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Abstrak---Pada umumnya, proses belajar yang terjadi di Indonesia, masih 

menyamakan perlakuan-perlakuan dalam pembelajaran yang tidak disesuaikan dengan 

perbedaan kemampuan siswa. Untuk mengakomodasi perbedaan individual siswa 

dalam pembelajaran dalam rangka mengoptimalkan prestasi akademik/hasil belajar 

maka dikembangkanlah model-model pembelajaran yang menekankan pada 

pentingnya penyesuaian pembelajaran dengan perbedaan individual siswa. Salah satu 

dari model-model tersebut adalah Aptitude Treatment Interaction (ATI) yaitu 

suatu model pembelajaran yang menekankan pada penyesuaian pembelajaran 

(treatment) dengan perbedaan kemampuan (aptitude) dan karakteristik siswa untuk 

mengoptimalkan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa dalam pelajaran matematika 

tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kecerdasan matematika saja. terdapat hubungan 

positif antara rasa percaya diri dengan hasil belajar matematika. Rasa percaya diri 

adalah suatu sikap yang dimiliki oleh seseorang dengan keyakinan yang dimilikinya 

mampu untuk melakukan suatu pekerjaan. Karakteristik sikap percaya diri yang harus 

dimiliki seseorang yaitu percaya pada kemampuan sendiri, bertindak mandiri dalam 

mengambil keputusan, memiliki konsep diri yang positif, dan berani mengungkapkan 

pendapat. 
Kata kunci : ATI, Hasil Belajar, Percaya Diri 

 
I. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah kebutuhan manusia di sepanjang hidupnya. Manusia dapat diarahkan menjadi 

lebih baik dan berkualitas melalui pendidikan, Pendidikan akan terus dilakukan karena pendidikan tidak 

mengenal waktu dan merupakan proses yang terus berjalan sepanjang hidup manusia. Upaya peningkatan 

mutu pendidikan haruslah dilakukan dengan menggerakan seluruh komponen yang menjadi subsistem 

dalam suatu mutu pendidikan. Guru adalah ujung tombak pendidikan, sebab guru secara langsung 

mempengaruhi, membina, dan mengembangkan kemampuan siswa agar menjadi manusia yang cerdas, 

terampil dan bermoral. 

Di dalam proses belajar mengajar, tercakup komponen, berbagai pendekatan, model dan metode 

pembelajaran. Sebuah proses belajar terselenggara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan yang 

dimaksud adalah keberhasilan siswa dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Salah satu mata pelajaran 

penting yang diajarkan kepada siswa adalah matematika. Matematika adalah salah satu ilmu yang 

mempunyai peranan penting dalam berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.
[1]

 Penerapan 

matematika banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar matematika tidak hanya menghafal 

bagi siswa, tetapi siswa harus benar-benar memahami proses dan dapat menerapkannya. Pembelajaran 

matematika diharapkan mampu menghasilkan siswa dengan berbagai kemampuan yang handal agar dapat 

digunakan sebagai pegangan ketika lulus dari sekolah ataupun ketika masih di sekolah. Oleh karena itu, 

siswa diusahakan benar-benar menguasai konsep yang diberikan untuk setiap materi karena konsep 

tersebut akan digunakan untuk mempelajari materi berikutnya. 

Pada situasi saat ini, sebagian besar guru masih memberikan layanan pembelajaran yang sama 

untuk semua siswa. Siswa yang berkemampuan tinggi dapat dengan mudah memahami materi sehingga 

mampu mengerjakan soal-soal latihan dengan cepat. Sementara itu siswa berkemampuan rendah tetap 

tertinggal dari siswa berkemampuan sedang dan tinggi ketika pelajaran dilanjutkan ke materi berikutnya.  

Masalah utama dalam pendidikan di Indonesia adalah rendahnya hasil belajar matematika siswa di 

sekolah. Hasil belajar yang dimaksud tidak hanya pada aspek kemampuan mengerti metematika sebagai 

pengetahuan (kognitif) saja, tetapi juga aspek sikap (afektif) terhadap matematika. Salah satu aspek 

afektif adalah rasa percaya diri siswa.  Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi 

anak, karena akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan watak dan kepribadian mereka. Potensi 

anak bergantung bagaimana lingkungan yang menjadi gurunya. Karena lingkungan merupakan faktor 

kedua setelah orang tua dalam pembentukan kepribadian anak, termasuk dalam menumbuhkan rasa 
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percaya diri pada sang anak. Rasa percaya diri merupakan kebutuhan bagi setiap individu. Jika anak telah 

memiliki rasa percaya diri, maka mereka telah siap untuk menghadapi dinamika kehidupan yang penuh 

dengan tantangan. Sikap yakin akan kemampuan diri sendiri serta tidak menutup-nutupi kelemahan diri, 

dapat mengantarkan anak menjadi sosok manusia dewasa yang sukses dan mandiri termasuk dalam 

pembelajaran matematika. 

Masalah umum yang selalu muncul adalah keluhan masyarakat bahwa proses pembelajaran 

matematika di sekolah yang masih menggunakan pendekatan tradisional atau mekanistik yakni seorang 

guru secara aktif mengajar matematika, kemudian memberikan contoh dan latihan. Guru masih monoton, 

di mana guru hanya mentransfer ilmunya tanpa mempertimbangkan aspek intelegensi dan aspek kesiapan 

siswa, akibatnya siswa mengalami depresi mental, seperti kebosanan, dan mengantuk. Di samping itu 

fenomena yang sering diperlihatkan oleh siswa dapat melupakan suatu materi pelajaran meskipun materi 

tersebut baru diajarkan. Sehingga untuk materi selanjutnya sulit untuk dipahami, karena siswa kurang 

mampu melibatkan diri secara aktif dalam proses belajar mengajar. Di sisi lain, siswa berfungsi seperti 

mesin mereka mendengar, mencatat dan mengerjakan latihan yang diberikan oleh guru tanpa guru ketahui 

daya tangkap masing-masing anak dalam memahami pelajaran yang diberikan berbeda-beda.  

Untuk mengantisipasi masalah tersebut maka perlu dilakukan inovasi model pembelajaran. 

Misalnya dengan menggunakan suatu model pembelajaran yang berisikan sejumlah metode/cara yang 

dijadikan sebagai perlakuan (treatment) bagi siswa tertentu sesuai dengan kemampuan (aptitude) siswa 

tersebut, yakni model pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI). Model ini diyakini dapat 

memberikan optimalisasi hasil pembelajaran apabila pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan 

kemampuan siswa dalam belajar. Dalam tulisan ini, akan dibahas mengenai hasil belajar matematika, 

kepercayaan diri (self confidence) dan model pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI). 

 

II. PEMBAHASAN 

 

HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

Belajar merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkenaan dengan tujuan dan bahan acuan 

interaksi, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit (tersembunyi). Teori-teori yang dikembangkan 

dalam komponen ini meliputi antara lain teori tentang tujuan pendidikan, orginisasi kurikulum, isi 

kurikulum, dan modul-modul pengembangan kurikulum. Kegiatan atau tingkah laku belajar terdiri dari 

kegiatan psikhis dan fisis yang saling bekerjasama secara terpadu dan komprehensif integral. Sejalan 

dengan itu, belajar dapat difahami sebagai berusaha atau berlatih supaya mendapat suatu kepandaian. 

Dalam implementasinya, belajar adalah kegiatan individu memperoleh pengetahuan, perilaku dan 

keterampilan dengan cara mengolah bahan belajar. Para ahli psikologi dan guru-guru pada umumnya 

memandang belajar sebagai kelakuan yang berubah, pandangan ini memisahkan pengertian yang tegas 

antara pengertian proses belajar dengan kegiatan yang semata-mata bersifat hafalan. 

Arthur T. Jersild menyatakan bahwa belajar “modification of behavior through experience and 

training  yaitu perubahan atau membawa akibat perubahan tingkah laku dalam pendidikan karena 

pengalaman dan latihan atau karena mengalami latihan”. Menurut Whittaker (2010:35), belajar adalah 

proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman sendiri. Sedangkan 

Sobur (2009: 218) berpendapat bahwa “belajar dapat diartikan sebagai perubahan perilaku yang relatif 

tetap sebagai hasil adanya pengalaman”. Robert M. Gagne (1970) menyatakan bahwa belajar merupakan 

kegiatan yang kompleks, dan hasil belajar berupa kapabilitas. Timbulnya kapabilitas disebabkan: (1) 

stimulasi yang berasal dari lingkungan; dan (2) proses kognitif yang dilakukan oleh pelajar. Setelah 

belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Gagne (1970) mengemukakan bahwa 

belajar adalah perubahan kemampuan manusia yang terjadi setelah belajar secara terus menerus, bukan 

hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu hasil pengalaman 

individu itu sendiri agar berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, suatu aktivitas yang 

sengaja dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan kemampuan diri, dengan belajar anak yang 

tadinya tidak mampu melakukan sesuatu itu, atau anak yang tadinya tidak terampil menjadi terampil. 

Ansubel yang dikutip Djadjurin (1980: 9) menyatakan, ada lima prinsip utama belajar yang harus 

dilaksanakan, yaitu: (1) subsumption, yaitu proses penggabungan ide atau pengalaman baru terhadap pola 

ide-ide yang telah lalu yang telah dimiliki; (2) organizer, yaitu ide baru yang telah dicoba digabungkan 

dengan pola ide-ide lama di atas, dicoba diintegrasikan sehingga menjadi suatu kesatuan pengalaman. 

Dengan prinsip ini dimaksudkan agar pengalaman yang diperoleh itu bukan sederetan pengalaman yang 

satu dengan yang lainnya terlepas dan hilang kembali; (3) progressive differentiation, yaitu bahwa dalam 

belajar suatu keseluruhan secara umum harus terlebih dahulu muncul sebelum sampai kepada suatu 
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bagian yang lebih spesifik; (4) concolidation, yaitu sesuatu pelajaran harus terlebih dahulu dikuasai 

sebelum sampai ke pelajaran berikutnya, jika pelajaran tersebut menjadi dasar atau prasyarat untuk 

pelajaran berikutnya; (5) integrative reconciliation, yaitu ide atau pelajaran baru yang dipelajari itu harus 

dihubungkan dengan ide-ide atau pelajaran yang telah dipelajari terdahulu. Prinsip ini hampir sama 

dengan prinsip sumsumption, hanya dalam prinsip integrative reconciliation menyangkut pelajaran yang 

lebih luas, umpamanya antara unit pelajaran yang satu dengan yang lainnya. 

John  M.  Keller  memandang  hasil  belajar  sebagai  keluaran  dari suatu sistem pemrosesan 

berbagai masukan yang berupa informasi. Berbagai masukan tersebut menurut John Keller dapat 

dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kelompok masukan pribadi  (motivasi, harapan untuk 

berhasil, inteligensi dan penguasaan awal, dan evaluasi kognitif) dan kelompok masukan yang 

berasal dari lingkungan (rancangan dan pengelolaan  motivasional,  rancangan  dan  pengelolaan  

kegiatan  belajar serta rancangan dan pengelolaan ulangan penguatan).[2] Sedangkan menurut Winkel, 

hasil belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai peserta didik atau siswa dimana setiap 

kegiatan belajar dapat menimbulkan suatu perubahan yang khas.
[3]

 Burton mengemukakan bahwa hasil-

hasil belajar adalah pola-pola perbuatan nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, abilitas, 

dan keterampilan. Hasil-hasil belajar diterima oleh peserta didik apabila memberi kepuasan pada 

kebutuhannya dan berguna serta bermakna baginya. Dari  beberapa  uraian  diatas,  dapat  dipahami  

bahwa  hasil  belajar adalah hasil  dari  suatu kegiatan  yang telah  dikerjakan, diciptakan,  yang 

diperoleh  dengan  kerja  keras,  baik  secara  individu  maupun  kelompok setelah mengalami proses 

pembelajaran. 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern dan 

penting dalam berbagai disiplin ilmu serta mengembangkan daya pikir manusia. Dalam kehidupan sehari-

hari matematika memegang peranan yang semakin meningkat. Namun apabila melihat pengajaran 

matematika baik di sekolah dasar maupun sekolah menengah, masih jauh dari mencapai tujuan. 

Tujuannya adalah untuk mempersiapkan siswa agar sanggup untuk menghadapi perubahan keadaan dan 

terampil serta cakap menyikapinya. Dalam hal ini, pembelajaran matematika yang diterapkan di sekolah 

merupakan dasar yang sangat penting dalam keikutsertaannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada 

kenyataannya, yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa mata pelajaran matematika tidak begitu diminati 

oleh sebagian besar siswa, hanya kalangan siswa-siswa tertentu saja yang menyukai pelajaran 

matematika. 

Gagne berpendapat bahwa: hasil belajar matematika adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar matematikanya atau dapat dikatakan bahwa hasil 

belajar matematika adalah perubahan tingkah laku dalam diri siswa, yang diamati dan diukur dalam 

bentuk perubahan pengetahuan, tingkah laku, sikap dan keterampilan setelah mempelajari matematika. 

Perubahan tersebut diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan ke arah yang lebih baik 

dari sebelumnya. Dari uraian di atas, serta definisi-definisi tentang belajar, hasil belajar, dan matematika, 

maka dapat dirangkai sebuah kesimpulan bahwa hasil belajar matematika yaitu tingkat 

penguasaaan peserta didik terhadap pelajaran matematika setelah memperoleh pengalaman atau proses 

pembelajaran dalam kurun waktu tertentu yang akan diperlihatkan dengan menyelesaikan soal-soal sesuai 

dengan materi yang telah dipelajari dengan penilaian tertentu sebagai alat ukur keberhasilan. 

Menurut pemikiran Gagne, hasil belajar dapat berupa: a)Informasi verbal yaitu kapabilitas 

mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa; b)Kemampuan intelektual yaitu kemampuan 

mempresentasikan konsep dan lambang; c)Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan 

mengarah aktivitas kognitifnya sendiri; d)Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek 

berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Di samping itu, Benyamin Bloom  membagi hasil belajar 

menjadi ranah yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Ranah kognitif berkenaan dengan ingatan atau 

pengetahuan dan kemampuan intelektual serta keterampilan-keterampilan. Ranah afektif menggambarkan 

sikap-sikap, minat dan nilai serta pengembangan pengertian atau pengetahuan dan penyesuaian diri yang 

memadai. Ranah psikomotor adalah kemampuan-kemampuan menggiatkan dan mengkoordinasikan 

gerak. Ranah kognitif dibagi atas enam macam kemampuan intelektual mengenai lingkungan yang 

disusun secara hirarkis dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling kompleks, yaitu (1) 

pengetahuan adalah kemampuan mengingat kembali hal-hal yang telah dipelajari, (2) pemahaman adalah 

kemampuan menangkap makna atau arti suatu hal, (3) penerapan adalah kemampuan menggunakan hal-

hal yang telah dipelajari untuk menghadapai situasi-situasi baru dan nyata, (4) analisis adalah kemampuan 

menjabarkan sesuatu menjadi bagian-bagian sehingga struktur organisasinya dapat dipahami, (5) sintesis 

adalah kemampuan untuk memadukan bagian-bagian menjadi satu keseluruhan yang berarti, (6) penilaian 

adalah kemampuan memberi harga sesuatu hal berdasarkan kriteria intern atau kelompok atau kriteria 

ekstern ataupun yang ditetapkan lebih dahulu.
[4]
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KEPERCAYAAN DIRI 

Menurut Lauster (2002: 4) kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan atas 

kemampuan diri sendiri, sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk 

melakukan hal-hal sesuai keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, sopan dalam berinteraksi 

dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri 

sendiri. Lauster menggambarkan bahwa orang yang mempunyai kepercayaan diri memiliki ciri-ciri tidak 

mementingkan diri sendiri, tidak membutuhkan dorongan orang lain, optimis dan gembira. Maslow 

(1970) menyatakan bahwa kepercayaan diri diawali oleh konsep diri. Konsep diri ini mempunyai 

pengaruh pula terhadap tingkat harga diri seseorang. Dengan harga diri yang tinggi, seseorang akan dapat 

mengaktulisasikan potensi dirinya. Umpan balik yang diperoleh dari pengaktualisasian potensi ini, akan 

meningkatkan kepercayaan diri individu. Percaya diri didefinisikan juga sebagai sikap positif seorang 

individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif, baik terhadap diri sendiri 

maupun terhadap lingkungan/ situasi yang dihadapinya (Rini, 2002). Rasa percaya diri juga disebut 

sebagai harga diri atau gambaran diri (Santrock, 1999 ) merupakan dimensi evaluatif yang menyeluruh 

dari diri. 

Dari berbagai pendapat diatas tentang definisi kepercayaan diri, dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa rasa percaya diri adalah sikap positif terhadap diri sendiri dan yakin pada kekuatan dan 

kemampuannya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pendidik untuk diselesaikan tanpa 

mengharap bantuan dari orang lain atau temannya dan didasari dengan memiliki konpetensi yaitu mampu 

dan percaya dia bisa menyelesaikan tugas tersebut. Dengan rasa percaya diri anak didik akan bersikap 

tenang dalam berbagai situasi termasuk dalam menyelesaikan tugas dan tidak akan takut untuk berprestasi 

di sekolah, mereka juga tidak akan merasa rendah diri karena minder dan tidak akan ragu dalam bertindak 

walaupun itu penuh resiko sebab ia yakin akan kemampuan dirinya sendiri. 

Kepercayaan diri dipengaruhi dari tiap tahap  perkembangan psikososial individu. Erik Erikson 

menjelaskan perkembangan psikososial mempunyai delapan tahap perkembangan; masa bayi, kanak-

kanak, pra sekolah, usia sekolah, remaja, dewasa muda, dewasa dan lanjut usia. Pada usia remaja 

perkembangan psikososialnya adalah kemampuan untuk mencapai identitas meliputi peran, tujuan pribadi 

dan keunikan, ciri khas diri. Bila tidak dapat mencapai kemampuan tersebut individu akan mengalami 

bingung peran yang berdampak pada rapuhnya kepribadian, sehingga akan terjadi gangguan konsep diri 

yaitu harga diri rendah, idealis diri yang tidak realistis seperti yang terjadi pada ketidakberdayaan. 

Sedangkan Hurlocks menjelaskan bahwa perkembangan kepercayaan diri pada masa remaja 

dipengaruhi oleh : 

1. Pola asuh yaitu pola asuh yang demokratis dimana anak diberikan kebebasan dan tanggung jawab 

untuk mengemukakan pendapatnya dan melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya 

2. Kematangan usia;  remaja yang matang lebih awal, yang diperlakukan seperti orang yang hampir 

dewasa, mengembangkan konsep diri yang menyenangkan, sehingga dapat menyesuaikan diri 

dengan baik 

3. Jenis kelamin terkait dengan peran yang akan dibawakan. Laki-laki cenderung merasa lebih percaya 

diri karena sejak awal masa kanak-kanak sudah disadarkan bahwa peran pria memberi martabat 

yang lebih terhormat daripada peran wanita, sebaliknya  perempuan dianggap lemah dan banyak 

peraturan yang harus dipatuhi 

4. Penampilan fisik sangat mempengaruhi pada rasa percaya diri, daya tarik fisik yang dimiliki sangat 

mempengaruhi dalam pembuatan penilaian tentang ciri kepribadian seorang remaja, 

5. Hubungan keluarga; remaja yang mempunyai hubungan yang erat dengan seorang anggota keluarga 

akan mengidentifikasi diri dengan orang ini dan ingin mengembangkan pola kepribadian yang sama. 

Apabila dalam keluarga diciptakan hubungan yang erat satu sama lain, harmonis, saling menghargai 

satu sama lain dan memberikan contoh yang baik akan memberikan pandangan yang positif pada 

remaja dalam membentuk identitas diri. 

6. Teman sebaya; Teman sebaya mempengaruhi pola kepribadian remaja dalam dua cara ; pertama, 

konsep diri remaja merupakan cerminan dari anggapan tentang konsep teman-teman tentang dirinya, 

dan kedua, ia berada dalam tekanan untuk mengembangkan ciri-ciri kepribadian yang diakui oleh 

kelompok. 

Dari paparan tentang berbagai hal yang mempengaruhi pengembangan kepercayaan diri diatas 

dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kepercayaan diri merupakan salah satu ciri sifat kepribadian 

bukan sifat bawaan atau genetik. Tetapi merupakan sesuatu yang terbentuk dari interaksi dirinya dengan 

orang lain terutama keluarga sebagai orang terdekat, setelah itu kelompok sebaya dan masyarakat dimana 
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remaja tinggal. Selain itu usia, jenis kelamin, penampilan fisik serta frekuensi meraih prestasi merupakan 

faktor yan mempengaruhi percaya diri. 

Ciri orang yang percaya diri menurut Waterman yaitu orang yang memiliki kemampuan bekerja 

yang efektif, bertanggungjawab serta terancana matang dalam mengerjakan tugas dan tujuan masa depan. 

Senada dengan itu,  Lauster menyebutkan ciri dari orang yang percaya diri adalah perasaan atau sikap 

tidak mementingkan diri sendiri, cukup toleransi, tidak memerlukan pengakuan orang lain, selalu optimis 

dan tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Gilmer menambahkan bahwa orang yang mempunyai 

rasa percaya diri biasanya memiliki sikap berani menghadapi setiap tantangan dan terbuka  terhadap 

pengalaman-pengalaman baru, berkat keyakinannya atas kemampuannya sendiri tersebut. 

Sebaliknya, ciri atau karakteristik individu yang kurang percaya diri, diantaranya adalah: a) 

Berusaha menunjukkan sikap konformis, semata-mata demi mendapatkan pengakuan dan penerimaan 

kelompok; b) Menyimpan rasa takut/kekhawatiran terhadap penolakan; c)Sulit menerima realita diri 

(terlebih menerima kekurangan diri) dan memandang rendah kemampuan diri sendiri – namun di lain 

pihak memasang harapan yang tidak realistik terhadap diri sendiri; d) Pesimis, mudah menilai segala 

sesuatu dari sisi negatif; e)Takut gagal, sehingga menghindari segala resiko dan tidak berani memasang 

target untuk berhasil; f) Cenderung menolak pujian yang ditujukan secara tulus (karena undervalue diri 

sendiri); g)  Selalu menempatkan/ memposisikan diri sebagai yang terakhir, karena menilai dirinya tidak 

mampu; h)  Mempunyai external locus of control (mudah menyerah pada nasib, sangat tergantung pada 

keadaan dan pengakuan/ penerimaan serta bantuan orang lain). 

Santrock menyebutkan ada empat cara meningkatkan rasa percaya diri remaja yaitu : 

a) Mengidentifikasi penyebab kurang percaya diri dan identifikasi domain-domain kompetensi diri yang 

penting. Remaja memiliki tingkat rasa percaya yang tinggi ketika mereka berhasil di dalam domain-

domain kompetensi yang penting, maka dari itu remaja harus didukung untuk mengidentifikasi dan 

menghargai kompetensi-kompetensi mereka; b) Memberi dukungan emosional dan penerimaan social. 

Dukungan emosional dan persetujuan sosial dalam bentuk konfirmasi dari orang lain merupakan 

pengaruh bagi rasa percaya diri remaja, seperti orang tua, guru, teman sebaya, dan keluarga; c) Membuat 

prestasi melalui tugas-tugas yang telah diberikan secara berulang-ulang; d) Menghadapi masalah dan 

selalu berusaha untuk mengatasinya. Perilaku ini menghasilkan suatu evaluasi diri yang menyenangkan 

yang dapat mendorong terjadinya persetujuan terhadap dirinya sendiri yang bisa meningkatkan rasa 

percaya diri. 

Ada beberapa indikator dari kepercayaan diri yang dikemukakan oleh Lauster dan Guilford. 

Diantaranya yaitu : 1) Individu merasa kuat terhadap tindakan yang dilakukan. Hal ini didasari oleh 

adanya keyakinan tehadap kekuatan, kemampuan, dan ketrampilan yang dimiliki. Ia merasa optimis, 

cukup ambisius, tidak selalu memerlukan bantuan orang lain, sanggup bekerja keras, mampu  

menghadapi tugas dengan baik dan bekerja secara efektif serta bertanggung jawab atas keputusan dan 

perbuatannya. 2)Individu merasa diterima oleh kelompoknya. Hal ini dilandasi oleh adanya keyakinan 

terhadap kemampuannya dalam berhubungan  sosial. Ia merasa bahwa kelompoknya atau orang lain 

menyukainya, aktif menghadapi keadaan lingkungan, berani mengemukakan kehendak atau ide-idenya 

secara bertanggung jawab dan tidak mementingkan diri sendiri. 3)Individu memiliki ketenangan sikap. 

Hal ini didasari oleh adanya keyakinan terhadap kekuatan dan kemampuannya. Ia bersikap tenang, tidak 

mudah gugup, cukup toleran terhadap berbagai macam situasi.  

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan rasa percaya diri remaja, 

dapat melalui pendekatan edukasi dengan melatih bagaimana menghargai diri dan kompetensi diri sendiri, 

berfikir positif dan objektif, menetapkan tujuan dan penguatan diri serta mensyukuri setiap keadaan yang 

diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian diharapkan dapat tercapai pertumbuhan dan perkembangan 

remaja yang optimal, terutama rasa percaya diri remaja. 

 

MODEL PEMBELAJARAN APTITUDE TREATMENT INTERACTION 

Secara umum istilah “model” diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai 

pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam pengertian lain, model juga diartikan sebagai barang 

atau benda tiruan dari benda yang sesungguhnya, seperti “globe” yang merupakan model dari bumi 

tempat kita hidup. Dewey mendefinisikan bahwa model pembelajaran adalah “a plan or pattern that we 

can use to design face to face teaching in the classroom or tutorial setting and to shapee intructional 

material” yang berarti suatu rencana atau pola yang dapat kita gunakan untuk merancang tatap muka di 

kelas, atau pembelajaran tambahan di luar kelas dan untuk menajamkan materi pengajaran. Arends 

menyatakan “the term teaching model refers to a particular approach to intruction that includes its 

goals, syntax, environment, and management system”. Maksudnya istilah model pengajaran mengarah 

pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk  tujuannya, sintaksnya, lingkungan, dan sistem 
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pengelolaannya. Senada dengan itu, Slavin menyatakan bahwa model pembelajaran adalah seperangkat 

lengkap komponen strategi yang dapat memberikan hasil lebih baik di bawah kondisi tertentu.  

Model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi atau metode 

pembelajaran, yakni: 1) Rasional teoritis logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. 

Model pembelajaran mempunyai teori berfikir yang masuk akal. Maksudnya para pencipta atau 

pengembang membuat teori dengan mempertimbangkan teorinya dengan kenyataan sebenarnya serta 

tidak secara fiktif dalam menciptakan dan mengembangkannya. 2) Landasan pemikiran tentang apa dan 

bagaimana siswa belajar (tujuan pembelajaran yang akan dicapai). Model pembelajaran mempunyai 

tujuan yang jelas tentang apa yang akan dicapai, termasuk di dalamnya apa dan bagaimana siswa belajar 

dengan baik serta cara memecahkan suatu masalah pembelajaran. 3) Tingkah laku mengajar yang 

diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Model pembelajaran mempunyai 

tingkah laku mengajar yang diperlukan sehingga apa yang menjadi cita-cita mengajar selama ini dapat 

berhasil dalam pelaksanaannya. 4) Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu 

dapat tercapai. Model pembelajaran mempunyai lingkungan belajar yang kondusif serta nyaman, 

sehingga suasana belajar dapat menjadi salah satu aspek penunjang apa yang selama ini menjadi tujuan 

pembelajaran.   

Sesuai dengan berbagai pendapat tentang model pembelajaran di atas, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran merupakan suatu rencana sistematis yang dapat dijadikan pedoman oleh para guru 

untuk mengorganisasikan jalannya pembelajaran di kelas guna mencapai tujuan belajar. Melalui model 

pembelajaran guru dapat membantu peserta didik mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara berfikir, 

dan mengekspresikan ide. Model pembelajaran berfungsi pula sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para guru dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Model pembelajaran juga 

merupakan kerangka dasar pembelajaran yang dapat diisi oleh beragam muatan mata pelajaran, sesuai 

dengan karakteristik kerangka dasarnya; Model pembelajaran dapat muncul dalam beragam bentuk dan 

variasinya sesuai dengan landasan filosofis dan pedagogis yang melatar belakanginya. 

Cronbach mengemukakan bahwa, Aptitude Treatment Interaction (ATI) adalah sebuah model 

dalam pembelajaran yang berusaha mencari dan menemukan perlakuan-perlakuan (treatment) yang cocok 

dengan perbedaan kemampuan (aptitude) siswa. Sedangkan Snow menyatakan bahwa ATI merupakan 

sebuah konsep yang berisikan sejumlah strategi pembelajaran yang sedikit banyaknya efektif digunakan 

untuk siswa tertentu sesuai dengan karakteristik kemampuannya dengan didasari oleh asumsi bahwa 

optimalisasi penguasaan konsep matematika dapat dicapai melalui penyesuaian antara perlakuan 

pembelajaran (treatment) dengan perbedaan kemampuan (aptitude) siswa.
[5]

 

Keefe, James W. and Ferrell, Barbbara G. mendefinisikan Aptitude-Treatment Interaction sebagai: 

“Aptitude-Treatment Interaction is a systematic attempt to related individual differences in aptitude 

including aspects of cognitive and affective style to instructional method Cronbach and Snow postulated 

that aptitudes in general interact with instructional treatment to affect student learning. Aptitude-

Treatment Interaction that individual differ in the amount of a trait they possess. Thus, the emphasis is on 

the nation of variability among individual.” 

Dengan kata lain, ATI adalah upaya sistematis yang menghubungkan perbedaan individu dalam bakat 

termasuk aspek gaya kognitif dan afektif terhadap metode pembelajaran Cronbach dan Snow yang 

mendalilkan bahwa kemampuan pada umumnya berinteraksi dengan pembelajaran instruksional untuk 

mempengaruhi pembelajaran siswa. ATI menganggap bahwa individu berbeda dalam jumlah sifat yang 

mereka miliki. Dengan demikian, penekanannya adalah pada variabilitas antar individu. 

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan diatas, dapat diperoleh makna pokok dari model 

pembelajaran  ATI. Diantaranya: 1) Model ATI merupakan suatu konsep yang berisikan sejumlah 

perlakuan pembelajaran (treatment) yang efektif digunakan untuk siswa tertentu sesuai dengan perbedaan 

kemampuannya. 2) Sebagai sebuah kerangka teoritik, model  ATI  berasumsi bahwa optimalisasi prestasi 

akademik/hasil belajar akan tercipta bila mana perlakuan-perlakuan dalam pembelajaran disesuaikan 

sedemikian rupa dengan perbedaan kemampuan (aptitude) siswa. 3) Terdapat hubungan timbal balik 

antara prestasi akademik/hasil belajar yang dicapai siswa dengan pengaturan kondisi pembelajaran di 

kelas atau dengan kata lain, prestasi akademik/hasil belajar yang diperoleh siswa tergantung kepada 

bagaimana kondisi pembelajaran yang dikembangkan guru di kelas. 

Model pembelajaran ATI bertujuan untuk menciptakan dan mengembangkan suatu pembelajaran 

yang peduli dan memperhatikan keterkaitan antara kemampuan (aptitude) seseorang dengan pengalaman 

belajar atau secara khas dengan metode pembelajaran (treatment). Keberhasilan model ATI mencapai 

tujuan dapat dilihat dari sejauh mana terdapat kesesuaian antara perlakuan-perlakuan (treatment) yang 

telah diimplementasikan dalam pembelajaran dengan kemampuan (aptitude) siswa. Kesesuaian tersebut 

akan termanifestasi pada prestasi akademik/hasil belajar yang dicapai siswa. Semakin tinggi optimalisasi 
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yang terjadi pada pencapaian prestasi akademik/hasil belajar siswa, maka semakin tinggi pula tingkat 

keberhasilan pengembangan model pembelajaran ATI. Demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan utama 

model ATI adalah terciptanya optimalisasi prestasi akademik/hasil belajar melalui penyesuaian 

pembelajaran (treatment) dengan perbedaan kemampuan (aptitude) siswa. 

Agar tingkat keberhasilan model pembelajaran ATI dapat tercapai dengan baik, maka dalam 

implementasinya perlu diperhatikan beberapa prinsip yang dikemukakan oleh Snow, yaitu : 1) Interaksi 

antara kemampuan (aptitude) dan perlakuan (treatment) pembelajaran berlangsung di dalam pola yang 

kompleks dan senantiasa dipengaruhi oleh variabel-variabel tugas/jabatan dan situasi; 2) Lingkungan 

pembelajaran yang sangat terstruktur cocok bagi siswa yang memiliki kemampuan rendah, sedangkan 

lingkungan pembelajaran yang kurang terstruktur (fleksibel) lebih pas untuk siswa yang pandai; 3) Siswa 

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 siswa yang memiliki rasa percaya diri tinggi akan lebih baik dalam situasi pembelajaran 

yang agak longgar (fleksibel). 

Dari prinsip-prinsip yang dikemukakan di atas, dapat dimengerti bahwa dalam 

mengimplementasikan model pembelajaran ATI, masalah pengelompokan dan pengaturan lingkungan 

belajar bagi masing-masing karakteristik kemampuan (aptitude) siswa, merupakan masalah mendasar 

yang harus mendapat perhatian yang serius. Sehingga diadaptasi beberapa langkah yang dilakukan dalam 

pembelajaran, yaitu: 

1. Perlakuan (Treatment) Awal. 

Pemberian perlakuan awal terhadap siswa dengan menggunakan tes kemampuan awal (aptitude 

testing). Perlakuan pertama ini dimaksudkan untuk menentukan dan menetapkan klasifikasi 

kelompok peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan (aptitude/ability), dan sekaligus juga untuk 

mengetahui potensi kemampuan masing-masing peserta didik dalam menghadapi 

informasi/pengetahuan atau kemampuan-kemampuan baru. 

2. Pengelompokan Peserta Didik. 

Guru membagi siswa atau mengelompokkan siswa menjadi tiga kelompok sesuai dengan klasifikasi 

yang didapatkan dari hasil aptitude testing. Pengelompokan siswa tersebut diberi label tinggi, 

sedang dan rendah. 

3. Pemberian Perlakuan 

Masing-masing kelompok diberikan perlakuan yang dipandang cocok sesuai dengan 

karakteristiknya. Perlakuan (treatment) yang diberikan kepada kelompok siswa yang memiliki 

kemampuan (aptitude) tinggi, yaitu belajar mandiri (self learning) dengan menggunakan modul atau 

buku-buku yang relevan. Pemilihan belajar mandiri melalui modul didasari anggapan bahwa siswa 

akan lebih baik jika dilakukan dengan cara sendiri yang terfokus langsung pada penguasaan tujuan 

khusus atau seluruh tujuan. Steinberg menyatakan bahwa siswa yang memperoleh kemandirian  

merupakan  siswa  yang  dapat  memiliki  kemampuan untuk mengatur diri sendiri secara 

bertanggung jawab,  meskipun  tidak  ada pengawasan   dari   orang   tua   maupun   guru   dalam   

aktifitas belajar demi mendapatkan nilai dan prestasi yang memuaskan bagi diri dan orang tua.  

Winkel menambahkan, bahwa melalui modul siswa dapat mengikuti program pengajaran sesuai 

dengan laju kemajuannya sendiri-sendiri dan dapat menghayati kegiatan belajarnya, baik dengan 

mendapat bimbingan belajar dan guru maupun tanpa mendapatnya. 

Kelompok siswa yang berkemampuan sedang dan rendah diberikan pembelajaran regular atau 

pembelajaran konvensional sebagaimana mestinya. Kelompok siswa yang mempunyai kemampuan 

rendah diberikan perlakuan khusus (special treatment), yaitu berupa pembelajaran dalam bentuk re-

teaching dan tutorial. Perlakuan (treatment) diberikan setelah mereka bersama- sama kelompok 

sedang mengikuti pembelajaran secara regular. Hal ini dimaksudkan agar secara psikologis siswa 

berkemampuan rendah tidak merasa diperlakukan sebagai siswa nomor dua di kelas.  

Re-teaching dan Tutorial dipilih sebagai perlakuan khusus untuk kelompok rendah, didasarkan pada 

pertimbangan bahwa mereka lambat dan sulit dalam memahami secara menguasai bahan pelajaran. 

Oleh karena itu kelompok ini harus mendapat perlakuan khusus berupa bimbingan dan bantuan 

belajar dalam bentuk pengulangan pelajaran kembali melalui tambahan jam pelajaran (re-

teaching) dan tutorial (tutoring), sehingga dengan cara demikian mereka bisa menguasai pelajaran 

yang  diberikan. Karena seperti diketahui bahwa salah satu tujuan pembelajaran atau 

program tutoring adalah untuk memberikan bantuan dalam pembelajaran kepada siswa yang lambat, 

sulit dan gagal dalam belajar, agar dapat mencapai prestasi akademik/hasil belajar secara optimal. 

4. Tes Prestasi Belajar (Achievement Test) 
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Tes Prestasi Belajar (Achievement Test) diadakan pada akhir setiap pelaksanaan. Tes dilakukan 

dalam penilaian prestasi akademik/hasil belajar setelah diberikan perlakuan (treatment) 

pembelajaran kepada masing-masing kelompok yang sesuai dengan kemampuan siswa (tinggi, 

sedang dan rendah). Melalui beberapa kali tes dan perbaikan serta revisi (dalam rentang waktu yang 

sudah di jadwalkan), diadakan achievement test untuk mengukur tingkat penguasaan siswa terhadap 

apa yang sudah dipelajarinya.  

Model pembelajaran aptitude treatment interaction memiliki sejumlah manfaat. Di antaranya: 

1)mengatasi kelemahan pada pembelajaran klasikal maupun individual. 2)membantu menjadikan materi 

yang abstrak dan sulit mendapatkan contoh di lingkungan sekolah menjadi lebih nyata. 3)memungkinkan 

pengulangan sampai berkali-kali tanpa perasaan malu bagi yang berbuat salah. 4)mendukung 

pembelajaran individual. 5)lebih mengenal dan terbiasa dengan kerja tim tutor sebaya. 6)merupakan 

media pembelajaran yang efektif. 7)menciptakan pembelajaran yang enjoyment atau joyful learning. 

 

BAB IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Aptitude Treatment 

Interaction (ATI) merupakan inovasi baru dalam dunia pendidikan yang dapat dijadikan sebagai model 

pembelajaran yang interaktif dan menarik. Diharapkan juga dengan penerapan model pembelajaran ini, 

siswa benar-benar menyerap materi pembelajaran matematika dengan baik dengan rasa senang dan tanpa 

rasa bosan. Adanya peningkatan yang positif terhadap hasil belajar dan motivasi memungkinkan bahwa 

penerapan model pembelajaran Aptitude-Treatment Interaction (ATI) memiliki kelebihan yang terkait 

dengan optimalisasi peranan dalam membantu guru menyampaikan materi pelajaran. Secara umum 

peningkatan ini terjadi karena adanya strategi pendidikan yang berupa model pembelajaran Aptitude-

Treatment Interaction  (ATI ) sehingga siswa mulai termotivasi untuk belajar matematika, dan timbul rasa 

percaya diri serta sikap yang baik yang dapat meningkatkan hasil belajar matematika.  

 

SARAN 

Selain itu, ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan pelaksanaan model pembelajaran 

Aptitude-Treatment Interaction (ATI), yaitu: 1)Guru harus teliti dan cermat dalam menentukan kelompok 

tinggi, sedang dan rendah, agar pembelajaran berlangsung dengan baik. 2)Dua ruang belajar diperlukan 

dalam melaksanakan pendekatan ATI. Ruang belajar yang satu ditempati oleh kelompok tinggi dan satu 

ruang belajar lainnya untuk kelompok sedang dan rendah. Jadi, guru harus menyediakan ruang belajar 

yang kondusif, terutama untuk kelompok tinggi karena kelompok tinggi memerlukan kenyamanan  untuk 

belajar secara mandiri. 
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