan model yang  digunakan  dalam  pembelajaran  

berpusat  pada  guru, sehingga siswa belum dilibatkan secara aktif 

dalam menemukan fakta, konsep, dan prinsip biologi secara langsung. 

untuk siswa bisa melakukan pemikiran kritis prilaku berani bertanya 

dan mau bertindak  dengan mudah maka guru harus melakukan proses 

penerapan model dengan media pengajaran yang tepat.  

Proses Pembelajaran pada umum nya  memiliki porsi guru lebih 

aktif dan siswa pasif mendengar sedangkan dalam pembelajran IPA 

khususnya biologi siswa  perlu berfikir seperti hal nya hakikat suatu 

pembelajaran IPA adalah memberikan pengetahuan lebih mendalam 

tentang alam serta berupaya membekali siswa dengan kemampuan 

memahami alam dan menyesuaikannya, sehingga di perlu 

pembelajaran yang lebih menuntut siswa aktif agar tujuan 

pembelajaran tercapai dengan maksimal. 

Dipandang  dari  sudut  pembelajaran,  ATI (Aptitude  

Treatment  Interaction)  merupakan  sebuah  model  yang  berisikan 

sejumlah  strategi  pembelajaran  yang  sedikit  banyaknya  efektif  

digunakan untuk  siswa tertentu sesuai dengan karakteristik 

kemampuannya, yang selanjutnya diharapkan hasil belajar dapat 

dicapai melalui penyesuaian antara pembelajaran  dengan  perbedaan  

kemampuan  peserta  didik. Model pembelajaran  ATI  adalah  suatu 

model  pembelajaran  yang  berisikan  sejumlah perlakuan  atau  

treatment  tertentu  yang  efektif  digunakan  untuk  siswa  sesuai 

dengan level kemampuan masing-masing siswa.
13

 

                                                             
12

 Wina sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan Edisi Ke2 Cetakan (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019).h.1. 
13

Universitas Negeri Makassar, „Pengaruh Aptitude Treatment Interaction ( 

Ati ) Terhadap Motivasi Siswa Dalam Mengikuti Mata Pelajaran Bola Basket 

Sma Negeri 2 Soppeng Oleh : Megawati Fakultas Ilmu Keolahragaan , 

Universitas Negeri Makassar , 2019‟, 2019. 
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Salah satu kemampuan yang penting dimiliki siswa adalah 

kemampuan metakognisi karena kemampuan metakognisi dapat 

melatih siswa untuk berpikir tingkat tinggi serta mampu 

merencanakan, mengontrol dan merefleksi segala aktivitas berpikir 

yang telah dilakukan. Metakognisi dapat membuat siswa mendapatkan 

pembelajaran lebih bermakna dan dapat memperoleh pemahaman 

yang bertahan lama pada siswa. Selain metakognisi  sikap ilmiah 

siswa juga diperlukan dalam pembelajaran biologi karena sikap ilmiah 

akan membuat siswa  memiliki kecenderungan untuk menerima 

ataupun menolak terhadap cara berpikir yang sesuai dengan keilmuan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, ATI berupaya menemukan dan 

memilih cara yang akan dijadikan sebagai perlakuan (treatment) yang 

tepat, yaitu treatmen yang sesuai dengan perbedaan kemampuan 

(aptitude) siswa. Keberhasilan model pembelajaran ATI dapat dilihat 

sejauh mana terdapat kesesuaian antara perlakuan – perlakuan 

(treatment) yang telah diimplementasikan dalam pembelajaran dengan 

kemampuan (aptitude) siswa.
14

 

Berdasakan hasil survei dan wawancara yang telah dilakukan 

pada tanggal 28 september 2020 di MA Sriwijaya dengan bapak BS 

selaku guru biologi kelas X Mengatakan bahwanya belum pernah 

menggunakan model pembelajaran ATI beliau menyampaikan bahwa 

pembelajaran dilakukan seperti pembelajaran pada umumnya yaitu 

dengan pembelajaran konvensional. 

Kemampuan metakognisi siswa pun secara khusus belum 

pernah dinilai secara khusus berdasarkan indikator metakognisi siswa, 

kemudian peneliti melakukan pra penelitian untuk melihat 

kemampuan metakognisi yang dimiliki siswa dengan memberikan 

soal yang sesuai indikator metakognisi dalam bentuk tes essay yang 

berjumlah  15 soal diberikan kepada siswa kelas X MA sadar 

Sriwijaya yang berjumlah 30 orang. materi yang di gunakan yaitu 

materi jamur yang telah selesai di pelajari dengan guru biologi sekolah 

                                                             
14

Ni Putu Suastini, „Penerapan Model Pembelajaran ATI (Aptitude Treatment 

Interaction) Untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar IPA‟, Journal of 

Education Action Research, 2.3 (2018), 222 

<https://doi.org/10.23887/jear.v2i3.16259>. 
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dengan pembelajaran konvensional dari hasil siswa yang mengerjakan 

soal tersebut diperoleh hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 1. 1 Hasil Pra Penelitian Pengetahuan Metakognisi 

Indikator  Skor Kriteria Jumlah siswa 

Pengetahuan 

deklaratif 

81<100 Sangat tinggi 0 

61<70 Tinggi 3 

41<60 Sedang 5 

21<40 Rendah 15 

<20 Sangat rendah 7 

 

Indikator  Skor Kriteria Jumlah siswa 

Pengetahuan 

Prosedural 

81<100 Sangat tinggi 0 

61<70 Tinggi 2 

41<60 Sedang 5 

21<40 Rendah 10 

<20 Sangat rendah 13 

 

Indikator  Skor Kriteria Jumlah siswa 

Pengetahuan 

kondisional 

81<100 Sangat tinggi 0 

61<70 Tinggi 3 

41<60 Sedang 5 

21<40 Rendah 15 

<20 Sangat rendah 7 

Sumber: Hasil tes metakognisi siswa berdasarkan indikator kelas 

X MA Sadar Sriwijaya 

Hasil tabel 1.1 menunjukan bahwa kemampuan metakognisi 

siswa masih rendah terbukti terdapat  dari masing – masing indikator 

metakognisi masih banyak yang rendah maka dari itu di perlukanya 

inovasi baru dalam pembelajaran seperti halnya menggunakan model 

pembelajaran yang sesuai, khususnya pada materi Ekosistem Banyak 

permasalahan problematik yang dapat diidentifikasi dan diangkat dari 

materi- materi pembelajaran ekosistem ini. Penyelidikan yang 

mencakup pengamatan objek biologi merupakan langkah yang paling 

tepat dalam memecahkan masalah. Namun, dalam suatu kondisi 
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tertentu, penelusuran jawaban dari berbagai referensi juga dapat 

dilakukan untuk memperoleh jawaban dari suatu permasalahan. 

Cakupan materi ekosistem yang luas juga menjadi indikasi perlu ada 

nya model pembelajatan yang tepat, agar siswa dapat memahami 

materi ekosistem ini dengan baik serta mendapat nilai maksimal. 

 Sikap ilmiah yang dimiliki siswa juga belum pernah di lakukan 

penilaian, sehingga untuk mengetahui sikap ilmiah awal yang dimiliki 

siswa peneliti melakukan penyebaran angket pernyataan sesuai 

indikator sikap ilmiah kepada 30 siswa untuk mengetahui sikap ilmiah 

diperoleh hasil :  

 

Tabel 1. 2 Hasil Pra Penelitian Kemampuan Sikap Ilmiah 

Sumber: Hasil Pra Penelitian Sikap Siswa MA Sadar Sriwijaya 

Hasil tabel 1.2 klasifikasi dari jawaban siswa dapat dilihat 

bahwa sikap ilmiah siswa masih sangat kurang dengan data diperoleh 

hanya 1 siswa dalam kategori tinggi dan 10 siswa kategori sedang dan 

sisa 19 siswa pada kategori kurang. 

Hasil jawaban siswa pada angket sikap ilmiah masing-masing 

indikator terlihat bahwa rata- rata indikator sikap siswa rendah 

dibuktikan dengan dari total 22 indikator hanya satu yang berkategori 

tinggi dan tiga berkategori sedang yang artinya sebanyak 86.36% 

indikator lainya masih rendah sehinggga dapat disimpulkan bahwa 

sikap ilmiah siswa masih rendah. 

Hasil pra penelitian tentang kemampuan metakognisi dan sikap 

Ilmiah siswa inilah yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan 

pembelajaran dengan menggunakan inovasi pembelajaran ATI dengan 

harapan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

kemampuan metakognisi siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh  penggunaan  

Tingkat 

Penguasaan  

Kriteria Jumlah siswa 

86 < P ≤ 100 % Tinggi  1 

65 < P ≤ 86% Sedang  9 

0 ≤ P ≤54% Kurang  20 
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model  pembelajaran  ATI  (Aptitude  Treatment Interaction) terhadap  

metakognisi dan sikap ilmiah. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  

maka  judul  penelitian  ini adalah “Pengaruh model pembelajaran 

ATI (Aptitude Treatment  Interaction) terhadap  metakognisi dan 

sikap ilmiah peserta  didik  kelas  X di MA Sriwijaya Lampung Timur 

 

C. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat  diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Peserta  didik   mengalami  kesulitan  dalam  memahami 

materi yang disampaikan pendidik. 

2. Model pembelajaran yang di pakai pendidik kurang 

bervariasi. 

3. Siswa kurang aktif dalam proses belajar 

4. Pendidik  belum  mengetahui  model  yang  tepat 

5. mengembangkan kemampuan metakognisi dan sikap ilmiah 

 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan  identifikasi  yang  telah  diuraikan  di  atas,  agar  

tidak menyimpang dari permasalahan serta mengingat keterbatasan 

pengetahuan dan kemampuan, peneliti membatasi masalah pada 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Subyek adalah Model  pembelajaran  model Aptitude  

Treatment  Interaction (ATI) dengan menekankan 

pembelajaran yang aktif dan meningkatkan rasa ingin tahu, 

rasa penasaran siswa dan terdapat timbal balik antara siswa 

dan pendidik. 

2. Obyek adalah kemampuan metakognisi dan sikap Ilmiah 

Siswa Kelas X MA Sriwijaya yang akan tercapainya dengan 

model aptitude traitmen interaction. 

3. Mata pelajaran yang  disampaikan  dibatasi  pada  pokok  

bahasan Keanekaragaman Hayati 

 

 

 

 



12 

E. Rumusan Masalah  

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan,  

maka  peneliti merumuskan  masalah  penelitian  ini  adalah  

1.  Apakah  terdapat pengaruh model pembelajaran Aptitude 

Treatment  Interaction  terhadap pengetahuan metakognisi  

terhadap siswa kelas X MA Sriwijaya ? 

2. Apakah  terdapat pengaruh model pembelajaran Aptitude  

Treatment  Interaction terhadap sikap ilmiah siswa kelas X 

MA Sriwijaya ? 

 

F. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah  diuraikan.  

Adapun  tujuan  dari penelitian ini adalah 

1.  untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran  ATI  

(Aptitude  Treatment  Interaction) terhadap pengetahuan 

metakognisi terhadap siswa kelas X MA Sriwijaya. 

2. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran  ATI  

(Aptitude  Treatment  Interaction) terhadap Sikap Ilmiah 

siswa kelas X MA Sriwijaya 

 

G. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a.  Bagi peneliti lain, dapat memberikan informasi dalam 

pelaksanaan pembelajaran  Biologi  dengan  model  

pembelajaran  ATI  (Aptitude Treatment Interaction)  

b.  Bagi  dunia  pendidikan,  khususnya  guru  penelitian  ini  

diharapkan dapat  dijadikan  sebagai  pertimbangan  dalam  

memilih  model pembelajaran  yang  efektif  untuk  

tercapainya proses  pembelajaran agar  dapat  berjalan  dengan  

baik . 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pendidik, sebagai bahan masukan bagi pendidik 

bidang studi biologi dalam  upaya  perbaikan  kualitas  

pembelajaran  IPA  dan mendorong pendidik untuk 

kreatif menggunakan model pembelajaran  
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b. Bagi  peserta  didik,  model  pembelajaran  ATI  

(Aptitude  Treatment Interaction)  pada  pembelajaran  

IPA  diharapkan  dapat meningkatkan metakognisi dan 

sikap ilmiah. 

c. Bagi  sekolah,  sebagai  sumbangan  penelitian  dalam  

usaha meningkatkan mutu pendidikan di waktu yang 

akan datang. 

d. Bagi  peneliti,  dapat  menambah  pengalaman  peneliti  

mengenai pembelajaran  di  sekolah  serta  dapat  

mengaplikasikan  ilmu  yang telah peneliti dapatkan 

selama perkuliahan. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Berdasarkan kajian teori yang dilakukan, berikut ini 

dikemukakan beberapa 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Penelitian Oleh Desendra Rufa Saputri Yang berjudul 

“Keefektifan Model Pembelajaran Aptitude Treatment 

Interaction (Ati) Dengan Tutor Sebaya Terhadap 

Kemampuan Metakognitif Siswa Sma” Hasil uji gain 

menunjukkan peningkatan hasil belajar kelompok 

eksperimen A 0,26 (rendah) dan kelompok eksperimen 

B 0,59 (sedang). Hasil uji gain peningkatan 

kemampuan metakognitif kelompok eksperimen A -

0,046 (rendah) dan kelompok eksperimen B 0,25 

(rendah). Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran aptitude treatment 

interaction dengan tutor sebaya dapat meningkatkan 

kemampuan metakognitif dan hasil belajar fisika siswa 

SMA.
15

 

                                                             
15

Desendra Rufa Saputri, (2018) Keefektifan Model Pembelajaran Aptitude 

Treatment Interaction (Ati) Dengan Tutor Sebaya Terhadap Kemampuan 

Metakognitif Siswa Sma. Under Graduates Thesis, Universitas Negeri 

Semarang. 
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2. Penelitian Oleh Khasanatur Rohmah dengan Judul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Aptitude Treatment 

Interaction (Ati) Terhadap Hasil Belajar Biologi Materi 

Sistem Ekskresi Manusia Pada Siswa Kelas Xi-B Ma 

Bustanul Muta'allimin Kota Blitar”. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 1) ada pengaruh model 

pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) 

terhadap hasil belajar biologi materi sistem ekskresi 

manusia pada siswa kelas XI-B MA Bustanul 

Muta‟allimin Kota Blitar, berdasarkan perhitungan uji-

t diperoleh t_hitung= 3,210 > t_tabel = 2,021 dengan 

taraf signifikasi 5%. 2) besar pengaruh model 

pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI) 

terhadap hasil belajar biologi materi sistem ekskresi 

manusia pada siswa kelas XI-B MA Bustanul 

Muta‟allimin nilai Efffect size sebesar 1,003 di dalam 

tabel interpretasi nilai Cohen‟s tergolong sedang 

dengan prosentase sebesar 84%.
 16

 

3. Penelitian Oleh Linda Fitasari , Dinawati Trapsilasiwi , 

Toto‟ Bara Setiawan Yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (Ati) 

Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar 

Siswa Pada Sub Pokok Bahasan Teorema Pythagoras 

Kelas Viii-B Smp Negeri 3 Panarukan Tahun Ajaran 

2013/2014” memperoleh hasil bahwa hasil tes akhir 

siklus II mengalami peningkatan dibandingkan dengan 

pembelajaran siklus I, sedangkan aktivitas guru dan 

                                                             

16
 Khasanatur Rohmah “Pengaruh Model Pembelajaran Aptitude Treatment 

Interaction (Ati) Terhadap Hasil Belajar Biologi Materi Sistem Ekskresi 

Manusia Pada Siswa Kelas Xi-B Ma Bustanul Muta'allimin Kota 

Blitar”.2019 
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siswa meningkat secara signifikan dari pertemuan 

pertama hingga pertemuan keempat.
17

 

4. Penelitian oleh Nurhayati, Agung Hartoyo, Hamdani 

dengan judul “Kemampuan Metakognisi Siswa Dalam 

Pemecahan Masalah Pada Materi Bangun Datar Di 

Kelas VII Smp” Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kemampuan metakognisi siswa pada kelompok atas 

dalam pemecahan masalah, hampir semua indikator 

terpenuhi pada masing-masing proses perencanaan, 

pemantauan, maupun evaluasi. Sementara itu, 

kemampuan metakognisi siswa pada kelompok 

menengah dalam pemecahan masalah tidak lebih baik 

dibanding kelompok atas saat merencanakan 

penyelesaian pada masingmasing proses perencanaan, 

pemantauan, maupun evaluasi. Untuk kemampuan 

metakognisi siswa pada kelompok bawah dalam 

pemecahan masalah semua indikator tidak terpenuhi 

pada masingmasing proses perencanaan, pemantauan, 

maupun evaluasi.
18

 

5. Penelitian oleh Endang Ayu Patrianingsih , Nurhayati 

B , Ernawati S. Kaseng yang berjudul “Pengaruh 

Model Pembelajaran Discovery Learning Terhadap 

Pemahaman Konsep Biologi Dan Sikap Ilmiah Siswa 

Sma Negeri 3 Takalar” Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa siswa yang dibelajarkan dengan model 

pembelajaran discovery learning memiliki pemahaman 

konsep Biologi pada kategori rendah dan memiliki 

sikap ilmiah pada kategori sangan baik. Sedangkan, 

                                                             
17

 Linda Fita Sari Dkk” Penerapan Model Pembelajaran Aptitude Treatment 

Interaction (Ati) Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa 

Pada Sub Pokok Bahasan Teorema Pythagoras Kelas Viii-B Smp Negeri 3 

Panarukan Tahun Ajaran 2013/2014 

 
18

Nurhayati, Agung Hartoyo, Hamdani.2016”Kemampuan Metakognisi 
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Smp” 
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siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran 

direct instruction memiliki pemahaman konsep Biologi 

pada kategori sangat rendah dan memiliki sikap ilmiah 

pada kategori baik. Hasil analisis statistik 

menunjukkan bahwa ada perbedaan pemahaan konsep 

biologi dan sikap ilmiah antara siswa yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran discovery 

learning dan direct instruction (F=10.450; Sig (0.000) 

< α).
19

 

 

I. Keterbaruan ( Novelty ) 

Semua penelitian terdahulu dari desendra saputri sampai 

dengan endang ayu patrianingsih masing- masing mengkaji model 

tersebut dengan kemampuan yang ingin di capai berbeda – beda, di 

daerah yang berbeda-beda tentunya akan menghasilkan 

karakteristik yang berbeda-beda pula, baik dari penyebab 

rendahnya suatu kemampuan siswa ataupun kemampuan yang 

dimiliki peserta didik. 

Seperti penelitian oleh desendra saputri model Pembelajaran 

ATI untuk mengetahui kemampuan metakognisi siswa, pada 

penelitian tersebut peneliti mengunakan juga tutor 

sebaya,sedangkan dalam penelitian ini murni menggunakan model 

ATI sehingga ingin benar-benar melihat pengaruh model ATI ini 

terhadap metakognisi dan sikap ilmiah peserta didik. 

Penelitian Oleh A.A. Ngurah Mahendra Putra , Ndara 

Tanggu Renda , H. Syahruddin Pada penelitian ini peneliti memang 

menggunakan model pembelajaran ATI tetapi peneliti berfocus 

kepada hasil belajar siswa bukan metakognisi peserta didik. 

Penelitian Oleh Linda Fitasari, Dinawati Trapsilasiwi , Toto‟ Bara 

Setiawan, pada penelitian ini peneliti menggunakan model ATI 

tetapi kemampuan yang ingin dilihat adalah metakognisi dan 

keatifan peserta didik. 

Penelitian oleh Nurhayati, Agung Hartoyo, Hamdani pada 

penelitian ini peneliti ingin mengetahui metakognisi siswa tetapi 

                                                             
19

Op.cit 
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tidak menggunakan model ATI tetapi dengan menggunakan 

pemecahan masalah. 

Penelitian oleh Endang Ayu Patrianingsih , Nurhayati B , 

Ernawati S. Kaseng pada penelitian ini peneliti menggunakan 

model discovery learning untuk mengetahui sikap Ilmiah peserta 

didik. 

Penelitian ini menggunakan model ATI untuk mengetahui 

metakognisi dan sikap ilmiah peserta didik, model ini di pilih 

karena dirasa paling efektif untuk mengetahui metakognisi dan 

sikap ilmiah peserta didik, dari beberapa artikel yang di sebutkan 

tidak ada yang secara khusus membahas pengaruh model 

pembelajaran ATI terhadap metakognisi dan sikap ilmiah peserta 

didik, tentunya penelitian –penelitian terdahulu dapat dijadikan 

refrensi dan isi yang terdapat pada penelitian tersebut dapat 

dijadikan acuan agar mendukung penelitian ini lebih kokoh. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tergolong belum 

banyak yang meneliti. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Hakikat pembelajaran Sains 

Definisi tentang IPA telah banyak di kemukakan, antara 

lain menurut para ilmuan sepakat bahwa IPA adalah suatu 

bentuk metode yang berpangkal pada pembuktian hipotesa. 

Sebagian filosof menyatakan bahwa pada hakikatnya IPA 

adalah jalan untuk mendapatkan kebenaran dari apa yang telah 

kita ketahui. Dalam Pusat Kurikulum, IPA berkaitan dengan 

cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA 

bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa 

fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan.
20

 

Ilmu  Pengetahuan  Alam  seperti  pula  disebut  sains.  

Sebagai  sebuah ilmu,  sains  memiliki  sifat  dan  karakteristik  

unik  yang  membedakan  dengan ilmu lainnya. Keunikan sains 

itu sering pula dinyatakan sebagai hakikat sains. Hakikat  sains,  

digunakan  untuk  menjawab  secara  benar  pertanyaan  apakah 

sebenarnya sains itu. 

Menurut  benyamin,‟Sains  merupakan  cara  

penyelidikan  yang berusaha  keras  mendapatkan  mendapatkan  

data  hingga  informasi  tentang dunia  kita  (alam  semesta)  

dengan  menggunakan  metode  pengamatan  dan hipotesis  

yang  teruji  berdasarkan  pengamatan”. Jadi sains adalah 

pengetahuan yang kebenarannya sudah diuji cobakan secara 

empiris melalui metode ilmiah. Hakikat sains meliputi tiga 

unsur yaitu sebagai berikut:
21

 

1. Sikap; rasa ingin tahu tentang benda, fenomena 

alam, makhluk hi dup serta hubungan  sebab  

akibat  yang  menimbulkan  masalah  baru,  dan 

                                                             
20

Depdiknas, Pusat Kurikulum, (Jakarta: Balitbang , 2006), hlm. 4. 
21

Ni putu suastini Op.Cit h. 28 
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dapat  dipecahkan  melalui  prosedur  yang  benar.  

Jadi,  sains  bersifat open ended. 

2. Proses;  prosedur  pemecahan  masalah melalui  

metode ilmiah.  Metode ilmiah  meliputi  

penyusunan  hipotesis,  perancangan  eksperimen  

atau percobaan, evaluasi,pengukuran dan 

penarikan kesimpulan. 

3. Produk;  berupa  fakta,  konsep,  prinsip,  teori  dan  

hukum.  Aplikasinya berupa penerapan metode 

ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga,  

sains  merupakan  upaya  yang  dilakukan  manusia  

secara sistematis, terorganisasi dan terstruktur 

sebagai proses kreatif yang didorong rasa ingin 

tahu, keteguhan hati dan ketekunan (konsisten) 

yang dapat diulang kembali  oleh  orang  lain  

secara  berulang-ulang.  Sedangkan  tujuan  umum 

pembelajaran  sains  adalah  penguasaan  dan  

kepemilikan  kognitif dan sikap ilmiah 

siswamembantu  peserta  didik  memahami  sains  

dan  konten,  proses,konteks  yang lebih  luas  

terutama  dalam  kehidupan  sehari -hari,  

sedangkan  tujuan  khusus pembelajaran sains 

adalah berorientasi pada hakikat sains.
22

 

Proses pembelajaran  sains  menekankan  pada pemberian 

pengalaman langsung, kontekstual dan berpusat pada siswa 

hendaknya dilakukan  secara  ATI  (Aptitude  Treatment  

Interaction)  untuk menumbuhkan  kemampuan  berfikir,  

bekerja  dan  bersikap  ilmiah,  serta mengkomunikasikannya  

sebagai  aspek  yang  sangat  penting  bagi  kecakapan hidup. 

 

 

 

 

 

                                                             
22
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2. Model Pembelajaran 

Model pemberlajaran merupakan pentuk pembelajaran 

yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara 

khas oleh guru.
23

 

Adapun menurut Suekamo mengemukakan maksud dari 

model pembelajaran adalah Kearangka 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.
24

 

Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau  

suatu  pola  yang  digunakan  sebagai  pedoman  dalam  

merencanakan pembelajaran  di  kelas  atau  pembelajaran  

dalam  tutorial  dan  untuk menentukan  perangkat-perangkat  

pembelajaran.  Dengan  kata  lain,  model pembelajaran adalah 

suatu perencanaan atau pola-pola mengajar secara tatap muka  

di  dalam  kelas  dan  untuk  menentukan  material  atau  

perangkat pembelajaran. Model  pembelajaran  adalah  suatu  

rencana  atau  pola  yang  dapat digunakan  untuk  membentuk  

kurikulum  (rencana  pembelajaran  jangka panjang)  

merancang  bahan-bahan  pembelajaran  dan  membimbing 

pembelajaran  dikelas  atau  yang  lain.
25

 

Model pembelajaran dari pendapat – pendapat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajran adalah sebagai 

pedoman para pengajar dalam merencanakan pembelajaran 

dengan tujuan  tercapainya tujuan pembelajarandengan baik 

 

 

                                                             
23 Taufik rahman.”Aplikasi model-model pembelajaran dalam penelitian 

tindakan kelas”.2018(semarang :pilar nusantara) 
24

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

Progresif dan Kontekstual : Konsep, Landasan, dan Implementasinya pada 

Kurikulum 2013 Cetakan ke-3, (Jakarta :kencana, 2017), hlm. 24. 
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Erita Erita, „Pengaruh Model Pembelajaran‟, Economica, 6.1 (2017), 72–86 
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3. Model Pembelajaran ATI 

a. Pengertian Model pembelajaran ATI 

  Model  pembelajaran  ATI  (Aptitude  Treatment  

Interaction)  terdiri dari  tiga  kata  yaitu  Aptitude,  

Treatment,  Interaction.  Untuk  mengetahui pengertian  

model  ATI  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 yan g diberikan 

kepada siswa. 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.
26

 

Di pandang dari sudut pembelajaran (Teoritik), 

menurut ATI merupakan sebuah konsep yang berisikan 

sejumlah strategi pembelajaran yang sedikit banyaknya 

efektif digunakan untuk siswa tertentu sesuai dengan 

karakteristik kemampuannya. Didasari oleh asumsi bahwa 

optimalisasi penguasaan konsep matematika dapat dicapai 

melalui penyesuaian antara perlakuan pembelajaran 

(treatment) dengan perbedaan 12 kemampuan (aptitude) 

siswa. 

Menurut Susanti mengatakan bahwa Aptitude 

didefinisikan sebagai karakteristik individu yang 

meningkat atau menurun, probabilitas tentang 

keberhasilan dalam perlakuan yang diberikan. 

Cronbach mengemukakan bahwa Aptitude Treatment 

Interaction (ATI) adalah sebuah pendekatan yang 

berusaha mencari dan menemukan perlakuan-perlakuan 

                                                             
26

Siti Masitoh, „Pengaruh Model Aptitude-Treatment-Interaction Terhadap 

Hasil Belajar IPS‟, 57–74. 
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(treatment) yang cocok dan secara optimal dapat 

diterapkan untuk siswa sesuai dengan kemampuannya.
27

 

Statistik dan metodologi, ATI dimaknai sebagai suatu 

interaksi statistik yang bersifat gabungan (multiplikatif) 

dari sekurang-kurangnya satu variabel manusia 

(independent) dan satu variabel hasil belajar (dependent). 

Dengan pernyataan tersebut menggambarkan adanya 

hubungan timbal balik antara hasil belajar yang diperoleh 

siswa dengan penganturan kondisi pembelajaran. Hal ini 

berarti bahwa prestasi akademik atau hasil belajar yang di 

peroleh siswa diperbaruhi oleh kondisi pembelajaran yang 

dikembangkan pendidik di kelas, terutama sekali dalam hal 

tindakan yang dilakukan pendidik dalam penerapan model 

ATI tersebut.
28

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran ATI adalah pembelajaran yang aktif  yang 

memberikan interaksi timbal balik yang efektif digunakan 

untuk individu tertentu berdasarkan kemampuan masing –

masing. 

Mengacu pada penjelasan di atas, tampak bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

ATI memungkinkan siswa dalam diskusi dapat 

menghubungkan hal-hal yang telah di pahami dengan 

kemampuan siswa yang berbeda-beda. Kegiatan tersebut 

dapat menguatkan pemahaman siswa terhadap suatu 

permasalahan atau memperoleh pengetahuan yang baru. 

Model pembelajaran ATI juga melatih siswa untuk selalu 

berani mengemukakan pendapatnya saat berdiskusi.
29

 

                                                             
27
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Secara hakiki model pembelajaran ATI bertujuan untuk 

menciptakan dan mengembangkan suatu model 

pembelajaran yang betul-betul peduli dan memperhatikan 

keterkaitan seseorang dengan pengalaman belajar atau 

secara khas dengan model pembelajaran (treatment).30 

Prinsip-prinsip atau dasar-dasar dari model 

pembelajaran ATI  (aptitude 

treatment interaction) ini adalah: 

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 siswa 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 

memiliki percaya diri tinggi, belajarnya akan lebi baik 

dalam situaasi pembelajaran yang agak longgar 

(fleksibel).31
 

b. Sintak model pembelajaran ATI  

Sintak model aptitude traitment interaction adalah 

:  

1. Melaksanakan pengukuran kemampuan 

masing – masing siswa melalui tes 

kemampuan (aptitude testing) hal ini 
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dilakukan guna mendapatkan data yang jelas 

tentang karakteristik kemampuan (aptitude) 

siswa  

2. Membagi siswa atau mengelompokan siswa 

menjadi 3 kelompok sesuai dengan klasifikasi 

yang didapat dari hasil aptitude testing. 

3. Memberikan perlakukan (treatment) kepada 

masing – masing kelompok ( tinggi, sedang, 

dan rendah ) dalam pembelajaran. 

4. Bagi kelompok siswa yang memiliki 

kemampuan (aptitude) tinggi perlakuan 

(traitment) yang diberikan yaitu belajar 

mandriri (self learning) dengan menggunakan 

modul atau buku – buku yang relefan. 

5. Bagi kelompok siswa yang bekemampuan 

sedang diberikan pembelajaran regular atau 

pebelajaran konvesional sebagaimana 

mestinya. 

6. Bagi kelompok siswa yang berkemampuan 

rendah diberikan sepesial traitmen, yaitu 

berupa pembelajaran dalam bentuk praktikum 

dan tutorial. 

c. Langkah – Langkah Model Pembelajaran ATI 

Menurut Syafei (2012) langkah-langkah dalam 

menerapkan model pembelajaran Aptitude 

Treatment Interaction: 

1. Melaksanakan pengukuran kemampuan masing-

masing siswa melalui tes kemampuan (aptitude testing). 

Hal ini dilakukan guna untuk mendapatkan data yang jelas 

tentang karakteristik kemampuan (aptitude) siswa. 

2.  Membagi siswa atau mengelompokkan siswa 

menjadi tiga kelompok sesuai dengan klasifikasi yang 

didapatkan dari hasil aptitude testing.  

3.  Memberikan perlakuan (treatment) kepada masing-

masing kelompok (tinggi, sedang dan rendah) dalam 

pembelajaran.  
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4. Bagi kelompok siswa yang memiliki kemampuan 

(aptitude) tinggi, perlakuan (treatment) yang diberikan 

yaitu belajar mandiri (self learning) dengan menggunakan 

LKPD.  

5. Bagi kelompok siswa yang berkemampuan sedang 

diberikan pembelajaran reguler atau pembelajaran 

konvensional sebagaimana mestinya.  

6. Bagi kelompok siswa yang mempunyai kemampuan 

rendah diberikan special treatment, yaitu berupa 

pembelajaran dalam bentuk re-teaching dan tutorial.
32

 

 

Tabel 2.1 Empat Tahapan dalam Model Pembelajaran 

ATI (Aptitude Treatment Interaction) 

No Tahapan Perilaku pendidik 

1 Treatment Awal 

Pemberian  perlakuan  (treatment)  awal  

terhadap 

  siswa dengan menggunakan aptitude testing 

   

2 Pengelompokan 

Pengelompokan yang didasarkan pada hasil 

aptitude 

 Siswa 

testing  peserta  didik  dalam  kelas  

diklasifikasikan 

  

menjadi tiga kelompok yang terdiri dari 

kemampuan 

  tinggi, sedang, dan rendah 

   

3 Memberikan 
perlakuan  (treatment)  yang  dipandang  

                                                             
32 Syafei. Model Pembelajaran Aptitude Treatment. (10 Januari 2013).  
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cocok  atau sesuai  dengan  karakteristiknya.  

Bagi  kelompok 

 Perlakuan 

sesuai  dengan  karakteristiknya.  Bagi  

kelompok 

 (treatment) siswa yang memiliki kemampuan (aptitude) 

  

tinggi,  perlakuan  yang  diberikan  yaitu  

belajar 

  

mandiri  (self  learning)  menggunakan  

modul   

  Plus 

  

yaitu belajar secara mandiri menggunaakan 

modul- 

  

modul dan reverensi yang relevan. 

Sedangkan untuk 

  

kelompok yang berpengetahuan sedang dan 

rendah 

  

diberi   pembelajaran   reguler   atau   

pembelajaran 

  

konvensional tetapi harus dilakukan secara 

optimal. 

   

4 Achievement test 

Diakhir  seetiap  pelaksanaan,  uji  coba  

dilakukan 

  

dengan  penelitian  hasil  belajar  setelah  

diberikan 

  
perlakuan-perlakuan (treatment) 
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pembelajaran pada  

masing masing kelompok. 

   

 

d. Kelebihan model Pembelajaran ATI 

Penggunaan model pembelajaran ATI dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa karena 

mereka, dibimbing untuk berinteraksi dengan 

temannya sehingga pembelajaran menjadi lebih 

menarik, dan juga dapat meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap materi pelajaran, bahkan siswa 

dapat mengoptimalkan prestasi belajarnya sesuai 

dengan kemampuannya. Bagi pendidik 

penggunaan model pembelajaran ATI dapat lebih 

memperhatikan kemampuan setiap siswa baik 

secara individu maupun kelompok selanjutnya 

pendidik dapat memberikan treatment sesuai 

dengan kebutuhan siswa.
33

 

e. Kekurangan model Pembelajaran ATI 

Penggunaan model pembelajaran ATI 

dapat membuat siswa merasa kurang adil karena 

model ini terkesan membedakan kemampuan 

siswa. Membutuhkan waktu yang lama untuk 

menuntaskan materi sehingga siswa akan sedikit 

terlambat untuk mencapai materi selanjutnya. 

Proses pelaksanaan model pembelajaran ATI 

membutuhkan kemampuan khusus sehingga tidak 

semua pendidik dapat melakukan pembelajaran 

ini.
34

 

 

 

                                                             
33

Ibid h.4 
34

Segitiga Warna, Model Pembelajaran ATI (Aptitude Treatment Interaction),  
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4. Metakognisi  

a. Pengertian metakognisi 

Istilah metakognisi (metacognition) 

pertama kali diperkenalkan oleh John Flavell pada 

tahun 1976. Metakognisi terdiri dari imbuhan 

“meta” dan “kognisi”. Meta merupakan awalan 

untuk kognisi yang artinya “sesudah” kognisi. 

Penambahan awalan “meta” pada kognisi untuk 

merefleksikan ide bahwa metakognisi diartikan 

sebagai kognisi tentang kognisi, pengetahuan 

tentang pengetahuan atau berpikir tentang 

berpikir.
35

 

Flavell mengartikan metakognisi sebagai 

berpikir tentang berpikirnya sendiri (thinking about 

thinking) atau pengetahuan seseorang tentang 

proses berpikirnya.
36

 

Livingstone mendefinisikan metakognisi 

sebagai thinking about thinking atau berpikir 

tentang berpikir. Metakognisi, menurutnya adalah 

kemampuan berpikir di mana yang menjadi objek 

berpikirnya adalah proses berpikir yang terjadi 

pada diri sendiri.
37

 

lam Mulbar, menyatakan bahwa 

“metacognition is a form of cognition, a second or 

higher order thinking process which involves 

active copntrol over cognitive processes. It can be 

simply defined as thinking about thinking or as a 

person’s cognition about cognition”. Artinya, 

metakognisi merupakan suatu bentuk kognisi atau 

                                                             
35

Desmita, Psikologi Perkembangan Siswa, (Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2010) 
36

Jennifer A. Livingston, Metacognition: An Overview, 

http://gse.buffalo.edu/fas/shuell/cep564/metacog.htm, diakses tanggal 20 

September 2012 jam 10.25 

37
 Ibid 
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proses berpikir dua tingkat atau lebih yang 

melibatkan pengendalian terhadap aktivitas 

kognitif. Oleh karena itu, metakognisi dapat 

dikatakan sebagai berpikir seseorang tentang 

berpikirnya sendiri atau kognisi seseorang tentang 

kognisinya sendiri.
38

 

Sedangkan Matlin menyatakan 

“metacognition is our knowledge, awareness, and 

control of our cognitive procces”. Metakognisi 

menurut Matlin adalah pengetahuan, kesadaran, 

dan kontrol seseorang terhadap proses kognitifnya 

yang terjadi pada diri sendiri. Bahkan Matlin juga 

menyatakan bahwa metakognisi sangat penting 

untuk membantu dalam mengatur lingkungan dan 

menyeleksi strategi dalam meningkatkan 

kemampuan kognitif selanjutnya.
39

 

Kuntjojo mengemukakan pokok-pokok 

pengertian tentang metakognisi sebagai berikut :  

1) Metakognisi merupakan kemampuan jiwa yang 

termasuk dalam  kelompok kognisi. 

2) Metakognisi merupakan kemampuan untuk 

menyadari, mengetahui, proses kognisi yang 

terjadi pada diri sendiri. 

 3) Metakognisi merupakan kemampuan untuk 

mengarahkan proses kognisi yang terjadi pada diri 

sendiri.  

4) Metakognisi merupakan kemampuan belajar 

bagaimana mestinya belajar dilakukan, yang 

meliputi proses perencanaan, pemantauan, 

evaluasi.  

                                                             
38

Usman Mulbar, Metakognisi Siswa dalam Menyelesaikan Masalah 

Matematika, makalah disajikan pada seminar nasional pendidikan 

matematika di IAIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 24 Mei 2008, h. 4 
39

Anis fauziana, Identifikasi Karakteristik Metakognisi Siswa dalam 

Menyelesaikan Masalah Matematika di Kelas VIII-F SMP Negeri 1 Gresik, 

Skripsi. (Surabaya: UNESA, 2008), h. 18.t.d. 
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5) Metakognisi merupakan aktivitas berpikir 

tingkat tinggi. Dikatakan demikian karena aktivitas 

ini mampu mengontrol proses berpikir yang 

berlangsung pada diri sendiri.  

6) Metakognisi tidak sama dengan kognisi atau 

proses berfikir (seperti membuat perbandingan, 

ramalan, menilai, membuat sintesis atau 

menganalisis). Sebaliknya, metakognisi merupakan 

suatu kemampuan dimana individu berdiri di luar 

kepalanya dan mencoba untuk memahami proses 

kognisi yang dilakukan dengan melibatkan 

komponen-komponen perencanaan (functional 

planning), pengontrolan (self-monitoring), dan 

evaluasi (self evaluation). 
40

 

Metakognisi dari berbagai pernyataan di 

atas dapat di simpulkan bahwa metakognisi adalah 

pengetahuan, kesadaran, kontrol seseorang tentang 

berfikirnya sendiri atau kognisi seseorang tentang 

kognisi sendiri dimana objek berfikir terjadi pada 

diri sendiri yang sangat penting membantu 

mengatur lingkungan dan menyeleksi strategi 

untuk meningkatkan kemampuan kognitif 

selanjutnya. 

Pengetahuan metakognisi menurut Gama 

adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang dan 

tersimpan di dalam memori jangka panjang yang 

berarti pengetahuan tersebut dapat diaktifkan atau 

dipanggil kembali sebagai hasil dari suatu 

pencarian memori yang dilakukan secara sadar dan 

disengaja, atau diaktifkan tanpa disengaja atau 

                                                             
40

Desmita, “Psikologi Perkembangan Siswa”, (Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 2011), hlm. 133 
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secara otomatis muncul ketika seseorang 

dihadapkan pada permasalahan tertentu.
41

 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli 

tentang pengetahuan metakognisi, maka 

pengetahuan metakognisi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah pengetahuan tentang diri 

sendiri termasuk kesadaran berpikir seseorang 

tentang proses berpikirnya sendiri serta kesadaran 

tentang strategi berpikiruntuk menghadapi 

permasalahaan tertentu. 

b. Komponen-komponen metakognisi dalam 

pembelajaran 

Baker & Brown, Gagne dalam Mulbar 

mengemukakan bahwa metakognisi memiliki dua 

komponen, yaitu (a) pengetahuan tentang kognisi, 

dan (b) mekanisme pengendalian diri dan 

monitoring kognitif.
42

 

Sedangkan menurut Flavell, sebagaimana 

dikutip oleh Livingstone metakognisi terdiri dari 

pengetahuan metakognisi (metacognitive 

knowledge) dan pengalaman atau regulasi 

metakognisi (metacognitive experiences or 

regulation).
43

 Pendapat yang serupa juga 

dikemukakan oleh Huitt bahwa terdapat dua 

komponen yang termasuk dalam metakognisi, 

yaitu (a) apa yang kita ketahui atau tidak ketahui, 

dan (b) regulasi bagaimana kita belajar.
44

 

Wolfgang Schneider dan Cordula Artelt 

(2010:1) mengungkapkan bahwa metakognisi 

berhubungan dengan pengetahuan seseorang akan 

                                                             
41

Yuli Dwi Lestari, Metakognisi Siswa dalam Memecahkan Masalah 

Matematika Berdasarkan Gaya Kognitif Refleksif dan Impulsif, Skripsi, 

(Surabaya:UNESA, 2012), h. 13.t.d. 
42

Usman Mulbar, op. cit., h. 5 
43

Jennifer A. Livingston, op.cit 
44

Usman Mulbar, op. cit., h. 5 
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kemampuannya dalam mengolah informasi, 

pengetahuan tentang tugas kognitif, serta strategi 

untuk menyelesaikan tugas serupa, termasuk 

didalamnya yaitu kamampuan memonitor dan 

mengatur aktifitas kognitif tersebut.
45

 

Komponan metakognisi berdasarkan 

pendapat – pendapat tersebut dapat dalam 

penelitian ini ada pengetahuan metakognisi dan 

pengalam metakognisi sebagai berikut: 

1. Pengetahuan metakognisi (metacognitive 

knowledge) 

Flavell mengemukakan “Metacognitive 

knowledge refers to acquired knowledge about 

cognitive processes, knowledge that can be used to 

control cognitive processes”. Pengetahuan 

metakognisi menurut Flavell mengacu pada 

pengetahuan yang diperoleh tentang proses-proses 

kognitif yaitu pengetahuan yang dapat digunakan 

untuk mengontrol proses kognitif. Flavell lebih 

lanjut membagi pengetahuan metakognisi menjadi 

tiga variabel yaitu
46

 

Variabel Individu Pengetahuan tentang 

variabel individu mengacu pada pengetahuan 

tentang persons, manusia (diri sendiri dan juga 

orang lain) memiliki keterbatasan dalam jumlah 

informasi yang dapat diproses. Dalam variabel 

individu ini tercakup pula pengetahuan bahwa kita 

lebih paham dalam suatu bidang dan lemah di 

bidang lain. Demikian juga pengetahuan tentang 

perbedaan kemampuan anda dengan orang lain.  

Variabel Tugas Pengetahuan tentang 

variabel tugas mencakup pengetahuan tentang 

                                                             
45 Nita puji lestari “Metakognisi Siswa Dalam Menyelesaikan Soal 

Matematika Berbasis Pisa Pada Konten Space And Shape”2018 
46

Desmita Op.Cit h.134 
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tugas-tugas(task), yang mengandung wawasan 

bahwa beberapa kondisi sering menyebabkan 

seseorang lebih sulit atau lebih mudah dalam 

memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan 

suatu tugas. Misalnya, semakin banyak waktu yang 

saya luangkan untuk memecahkan suatu masalah, 

semakin baik saya mengerjakannya, sekiranya 

materi pembelajaran yang disampaikan guru sukar 

dan tidak akan diulangi lagi, maka saya harus lebih 

berkosentrasi dan mendengarkan keterangan guru 

dengan seksama.  

Variabel Strategi mencakup pengetahuan 

tentang strategi, pengetahuan tentang bagaimana 

melakukan sesuatu atau bagaimana mengatasi 

kesulitan. 

Peirce berpendapat bahwa untuk 

meningkatkan kemampuan metakognisi, siswa 

harus memiliki dan menyadari tiga jenis 

pengetahuan, yaitu: pengetahuan deklaratif, 

pengetahuan prosedural, dan pengetahuan 

kondisional. Pengetahuan deklaratif adalah 

informasi faktual yang dimengerti seseorang dan 

dinyatakan dengan lisan atau tertulis. Pengetahuan 

prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana 

melakukan sesuatu dan bagaimana melakukan 

langkah-langkah dalam suatu proses. Pengetahuan 

kondisional adalah pengetahuan tentang kapan 

harus menggunakan suatu prosedur, keterampilan, 

atau strategi dan kapan tidak menggunakannya, 

mengapa prosedur dapat digunakan dan dalam 

kondisi apa, serta mengapa suatu prosedur tersebut 

lebih baik dari yang lainnya.
47

 

 

                                                             
47

William Peirce, Metacognition, Study Strategies, Monitoring and 

Motivation, http://academic.pgcc.edu-wpeirce/MCCCTR/metacognition.html 
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2. Pengalaman metakognisi 

Flavell mengemukakan pengalaman atau 

regulasi metakognisi adalah pengaturan kognisi 

dan pengalaman belajar seseorang yang mencakup 

serangkaian aktivitas yang dapat membantu dalam 

mengontrol kegiatan belajarnya. Pengalaman-

pengalaman metakognisi melibatkan strategi-

strategi metakognisi atau pengaturan metakognisi. 

Strategi-strategi metakognisi merupakan proses-

proses yang berurutan yang digunakan untuk 

mengontrol aktivitas-aktivitas kognitif dan 

memastikan bahwa tujuan kognitif telah dicapai. 

Proses-proses ini terdiri dari perencanaan dan 

pemantauan aktivitas-aktivitas kognitif serta 

evaluasi terhadap hasil aktivitas-aktivitas ini.
48

 

Wollfok dalam Sumawan, menjelaskan 

secara lebih rinci ketiga proses dalam strategi 

metakognisi sebagai berikut: 
49

 

1. Proses Perencanaan Proses perencanaan 

merupakan keputusan tentang berapa banyak 

waktu yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah tersebut, strategi apa yang akan dipakai, 

sumber apa yang perlu dikumpulkan, bagaimana 

memulainya, dan mana yang harus diikuti atau 

tidak dilaksanakan lebih dulu.  

2. Proses Pemantauan Proses pemantauan 

merupakan kesadaran langsung tentang bagaimana 

kita melakukan suatu aktivitas kognitif. Proses 

pemantauan membutuhkan pertanyaan seperti: 

adakah ini memberikan arti?, dapatkah saya untuk 

melakukannya lebih cepat?.  

                                                             
48

Jennifer A. Livingston, op.cit. 
49

Bundu, Patta. Penilaian Keterampilan Proses dan Sikap Ilmiah 

dalamPembelajaran Sains. Jakarta : Depdiknas 
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3. Proses Evaluasi Proses evaluasi memuat 

pengambilan keputusan tentang proses yang 

dihasilkan berdasarkan hasil pemikiran dan 

pembelajaran. Misalnya, dapatkah saya mengubah 

strategi yang dipakai?, apakah saya membutuhkan 

bantuan?. 

North Central Reegional Educational 

Laboratory (NCREL) mengemukakan tiga elemen 

dasar dari metakognisi secara khusus 

dalammenghadapi tugas, yaitu mengembangkan 

rencana tindakan (developing a plan of action), 

memonitor rencana tindakan 

(maintaining/monitoring the plan), dan 

mengevaluasi rencana tindakan (evaluating the 

plan). Lebih lanjut NCREL memberikan petunjuk 

untuk melaksanakan ketiga elemen metakognisi 

tersebut sebagai berikut: 

1. Sebelum siswa mengembangkan rencana 

tindakan perlu menanyakan kepada dirinya 

sendiri tentang hal-hal berikut: 

a. Pengetahuan awal apa yang membantu 

dalam memecahkan tugas ini?  

b. Petunjuk apa yang digunakan dalam 

berpikir?  

c. Apa yang pertama saya lakukan?  

d. Mengapa saya membaca pilihan (bagian 

ini)? 

e. Berapa lama saya mengerjakan tugas ini 

secara lengkap? 

2. Selama siswa merencanakan tindakan perlu 

mengatur/memonitoring dengan menanyakan 

pada dirinya sendiri tentang hal berikut? 

a. Bagaimana saya melakukannya? 

b. Apakah saya berada di jalur yang benar? 

c. Bagaimana saya melanjutkannya? 
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d. Informasi apa yang penting untuk 

diingat? 

e. Haruskah saya pindah ke petunjuk yang 

lain? 

f. Haruskah saya mengatur langkah-langkah 

sesuai dengan kesulitan? 

g. Apa yang harus saya lakukan jika saya 

tidak mengerti? 

3. Setelah siswa selesai melaksanakan rencana 

tugas, siswa akan melakukan evaluasi yaitu: 

a. Seberapa baik saya melakukannya? 

b. Apakah wacana berpikir khusus ini akan 

menghasilkan yang lebih atau kurang dari 

yang saya harapkan? 

c. Apakah saya dapat mengerjakan dengan 

cara yang berbeda?  

d. Bagaimana cara menerapkan proses ini 

ke masalah lain?  

e. Apakah saya harus kembali ke tugas awal 

untuk memenuhi bagian pemahaman 

saya yang kurang? 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

pengalaman metakognisi dalam penelitian ini 

merupakan suatu pengalaman dan sikap 

mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi 

rencana tindakan yang terjadi baik sebelum, 

sesudah maupun salama adanya aktifitas kognitif.  

Menurut Swartz dan Perkins kemampuan 

metakognisi seseorang terdiri dari beberapa 

tingkatan, yaitu: 

1. Tacit use, yaitu jenis pemikiran yang 

berkaitan dengan pengambilan keputusan 

tanpa berpikir tentang keputusan tersebut. 

Dalam hal ini, siswa menerapkan strategi 

atau keterampilan tanpa kesadaran khusus 
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atau melalui coba-coba dan asal menjawab 

dalam menyelesaikan masalah.  

2. Aware use, yaitu jenis pemikiran yang 

berkaitan dengan kesadaran siswa mengenai 

apa dan mengapa siswa melakukan 

pemikiran tersebut. Dalam hal ini siswa 

menyadari bahwa dirinya harus 

menggunakan suatu langkah penyelesaian 

masalah dengan memberikan penjelasan 

mengenai alasan pemilihan langkah tersebut. 

3. Strategic use, yaitu jenis pemikiran yang 

berkaitan dengan pengaturan individu dalam 

proses berpikirnya secara sadar dengan 

menggunakan strategi-strategi khusus yang 

dapat meningkatkan ketepatan berpikirnya. 

Dalam hal ini, siswa sadar dan mampu 

menyeleksi strategi atau keterampilan 

khusus untuk menyelesaikan masalah.  

4. Reflective use, yaitu jenis pemikiran yang 

berkaitan dengan refleksi individu dalam 

proses berpikirnya sebelum dan sesudah atau 

bahkan selama proses berlangsung dengan 

mempertimbangkan kelanjutan dan 

perbaikan hasil pemikirannya. Dalam hal ini, 

siswa menyadari dan memperbaiki 

kesalahan yang dilakukan dalam langkah-

langkah penyelesaian masalah. 

     Kemampuan metakognisi seseorang dapat 

diketahui melalui tiga komponen atau elemen 

dasar, yaitu: elemen perencanaan, elemen kontrol, 

dan elemen penilaian.] 

 Adapun indikator dari komponen metakognisi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

Indikator  Sub indikator  
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Indikator Perencanaan  

 

1. Menentukan informasi awal 

dan petunjuk awal yang 

berkaitan dengan 

permasalahan.  

2. Menentukan/menyusun hal-hal 

yang harus dilakukan. 

3. Memperhitungkan waktu yang 

dibutuhkan.  

4. Memastikan kesesuaian 

informasi dengan 

permasalahan. 

 

Indikator Pemantauan 

 

1. Mengatur setiap langkah 

berjalan dengan baik.  

2. Menganalisa informasi yang 

penting untuk diingat. 

3. Memutuskan langkah-langkah 

yang akan dilakukan 

selanjutnya apakah perlu terjadi 

perubahan atau pindah pada 

petunjuk lain.  

4. Memutuskan langkah yang 

harus dilakukan jika menemui 

kendala. 

 

Indikator Penilaian 

 

1. Memeriksa kembali setiap 

langkah-langkah telah berjalan 

dengan baik.  

2. Memeriksa kembali apakah 

diperlukan pertimbangan 

khusus lain dalam 

menyelesaikan permasalahan 

tersebut.  

3. Memperkirakan kemungkinan 

cara lain yang dapat digunakan 
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dalam menyelesaikan 

permasalahan tersebut.  

4. Memperkirakan kemungkinan 

penggunaan strategi yang telah 

digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan lain. 

 

 

c. Manfaat Metakognisi 

Pengembangankecakapan metakognisi pada para 

peserta didik adalah suatu tujuan pendidikan 

yangberharga, karena kecakapan itu dapat membantu 

mereka menjadi self-regulatedlearned. Self-regulated 

learners bertanggung jawab terhadap kemajuan 

belajarnyasendiri dan mengadaptasi strategi belajarnya 

mencapai tuntunan tugas. Maksudpernyataan tersebut 

bahwa metakognisi menghasilkan suatu kecakapan yang 

darikecakapn tersebut pebelajar memiliki kemandirian 

dalam mendorong mereka menjadimanajer atas dirinya 

sendiri. Strategi metakognisi yang melibatkan 

prosesmerancang, memantau proses pelaksanaan serta 

menilai setiap pengambilan tindakan,mempunyai peranan 

yang penting dalam proses pembelajaran. Manfaatnya 

adalah sebagai berikut. 

 a. Membantu penyelesaian masalah secara efektif 

Melalui perancangan strategi, melibatkan proses 

mengetahui masalah,memahami masalah yang perlu 

dicari solusinya dan memahami strategi yangefektif 

untuk menyelesaikannya. 

 b. Membantu menyusun konsep yang tepat Memecahkan 

setiap konsep yang dipelajari dari sesuatu yang kompleks 

kepada sub konsep yang lebih mudah, menghubungkan 

pengetahuan sebelumnya terhadap konsep yang 

dipelajari, mengetahui teori dan prinsip yang diperlukan 

untuk memahami setiap konsep yang dipelajari. 

Menggunakan teori dan menilai konsep yang dipelajari 
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untuk diaplikasikan dalam situasi yang baru 

merupakanstrategi metakognisi yang amat diperlukan 

peserta didik untuk menyusun konsep dengantepat. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

manfaat metakognisi yakni menekankan pada tanggung 

jawab peserta didik dalam mengontrol proses belajarnya 

dan menilai atas pemikiran belajarnya. Memberikan 

kemudahan dalam penyusunan konsep untuk 

menghubungkan pemahaman konsep yang sedang 

dipelajari denganpengetahuan sebelumnya dan 

mengetahui kurangnya pemahaman terhadap 

konsepmateri yang terkait.
50

 

Dalam Penelitian ini peneliti berfokus kepada aspek 

pengetahuan metakognisi dimana indikator nya menurut 

Flavell (1979: 906) membagi metakognisi menjadi dua 

aspek yaitu pengetahuan metakognisi (metakognitive 

knowledge) dan keterampilan metakognisi (experience 

knowledges). Pengetahuan metakognisi (metakognitive 

knowledge) merupakan pengetahuan yang dimiliki 

manusia terkait dengan tugas, tujuan, tindakan, dan 

keterampilan kognitif yang berbeda-beda. Pengetahuan 

metakognisi meliputi pengetahuan atau kepercayaan 

tentang faktor atau variabel mana yang bertindak dan 

berinteraksi untuk mempengaruhi proses dan hasil 

kegiatan kognitif manusia. Pengetahuan metakognisi 

meliputi pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, 

dan pengetahuan kondisional yang merupakan 

keterkaitan antara individu, tugas dan strategi.
51

 

Sesuai yang di kemukakan  Peirce Indikator 

pengetahuan metakognisi yang digunakan peneliti adalah  

Indikator 
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Pengetahuan deklaratif 

 

informasi faktual yang dimengerti 

seseorang dan dinyatakan dengan 

lisan atau tertulis 

Pengetahuan Prosedural pengetahuan tentang bagaimana 

melakukan sesuatu dan bagaimana 

melakukan langkah-langkah dalam 

suatu proses.  

Pengetahuan kondisional pengetahuan tentang kapan harus 

menggunakan suatu prosedur, 

keterampilan, atau strategi dan 

kapan tidak menggunakannya, 

mengapa prosedur dapat digunakan 

dan dalam kondisi apa, serta 

mengapa suatu prosedur tersebut 

lebih baik dari yang lainnya. 

 

5. Sikap Ilmiah 

a. Pengertian Sikap Ilmiah 

Istilah sikap dalam bahasa Inggris disebut 

“Attitude” sedangkan istilah attitude sendiri berasal dari 

bahasa latin yakni “Aptus” yang berarti keadaan siap 

secara mental yang bersifat untuk melakukan kegiatan.3 

Kompenen Sikap :  Komponen kognitif, afektif dan 

tingkah laku.Secara umum dapat disimpulkan bahwa 

sikap adalah suatu kesiapan yang senantiasa cenderung 

untuk berprilaku atau bereaksi dengan cara tertentu 

bilamana diperhadapkan dengan suatu masalah atau 

obyek
52

 

Menurut Baharuddin mengemukakan bahwa 

:”Sikap ilmiah pada dasarnya adalah sikap yang 

diperlihatkan oleh para Ilmuwan saat mereka melakukan 
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kegiatan sebagai seorang ilmuwan.Sikap Ilmiah : sikap-

sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap ilmuwan 

dalam melakukan tugasnya untuk mempelajari 

meneruskan, menolak atau menerima serta merubah atau 

menambah suatu ilmu.Enam macam sikap ilmiah 

menurut Prof Harsojo : Obyektivitas, Sikap serba relatif, 

Sikap skeptis,Kesabaran intelektual, Kesederhanaan, 

Sikap tidak memihak pada etik, Berani dan Santun.
53

 

Semawan mengemukakan bahwa sains yang 

sebelumnya lebih dikenal dengan sebutan Ilmu 

Pengetahuan Alam dalam arti luas adalah pelajaran dan 

penerjemahan pengalaman manusia tentang dunia fisik 

dengan cara teratur dan sistematik, mencakup semua 

aspek pengetahuan yang dihasilkan oleh metode saintifik, 

tidak terbatas pada fakta dan konsep saja tetapi juga 

aplikasi pengetahuan dan prosesnya yang mengacu pada 

pemelekan pikir manusia.
54

 

Carin and Sund menyatakan bahwa sains 

merupakan suatu pengetahuan tentang alam semesta yang 

bertumpu pada data yang dikumpulkan melalui 

pengamatan dan percobaan sehingga di dalamnya 

memuat produk, proses, dan sikap manusia.
55

 

Mulyati Arifin mengatakan Sikap ilmiah dapat 

diartikan sebagai sikap yang memiliki perhatian besar 

terhadap ilmu pengetahuan atau kebiasaan berpikir 

ilmiah. 

The Liang Gie mengemukakan bahwa sikap ilmiah 

adalah suatu kecenderungan pribadi seorang ilmuwan 
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untuk berperilaku atau memberikan tanggapan dalam hal-

hal tertentu sesuai  dengan pemikiran ilmiahnya atau 

tidak bertentangan dengan citra keilmuwan pada 

umumnya.
56

 

b. Ciri-ciri Sikap Ilmiah 

Menurut Harlen paling kurang ada empat jenis 

sikap yang perlu mendapat perhatian dalam 

pengembangan sikap ilmiah siswa ' sekolah dasar: (1) 

sikap terhadap pekerjaan di sekolah, (2) sikap terhadap 

diri mereka sebagai siswa, (3) sikap terhadap ilmu 

pengetalman, khususnya Sains, dan ( 4) sikap terhadap 

obyek dan kejadian di lingkungan sekitar. Keempat sikap 

ini akan membentuk sikap ihniah yang mempengaruhi 

keinginan seseorang untuk ikut serta dalam kegiatan 

tertentu, dan cara seseorang merespon tkepada orang lain, 

obyek, atau peristiwa.
57

 

Beberapa sikap ilmiah dikemukakan oleh Mukayat 

Brotowidjoyo yang biasa dilakukan para ahli dalam 

menyelesaikan masalah berdasarkan metode ilmiah dan 

merupakan ciri-ciri sikap Ilmiah, antara lain : 

a. Sikap ingin tahu  

Sikap ingin tahu apabila menghadapi suatu masalah 

yang baru dikenalnya, maka ia beruasaha 

mengetahuinya; senang mengajukan pertanyaan 

tentang obyek dan peristiea; kebiasaan menggunakan 

alat indera  sebanyak mungkin untuk menyelidiki 

suatu masalah; memperlihatkan gairah dan 

kesungguhan dalam menyelesaikan eksprimen.  

b. Sikap kritis  
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Sikap kritis  Tidak langsung begitu saja menerima 

kesimpulan tanpa ada bukti yang kuat, kebiasaan 

menggunakan bukti–bukti pada waktu menarik 

kesimpulan; Tidak merasa paling benar yang harus diikuti 

oleh orang lain; bersedia mengubah pendapatnya 

berdasarkan bukti-bukti yang kuat                   

c.  Sikap obyektif  

Melihat sesuatu sebagaimana adanya obyek itu, 

menjauhkan bias pribadi dan tidak dikuasai oleh 

pikirannya sendiri. Dengan kata lain mereka dapat 

mengatakan secara jujur dan menjauhkan kepentingan 

dirinya sebagai subjek. 

d. Sikap ingin menemukan  

Selalu memberikan saran-saran untuk eksprimen baru; 

kebiasaan menggunakan eksprimen-eksprimen dengan 

cara yang baik dan konstruktif; selalu memberikan 

konsultasi yang baru dari pengamatan yang 

dilakukannya.Sikap menghargai karya orang lain, Tidak 

akan mengakui dan memandang karya orang lain sebagai 

karyanya, menerima kebenaran ilmiah walaupun 

ditemukan oleh orang atau bangsa lain. 

e. Sikap tekun : Tidak bosan mengadakan penyelidikan, 

bersedia mengulangi eksprimen yang hasilnya 

meragukan tidak akan berhenti melakukan kegiatan - 

kegiatan apabila belum selesai; terhadap hal-hal yang 

ingin diketahuinya ia berusaha bekerja dengan teliti. 

f. Sikap terbuka : Bersedia mendengarkan argumen 

orang lain sekalipun berbeda dengan apa yang 

diketahuinya.buka menerima kritikan dan respon 

negatif terhadap pendapatnya.
58

 

Dalam Penelitian ini peneliti berfokus kepada 

Baharuddin yang mengemukakan bahwa :”Sikap ilmiah 
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pada dasarnya adalah sikap yang diperlihatkan oleh para 

Ilmuwan saat mereka melakukan kegiatan sebagai seorang 

ilmuwan. Sikap Ilmiah : sikap-sikap yang seharusnya 

dimiliki oleh setiap ilmuwan dalam melakukan tugasnya 

untuk mempelajari meneruskan, menolak atau menerima 

serta merubah atau menambah suatu ilmu. 

c. Penanaman Sikap ilmiah  

Dalam menanamkan sikap ilmiah, pemberian tugas 

yang dapat dimaknai dengan jelas oleh siswa merupakan 

bagian penting yang dapat dilakukan oleh guru. Dengan 

begitu, ketika guru menaruh minat pada apa yang 

dirasakan oleh siswa tentang tugas yang diberikan, maka 

akan mendorong siswa melakukan tugasnya dengan 

usaha yang sungguhsungguh. Untuk mengetahui apa 

yang dirasakan oleh siswa, guru perlu melakukan diskusi 

secara teratur tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan 

siswa dengan melibatkan siswa secara langsung. Selain 

itu, guru perlu pula memberikan gambaran tentang sikap 

siswa yang perlu mendapatkan perhatian.
59

 

Harlen mengemukakan empat peranan utama guru dalam 

menanamkan atau mengembangkan sikap ilmiah yaitu (a) 

memperlihatkan contoh sikap ilmiah, (b) memberi 

penguatan positif terhadap sikap ilmiah dengan pujian 

dan penghargaan, (c) memberikan kesempatan untuk 

pengembangan sikap ilmiah, dan (d) mendiskusikan 

tingkah laku yang berhubungan dengan sikap ilmiah. 
60

 

a. Memperlihatkan  

contoh sikap ilmiah Memperlihatkan contoh sikap 

ilmiah merupakan hal yang penting serta hal-hal positif 
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yang dapat dilakukan oleh guru. Misalnya, menunjukkan 

pada siswa bahwa pendapat guru juga bisa diubah. Hal 

ini akan memberikan dampak pada siswa agar tidak 

bersikeras dengan pendapatnya sendiri tetapi bersedia 

mengubahnya jika memang dibutuhkan serta mau 

menerima pendapat orang lain yang lebih tepat. 

Memperlihatkan sikap positif lebih baik daripada hanya 

sekedar diberikan penjelasan. Oleh karena itu, sangat 

penting bagi guru untuk memperlihatkan sikap-sikap 

positif (sikap ilmiah) dengan cara sebagai berikut:  

1) Memperlihatkan minat yang tinggi pada sesuatu yang 

baru.  

2) Membantu siswa untuk menemukan sesuatu yang baru 

atau berbeda dari biasanya.  

3) Menerima semua temuan yang dikumpulkan atau 

didapatkan oleh siswa meskipun berbeda dengan yang 

diharapkan.  

4) Menyarankan pengamatan lebih lanjut sebelum sampai 

pada suatu kesimpulan.  

5) Menanamkan pengertian bahwa apa yang ditemukan 

siswa dan data yang mereka kumpulkan dapat mengubah 

ide atau pendapat sebelumnya.  

6) Mengevaluasi diri tentang apa dan bagaimana sesuatu 

telah dilakukan atau suatu ide yang diaplikasikan.  

7) Menerima dengan lapang dada apabila terdapat hal 

yang tidak dapat dijelaskan. Guru mempunyai 

kesempatan yang tepat untuk memperlihatkan contoh 

sikap ilmiah yang dapat ditiru oleh siswa ketika kegiatan 

yang dilakukan di dalam kelas tidak berjalan dengan 

semestinya atau percobaan yang dilakukan tidak 

menghasilkan apa yang diharapkan. Siswa memiliki 

kesempatan yang tepat untuk menunjukkan contoh sikap 

ilmiah ketika guru tidak tahu tentang sesuatu atau terkejut 

dengan hal yang baru.  

b.      Penguatan positif pada sikap ilmiah  



48 

Siswa meniru sikap ilmiah tidak hanya 

melalui contoh saja melainkan pula dari pemberian 

penguatan terhadap tingkah laku mereka. Ketika siswa 

menunjukkan sikap positif, maka guru perlu memberikan 

penguatan, penghargaan, serta pujian yang tulus. Hal 

tersebut lebih efektif daripada mencegah sikap negatif. 

Contohnya, mengucapkan kata “kerja bagus” pada saat 

siswa selesai melakukan sebuah percobaan. Hal ini akan 

memotivasi mereka untuk melakukan percobaan yang 

lebih baik di masa mendatang. Selain itu, suasana kelas 

menjadi lebih menyenangkan serta siswa menjadi 

terdorong untuk memunculkan sikap positif yang 

dimiliki. 

C. Menyediakan kesempatan pengembangan sikap 

ilmiah 

      Para ahli mengemukakan bahwa salah satu ciri dari 

sikap adalah adanya keinginan untuk bertindak dengan 

cara tertentu. Oleh karena itu, siswa harus diberikan 

kesempatan untuk memunculkan sikap positif yang 

dimilikinya pada kegiatan tertentu. Kegiatan yang dapat 

memberikan kesempatan untuk mengembangkan 

kegiatan ilmiah adalah kegiatan yang agak bebas tetapi 

terkendali. Sebaiknya menghindari kegiatan yang kaku 

dengan struktur yang ketat karena dapat mematikan 

munculnya sikap ilmiah. Contoh kegiatan yang 

memberikan kesempatan siswa mengembangkan sikap 

ilmiahnya yaitu meletakkan barang baru di dalam kelas 

akan memunculkan rasa ingin tahu. Selain itu, 

mendiskusikan  pengamatan pada saat dan setelah 

kegiatan pengamatan akan memunculkan sikap kritis.  

d. Mendiskusikan tingkah laku - sikap ilmiah  

Sikap merupakan hal yang sukar didiskusikan, 

terutama bagi anak usia dini. Tetapi, seiring pertambahan 

usia anak maka mereka akan dapat merefleksikan 

perilaku dan motivasi mereka. Pada saat tertentu sudah 

memungkinkan untuk mendiskusikan secara terbuka 
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contoh sikap ilmiah dalam perilaku mereka. Contohnya, 

anak usia 10 tahun membaca buku yang membuat mereka 

mengambil kesimpulan bahwa buku tersebut salah karena 

isinya tidak rasional. Dalam hal ini, guru dapat 

mendiskusikannya dan menjelaskan bahwa kemungkinan 

penulis memiliki kesimpulan yang berbeda sehingga 

perlu dilakukan investigasi lebih lanjut. Dengan begitu, 

siswa akan menyadari bahwa kesimpulan tidak hanya 

tergantung dari data yang tersedia dan kesiapan 

menerima pendapat, tetapi juga membuka peluang serta 

tantangan untuk penelitian lebih lanjut. 

D. Pengukuran Sikap Ilmiah 

Pengukuran sikap ilmiah dapat dilakukan dengan 

menggunakan beberapa indikator sikap yang 

dikembangkan berdasarkan setiap dimensi sikap tersebut 

untuk memudahkan dalam menyusun instrumen. 

Patta Bundu mengemukakan bahwa sikap ilmiah 

dapat diukur dengan bentuk penilaian non tes. Teknik 

penilaian non tes yang biasanya digunakan yaitu 

pengamatan (observasi), wawancara (interview), angket 

(kuesioner), dan dokumentasi. Teknik dokumentasi 

mungkin agak sulit untuk mengukur sikap ilmiah. Tetapi, 

rekaman peristiwa tentang sikap tertentu yang dimiliki 

siswa sering diperlukan pada saat tertentu. Data tersebut 

dapat direkam pada saat siswa mulai masuk sekolah dan 

ditambah serta diperbaharui apabila ada perubahan pada 

diri siswa.
61

 

E. Indikator sikap Ilmiah 

Indikator sikap Ilmiah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: Harlen  menjabarkannya dalam tabel di 

bawah ini.  
62

 

Tabel 2. 2 Dimensi dan Indikator Sikap Ilmiah 
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Dimensi Indikator 

Sikap ingin tahu  

 

 Antusias mencari jawaban.  

 Perhatian pada objek yang 

diamati.  

 Antusias terhadap proses 

sains.  

 Menanyakan setiap langkah 

kegiatan.  

 

 

Sikap senantiasa 

mendahulukan data/fakta  

 

 Objektif/jujur.  

 Tidak memanipulasi data.  

 Tidak purbasangka.  

 Mengambil keputusan sesuai 

fakta.  

 Tidak mencampur fakta 

dengan pendapat.  

 

Sikap berpikir kritis  

 

 Meragukan temuan teman.  

 Menanyakan setiap 

perubahan/hal baru.  

 Mengulangi kegiatan yang 

dilakukan.  

 Tidak mengabaikan data 

meskipun kecil.  

Sikap penemuan dan 

kreativitas  

 Menggunakan fakta-fakta 

untuk dasar konklusi.  

 Menunjukkan laporan berbeda 

dengan teman sekelas.  

 Merubah pendapat dalam 

merespon terhadap fakta.  

 Menggunakan alat tidak 

seperti biasanya. 

 Menyarankan percobaan-

percobaan baru.  
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 Menguraikan konklusi baru 

hasil pengamatan. 

Sikap berpikiran terbuka dan 

kerjasama  

 

 Menghargai pendapat/temuan 

orang lain.  

 Mau mengubah pendapat jika 

data kurang.  

 Menerima saran teman.  

 Tidak merasa paling benar.  

 Menganggap setiap 

kesimpulan adalah tentatif. 

 Berpartisipasi aktif dalam 

kelompok.  

Sikap ketekunan   Melanjutkan meneliti sesudah 

“kebaruan” hilang. 

 Mengulangi percobaan 

meskipun berakibat kegagalan.  

 Melengkapi satu kegiatan 

meskipun teman sekelasnya 

selesai lebih awal 

Sikap peka terhadap 

lingkungan sekitar  

 

 Perhatian terhadap peristiwa 

sekitar.  

 Partisipasi pada kegiatan 

sosial.  

 Menjaga kebersihan 

lingkungan sekolah 

 

Indikator Sikap ilmiah dalam penelitian ini 

mengacu pada dimensi yang disampaikan harlen, akan 
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Tetapi, ada dua sikap ilmiah yang tidak diteliti yaitu 

sikap  penemuan dan kreativitas serta sikap ketekunan. 

Sikap penemuan dan kreativitas serta sikap ketekunan 

akan bisa ditunjukkan oleh siswa apabila siswa sering 

atau terbiasa melakukan kegiatan percobaan sedangkan 

pada materi Terakhir jarang dilakukan percobaan 

sehingga indikator tersebut tidak dapat dinilai lebih 

lanjut. 

Maka peneliti hanya akan menggunakan 5 indikator yaitu  

1. Sikap ingin tahu 

2. Sikap senantiasa mendahulukan data/fakta  

3. Sikap befikir kritis 

4. Sikap berpikiran terbuka dan kerjasama  

5. Sikap peka terhadap lingkungan sekitar  

F. Kajian Materi Pembelajaran Yang Diteliti 

Keanekaragaman hayati 

a. Pengertian Keanekaragaman Hayati 

Mochamad Indrawan (2007), menyatakan 

“Keanekaragaman genetik merupakan variasi genetik 

dalam satu spesies baik di antara populasi-populasi 

yang terpisah secara geografik maupun di antara 

individu-individu dalam satu populasi.”
63

 

b. Tingkat keanekaragaman hayati 

Keanekaragaman gen 

Perbedaan struktur gen dalam kromosom 

menimbulkan variasi. Variasi merupakan 

perbedaan bentuk, kenampakan, sifat antar 
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individu dalam satu spesies. Contoh lain misalnya 

pada tanaman padi (Oryza sativa). 

 Banyak variasi sifat yang kita temukan, 

mulai dari ukuran bulir, citarasa, ketahanan 

terhadap penyakit, aroma nasinya, maupun umur 

produktifnya. Banyak varietas padi yang dikenal 

dan dibudidayakan masyarakat dengan 

keunggulan dan kekurangan sifat pada masing-

masing varietas, seperti varietas mamberamo, IR 

36, IR 64, Cisadane, padi gogo dan lain-lain. 

Adanya perbedaan ciri-ciri antarindividu dalam 

satu spesies menunjukkan adanya 

keanekaragaman gen.
64

 

c. Keanekaragaman jenis 

Keanekaragaman tingkat jenis (spesies) 

adalah perbedaan – perbedaan pada berbagai 

spesies makhluk hidup di suatu tempat.65
 

Perbedaan ciri antar individu berbeda spesies 

menunjukkan adanya keanekaragaman jenis. 

Perbedaan ciri pada individu berbeda spesies 

lebih mudah dikenali daripada perbedaan ciri 

antarindividu dalam satu spesies. Perbedaan 

bentuk, penampilan, dan sifat yang terdapat pada 

individu-individu yang berbeda jenis 

menunjukkan adanya keanekaragaman jenis. 

Perbedaan ciri-ciri antarindividu berbeda spesies 

akan lebih mudah kita kenali daripada perbedaan 

antarindividu dalam satu spesies. Perbedaan 
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bentuk, penampilan, dan sifat juga dapat di 

temukan pada kelapa, pinang, sawit.
66

 

a. Keanekaragaman ekosistem 

Ekosistem merupakan kesatuan antara 

makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam 

ekosistem terdapat komponen biotik, yang terdiri 

atas benda-benda hidup dan komponen abiotik, 

yang terdiri atas benda-benda tak hidup. Dalam 

tiap ekosistem terdapat komponen abiotik dan 

komponen biotik yang berbeda-beda. Perbedaan 

komponen biotik dan komponen abiotik dalam 

ekosistem menyebabkan terbentuknya 

keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman 

ekosistem merupakan salah satu faktor 

terbentuknya keanekaragaman hayati. 
67

 

Setiap jenis makhluk hidup dalam 

lingkungannya akan melakukan interaksi dengan 

komponen-komponen lainnya. Interaksi 

melibatkan faktor fisik dan faktor kimia. Faktor 

fisik meliputi udara, tanah, suhu, air, cahaya, 

iklim, dan kelembapan. Faktor kimia meliputi 

keasaman, salinitas, dan komponen mineral. 

Faktor fisik dan faktor kimia itu dalam 

pembentukan sebuah lingkungan disebut sebagai 

komponen abiotik, sedangkan aneka jenis 

makhluk hidup yang membentuk interaksi di 

dalamnya disebut faktor biotik. Secara 

keseluruhan di dalam ekosistem terjadi aliran 

energi. Semua proses dilakukan oleh komponen 

biotik dalam bentuk makan dan dimakan. Dalam 

proses makan dan dimakan, komponen biotik 

                                                             
66

 Ibid H. 88 
67 Ibid. 



55 

terbagi menjadi kelompok produsen, konsumen, 

dan pengurai. Namun, ditinjau dari fungsinya 

komponen biotik dibagi menjadi dua komponen, 

yaitu komponen autotrof dan heterotrof.  

Komponen autotrof terdiri atas organisme 

yang mampu menyediakan makanannya sendiri 

dalam bentuk bahan organik. Bahan organik 

terbentuk melalui fotosintesis. Komponen 

heterotrof terdiri atas organisme yang tidak 

mampu menyediakan makanannya sendiri, dan 

hanya mampu memanfaatkan bahan organik hasil 

fotosintesis sebagai makanannya. Setiap 

komponen dalam ekosistem diciptakan oleh Sang 

Pencipta dalam keadaan seimbang yang jumlah 

perbandingannya menurut ukuran tertentu. Jenis 

komponen dan pola interaksi dipengaruhi oleh 

macam dan sifat komponen biotiknya. Karena 

komponen abiotik di setiap wilayah di bumi 

beraneka ragam, ekosistem pun beraneka ragam. 

Contoh beranekaragamnya ekosistem, di 

antaranya ekosistem pantai yang didominasi 

pohon kelapa, ekosisterm sawah dengan padinya, 

ekosistem padang rumput, ekosistem laut, 

ekosistem sungai, ekosistem danau, ekosistem 

hutan tropis, dan ekosistem hutan gugur.68 

 

d. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati di 

indonesia 

Tekanan berbagai kepentingan pemanfaatan hayati 

di banyak kawasan, mengancam kekayaan margasatwa 

Indonesia. Kepulauan Indonesia berupa alam sangat luas 
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dan penting baik secara nasional, maupun internasional. 

Indonesia mempunyai tanggung jawab dunia dan 

nasional untuk memerhatikan secara sungguh-sungguh 

mengenai perlindungan. Kini lebih dari 350 daerah di 

Indonesia ditetapkan untuk konservasi, meliputi upaya 

pelestarian ekosistem dan melindungi tanah dan air. 

Selain itu, Indonesia juga harus memerhatikan hal-hal 

yang mengkhawatirkan, seperti: 1) bagian terkaya daerah 

pelestarian telah hilang di daerah hutan penebangan; 2) 

petani mencari keuntungan lebih untuk nafkah hidup; 3) 

pembangunan jalan melintasi batas hutan dan menembus 

taman nasional; 4) pencarian dan penambangan mineral 

di banyak taman nasional dan kawasan lindung, sehingga 

mengganggu hutan dan margasatwa, juga pencemaran 

yang tinggi; 5) kelambanan penanganan pelestarian akan 

mempercepat hilangnya hayat, hilangnya banyak daerah 

dan jenis khas yang tak tergantikan.
69

 

e. Upaya Pelestarian Keanekaragaman Hayati di 

indonesia 

Agar ekosistem yang rusak cepat pulih, kita harus 

memberikan kesempatan pada ekosistem tersebut untuk 

melakukan pemulihan alami karena ekosistem mempunyai 

kekuatan pemulihan luar biasa. Ada dua cara pelestarian 

keanekaragaman hayati di Indonesia, yaitu sebagai berikut.
70

 

 1. Budi daya atau pemuliaan hayati di bidang pertanian, 

perkebunan, perikanan, peternakan, dan sebagainya. 

 2. Pelestarian hayati, meliputi upaya in situ dan ex situ. 

 a. Pelestarian secara in situ, yaitu melindungi sumber hayati 

di tempat aslinya. Hal ini dilakukan sehubungan dengan 

keberadaan organisme yang memerlukan habitat khusus, dan 
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akan membahayakan kehidupan organisme tersebut jika 

dipindahkan ke tempat lainnya, contoh: cagar alam, hutan 

lindung, suaka margasatwa, taman laut.  

b. Pelestarian secara ex situ, merupakan bentuk perlindungan 

kenanekaragaman hayati Indonesia dengan cara 

memindahkan hewan atau tumbuhan ke tempat lainnya yang 

cocok bagi kehidupannya, contoh: kebun raya, hutan 

nasional, hutan produksi, kebun binatang, Tabulampot 

(tanaman budi daya dalam pot). 

F. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumus masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan. 

Hipotesis merupakan elemen penting dalam penelitian 

ilmiah, khususnya penelitian kuantitatif. dikatakan 

sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori .
71

 

Dan tes juga menyatakan hipotesis sebagai praduga 

atau asumsi yang harus diuji melalui data atau fakta yang 

diperoleh dengan jalan penelitian. Berdasarkan uraian 

diatas, peneliti mengajukan hipotesis yaitu :  

1). terdapat  pengaruh model pembelajaran Aptitute 

Traitmen Interactioan (ATI) terhadap pengetahuan 

metakognisi siswa kelas X pada materi 

keanekaragaman hayati pada siswa MA Sriwijaya 

Lampung Timur. 

2).Terdapat  pengaruh model pembelajaran Aptitute 

Traitmen Interactioan (ATI) terhadap sikap ilmiah 

siswa kelas X pada materi Keanekaragaman Hayati 

MA Sriwijaya Lampung Timur. 
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i. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir dapat diartikan juga sebagai suatu 

gambaran dari permasalahan yang ada. Untuk mencapai 

tujuan pendidikan, kemampuan dan ketepatan seorang 

pendidik dalam menggunakan keterampilan mengajar 

sangat diperlukan. Salah satu cara pengajar untuk 

mencapai tujuan pendidikan adalah menggunakan model 

pembelajaran, salah satu model pembelajaran yang 

digunakan adalah model pembelajaran ATI 

(AptitudeTreatment Interaction) yang digunakan untuk 

meningkatkan kemampuanliterasi sains siswa dan 

membantu permasalahan yang ada dikelas. 

Penelitian yang dilakukan menggunakan satu kelas 

eksperimen dan satu kelas kontrol dimana pada kelas 

eksperimen diberikan pembelajaran menggunakan 

pembelajaran ATI yang diharapkan dapat meningkatkan 

kan metakognisi dan sikap ilmiah.  

 Adapun hubungan variabel dalam penelitian ini 

adalah: 

a.Variabel bebas : model pembelajaran ATI (Aptitude 

TreatmentInteraction) 

 b.  Variabel terikat : Pengetahuan metakognisi dan 

sikap ilmiah siswa 

 Proses pembelajaran IPA siswa dalam 

menguasai metakognisi dikemas dalam bentuk soal 

yang lebih menekankan penguasaan konsep, 

pengambilan keputusan sesuai dengan pembelajaran, 

serta suatu pokok bahasan tertentu. Salah satu alternatif 

metode pembelajaran yang memungkteinkan 

dikembangkan dalam metakognisi dan sikap ilmiah 

siswa dalam menerima materi yang diajarkan. Pada 

kelas eksperimen diterapkan model pembelajaran ATI 

dengan hipotesisnya dapat diaplikasikan untuk 

meningkatkan metakognisi indikator dari diri siswa. 

Ketika mengunakan model pembelajaran ATI terlebih 

dahulu peneliti merencanakan pembelajaran sesuai 



59 

langkah-langkah model ATI. Setelah adanya penerapan 

model pembelajaran ATI selama tiga kali proses 

pembelajaran, siswa diberikan soal postest untuk 

mengetahui bagaimana perbandingan dari kelas 

eksperiment. Pada kelas kontrol diberikan metode 

ceramah. Proses pembelajarannya dimulai dengan 

mencatat materi yang akan disampaikan. Kemudiam 

materi yang telah dicatat dijelaskan oleh peneliti.
72

 

  Pengumpulan data di mulai dengan menguji 

instrumen penelitian jika sudah dinyatakan valid 

kemudian dilaksanakan pretest ke kelas kontrol dan 

kelas eksperimen selanjutnya dilakukan perlakuan 

menggunakan model ATI Selama 2 minggu pada kelas 

eksperimen setelah perlakuan selesai di lakukan postest 

dengan memberikan soal untuk mengetahui 

kemampuan metakognisi peserta didik. Dan diberikan 

angket kepada peserta didik untuk mengetahui sikap 

ilmiah didik setelah menggunakan model ATI. 
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Bagan kerangka berfikir menurut penulis sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Model Ati (Aptitude Treatment Interaction) 

terhadap Metakognisi dan sikap Ilmiah Siswa kelas X 

biologi 

Uji Validitas Instrumen 

Menggunakan metode 

Pembelajaran Aptitude Treatment 

Interaction) 

Terdapat Perbedaan Hasil Metakognisi Pada Materi 

Ekosistem Dengan Menggunakan Model Aptitude Traitment 

Interaction Disertai Dengan Sikap Ilmiah 

Pembelajaran Semester Genap Kelas X Materi Ekosistem 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen  

metode pembelajaran 

konvensional ceramah 
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