
9 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 Bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengertian 

pembelajaran matematika, tujuan pembelajaran matematika menurut 

Kemendikbud, model investigasi kelompok serta efikasi-diri peserta didik. 

2.1 Pengertian Pembelajaran Matematika 

 Menurut Runtakahu dan Kandou (2014) pembelajaran matematika 

merupakan pola pikir, sebagai alat, dan ilmu pengetahuan yang telah dirumuskan 

dengan melakukan kegiatan seperti mengelompokkan obyek-obyek dan 

menghitung. Oleh karena itu, proses pembelajaran matematika harus direncanakan 

dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Hamzah dan Muhlisrarini (2014). 

 Tujuan pembelajaran matematika menurut Kemendikbud (2013) tentang 

Standar isi untuk SMP/MTs menyebutkan bahwa pembelajaran matematika 

bertujuan bagi siswa yaitu. 

1. memiliki kemampuan berfikir kritis logis, analitis, dan kreatif, kemampuan 

pemecahan masalah, dan kemampuan mengkomunikasikan gagasan serta 

budaya bermatematika 

2. memahami konsep matematika, menjalankan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat dalam pemecahan masalah 

3. menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika 
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4. mengembangkan sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah 

dikehidupan sehari-hari 

5. mengembangkan sikap dam perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam 

matematika dan pembelajarannya. 

2.2 Model Investigasi Kelompok  

2.2.1 Pengertian Model Investigasi Kelompok 

 Menurut Lestari dan Yudhanegara (2017) model investigasi kelompok 

merupakan model pembelajaran kooperatif yang termasuk konstruktivisme yang 

ditemukan oleh Sharan pada tahun 1976. Investigasi kelompok ini menuntut 

semua anggota kelompok mulai dari merencanakan suatu penelitian sampai 

dengan tahap perencanaan masalah yang sesuai dengan pemikiran setiap 

kelompok dalam menyelesaikan suatu masalah. Suprijono (2011) mendekripsikan 

model ini adalah siswa memilih sendiri masalah yang sesuai dengan konteks. 

Dengan begitu, pembelajaran dapat melibatkan aktivitas siswa sehingga dapat 

membangkitkan semangat dan motivasi siswa. 

 Berdasarkan beberapa definisi di atas, model investigasi kelompok dapat 

diartikan sebagai  suatu pembelajaran konstruktivissme kooperatif dengan 

merancang sendiri kegiatan-kegiatan yang ingin dilakukan oleh siswa dalam 

menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru dalam pembelajaran 

matematika. Mulai dari mencari masalah, merancang strategi mana yang akan 

dipilih, dan merencanakan penyelesaian yang sesuai dengan masalah yang 

dihadapi. 
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2.2.2 Karakteristik Model Investigasi Kelompok 

 Model ini merupakan metode kooperatif yang melibatkan beberapa 

kelompok siswa secara aktif dan kreatif mencari permasalahan dan 

penyelesaiannya. Ciri dari metode ini adalah siswa mempunyai tanggung jawab 

dalam menyelesaikan masalah yang mereka pilih berdasarkan kesepakatan 

kelompok. Hal tersebut dapat menjadikan siswa memiliki rasa percaya diri tanpa 

adanya beban menyelesaikan soal atau masalah sesuai dengan aturan atau rumus 

yang sudah ada.  

 Menyelesaikan tugas yang diberikan siswa bebas memilih pendekatan 

dalam menyelesaikan tugas dan hasilnya dianalisis secara kelompok menjadi 

kesimpulan. Hasil dari kegiatan ini berupa temuan yang dapat dibagikan ke 

kelompok lain untuk belajar bersama. Pada kegiatan ini, guru hanya sebagai 

narasumber dan fasilitator siswa seperti mengamati sejauh mana pengelolahan 

tugas kelompok dan membantu siswa yang mengalami kesulitan.  

2.2.3 Langkah-Langkah Model Investigasi Kelompok 

 Lestari dan Yudhanegara (2017) membagi model investigasi kelompok 

menjadi tujuh tahapan, yaitu. 

1. Pembentukan kelompok 

Pada tahap awal, kegiatan pembentukan kelompok secara heterogen yang 

terdiri dari lima sampai enam kelompok siswa oleh guru atau pendidik yang 

berorientasi pada tugas.  

2. Identifikasi masalah 

Tahap kedua, guru menyediakan subtopik dalam bidang masalah secara 

umum pada  setiap kelompok memilih subtopik yang disediakan guru 
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3. Merencanakan penyelesaian 

Tahap ketiga, siswa merencanakan prosedur belajar tertentu untuk 

menyelesaikan masalah yang akan diteliti. Prosedur yang digunakan tidak 

sesuai dengan ketentuan yang ada.  

4. Investigasi masalah 

Tahap keempat, siswa melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan, 

menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh secara 

berkelompok. 

5. Penyelesian laporan kelompok 

Tahap kelima, Setiap kelompok mempersiapkan laporan tugas akhir terkait 

dengan hasil investigasi kelompok yang telah dilakukan. 

6. Presentasi laporan tiap kelompok 

Tahap keenam, siswa mempresentasikan laporan tugas akhirnya didepan 

kelas. Setiap kelompok wajib melakukan presentasi, ini dilakukan untuk 

menilai setiap kelompok dalam menyelesaikan masalah. 

7. Evaluasi 

Tahap terakhir, Guru dan siswa mengevaluasi dari presentasi yang dilakukan 

oleh setiap kelompok. Guru memberikan garis tengah untuk menyimpulkan 

dari penyelesaian soal. Sedangkan siswa mendengarkan dengan baik dan 

bertanya apabila ada yang dimengerti ketika guru memberikan kesimpulan 

mengenaai penyelesaian masalah tersebut. 

 Kegiatan pembelajaran model investigasi kelompok dibagi menjadi tiga 

kegiatan yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Contoh kegiatan-

kegiatan dalam metode investigasi kelompok diberikan dibawah ini: 
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Tabel 2.1 Langkah-langkah model pembelajaran model  investigasi kelompok 

Kegiatan      Deskripsi Kegiatan 

Kegiatan Awal 

 

 

 

 
 
Kegiatan Inti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kegiatan Penutup 

Guru mengucapkan salam dan mengkondisikan 
siswa  

Guru mengabsen kehadiran siswa 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

Guru melakukan tanya jawab mengenai materi 
sebelumnya 

Guru membagi kelompok secara acak 
(Pembentukan kelompok) 

Guru menentukan topik yang akan dibahas dan 
mengkoordinasi pada setiap kelompok untuk 
memilih subtopik yanh akan dibahas (Identifikasi 
masalah) 

Guru memberikan lembar kerja untuk dipelajari 
pada setiap kelompok dan siswa memulai untuk 
melakukan prosedur belajar tertentu dengan saling 
tukar pendapat (Merencanakan penyelesaian) 

Guru meminta siswa mengumpulkan, 
menganalisis, dan mengevaluasi yang disimpulkan 
dari masing-masing kelompok dan menyajikan 
laporan dalam bentuk yang menarik untuk 
dipresentasikan  (Investigasi masalah dan 
penyelesaian laporan kelompok) 

Guru mengkoordinasi setiap kelompok untuk 
mempresentasikan hasil laporan yang telah 
didiskusikan secara bergantian (Presentasi tiap 
kelompok) 

Guru meminta siswa untuk mengecek kembali dan 
memperbaiki laporan yang telah dibuat apabila 
salah (Evaluasi) 

Guru dan siswa secara bersama-sama 
menyimpulkan hasil belajar yang telah 
dilaksanakan secara berkelompok 

Guru memberikan penghargaan kepada kelompok 
yang melaksanakan tugas dengan baik  

 

2.2.4 Kelebihan dan Kelemahan Investigasi Kelompok  

 Shoimin (2014) mendeskripsikan beberapa kelebihan dan kelemahan yang 

ada pada model investigasi kelompok. Secara pribadi, siswa dapat menentukan 

masalah yang mereka hadapi dan dapat menanganinya dengan antusiasme dan 
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percaya diri. Dalam proses belajarpun siswa bebas sehingga dapat berfikir kreatif, 

berinisiatif, dan aktif. Secara sosial, siswa dapat meningkatkan kerjasama, 

komunikasi yang baik, menghargai pendapat, dan partispasi. Dan secara 

akademis, dapat melatih ketrampilan, bekerja secara sistematis, mengecek 

kebenaran, dan selalu berfikir strategi yang diberikan pada masalah tersebut. 

 Sedangkan kelemahan yang paling mendasar adalah banyaknya waktu 

yang digunakan dan materi yang dibahas hanya terbatas dan tidak semua topik 

dapat menggunakan model ini. Ketika diskusi berlangsung, guru sangat sulit 

menilai siswa secara personal dan keefektifan kerja kelompok juga kurang. siswa 

yang tidak mempunyai materi prasyarat akan susah menerapkan model ini karena 

membutuhkan pengalaman untuk menemukan dan menyelesaikan masalah. 

2.3 Efikasi-diri  

2.3.1   Pengertian Efikasi-Diri 

 Friedman dan Schustack (2006) mendefinisikan efikasi-diri atau Self 

Efficacy adalah keyakinan atau harapan seseorang terhadap kemampuan terhadap 

dirinya sendiri melalui suatu perilaku dalam situasi tertentu. Meskipun efikasi-diri 

ditentukan oleh faktor internal yang mempengaruhi perilaku manusia, efikasi-diri 

juga dipengaruhi oleh situasi seperti kebiasaan atau keadaan lingkungan pada saat 

itu. Sedangkan  menurut Alwisol (2004) mendefinisikan efikasi-diri adalah 

bagaimana seseorang bertingkah laku tergantung pada lingkungan dan kondisi 

kognitif. Khususnya faktor kognitif yang berhubungan dengan kemampuan 

dirinya apakah dapat melakukan dengan baik atau buruk, tepat atau salah, dan 

tidak bisa mengerjakan masalah yang telah diberikan.  Menurut Bandura (2001) 

efikasi-diri merupakan konsep umum yang digeneralisasi seperti harga diri dan 
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kepercayaan diri. Sehingga seseorang mempunyai efikasi-diri yang tinggi 

terhadap situasi tertentu dan mempunyai efikasi yang rendah pada situasi yang 

lainnya. Efikasi-diri bukan merupakan hasil ekspektasi kita karena efikasi-diri 

merupakan kemampuan sedangkan ekspektasi merupakan kemungkinan yang 

akan terjadi. 

 Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, efikasi 

merupakan keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap kemampuan kognitif 

sosial untuk melakukan sesuatu terhadap lingkungannya. Seseorang dapat 

dipengaruhi oleh lingkungan atau sebaliknya, sehingga efikasi-diri merujuk pada 

kepercayaan diri untuk menjadi sukses bukan hasil ekspektasi seseorang terhadap 

kemampuannya. 

2.3.2   Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Efikasi-diri 

 Menurut Freist (2010) efikasi-diri seseorang berkurang maupun bertambah 

dipengaruhi oleh satu atau kombinasi empat sumber yang ada, seperti: 

1. Pengalaman menguasai sesuatu 

 Pengalaman merupakan hasil kegiatan dari masa lalu yang dapat 

ditunjukkan melalui performa setiap orang. Efiksi-diri manusia yang paling 

berpengaruh adalah pengalamannya. Hasil performa seseorang akan 

mempengaruhi ekspektasi kemampuan yang akan mereka jalani saat itu. Dampak 

dari pernyataan tersebut adalah yang pertama, performa yang berhasil akan 

meningkatkan efikasi-diri seseorang terhadap kemampuannya. Kedua, seseorang 

akan mencoba melakukan hal yang sama dengan menunjukkan performa dengan 

baik oleh dirinya sendiri bukan pada kelompok. Ketiga, ketika seseorang 

melakukan performa yang tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan maka 
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seseorang akan menurunkan efikasi-diri terhadap kemampuannya. Keempat, hasil 

dari kegagalan yang pernah dialami akan berdampak lebih buruk dari kegagalan 

sebelumnya. Kelima, seseorang yang mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap 

kesuksesan, maka efikasi-diri seseorang tidak terlalu berpengaruh pada 

kemampuan selanjutnya. 

2.  Modeling sosial 

  Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari manusia yang 

lain. Hal ini dapat ditunjukkan dengan melakukan pemodelan yang sama dengan 

orang lain yang setara. Meningkat atau menurunnya efikasi-diri seseorang dapat 

dipengaruhi oleh teman sebaya. Kegiatan modeling sosial seperti ini tidak akan 

dilakukan  jika mempunyai kompetensi yang tidak sama. Secara umum, dalam 

meningkatkan performa efikasi-diri tidak berdampak terlalu signifikan, namun 

berdampak signifikan dalam menurunkan efikasi-diri seseorang. 

3. Persuasi sosial 

 Efikasi-diri seseorang dapat diubah melalui persuasi sosial yang dapat 

menguatkan ataupun melemahkan. Persuasi sosial dapat berhubungan langsung 

dengan status dan otoritas seseorang jika kritik dari sumber yang terpercaya 

mempunyai kekuatan yang lebih efektif. Keefektifan persuasi sosial harus 

dipadukan atau dikombinasikan dengan performa yang sukses. Apabila seseorang 

mempunyai efikasi-diri yang rendah, dengan mempercayakan sugesti orang lain 

yang dipercayai maka efikasi-diri seseorang dapat meningkat melalui 

performanya.   
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4. Kondisi fisik dan emosional 

 Kondisi ini sangat menentukan efikasi-diri seseorang. Disaat seseorang 

mempunyai ketakutan yang kuat, stres yang tinggi, kecamasan yang akut maka 

seseorang akan mempunyai ekspektasi yang rendah. Ketika seseorang mengalami 

penurunan kecemasan atau mengalami rileksasi fisik pada kegiatan tertentu maka 

dapat meningkatkan performa. Emosional seseorang dapat memfasilitasi 

penyelesaian yang sukses terhadap suatu tugas yang sederhana namuna akan sulit 

dalam menyelesaikan tugas yang kompleks. 

2.3.3 Manfaat Efikasi-Diri 

 Menurut Bandura (1997) menyebutkan bahwa manfaat efikasi-diri terbagi 

menjadi 4 yaitu. 

1. Pilihan perilaku 

Perilaku seseorang tergantung pada efikasi-diri yang dimiliki. Hal ini 

dikarenakan efikasi-diri akan mempengaruhi tindakan dalam menyelesaikan 

tugas yang sederhana maupun sulit. Pilihan ini dapat diketahui jika seseorang 

dapat mengerjakan tugas yang kompleks maka perilaku yang ditunjukkan 

dapat menilai bahwa seseorang mempunyai efikasi-diri yang tinggi.  

2. Pilihan karir 

Efikasi-diri merupakan mediator yang cukup  mempengaruhi pilihan 

karir seseorang. Apabila seseorang mempunyai sikap yang optimis pada 

suatu tugas tertentu maka seseorang akan memilih karir tersebut. 

Penyelesaian tugas yang baik dapat membuat seseorang mempertimbangkan 

karir yang diambil yang melibatkan tugas tersebut. 
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3. Kuantitas usaha dan keinginan untuk bertahan pada suatu tugas 

Hasil tugas merupakan kuantitas usaha seseorang dengan melibatkan 

efikasi-diri dalam menyelesaikan tugas tersebut. Seseorang dengan efikasi-

diri yang tinggi maka tidak ada keraguan dalam menyelesaikan tugas dan 

bertahan tetap menyelesaikan walaupun tugas baru dan kompleks. Namun, 

seseorang yang mempunyai efikasi-diri yang rendah akan ragu dan mudah 

menyerah dalam menyelesaikan tugas. 

4. Kualitas usaha 

Pilihan penggunaan strategi seseorang berbeda-beda. Seseorang 

dengan efikasi-diri yang tinggi maka akan memilih usaha yang maksimal 

dalam melaksanakan tugas tersebut. Seseorang dengan usaha yang maksimal 

lebih memilih penggunaan strategi yang baru sesuai dengan kepercayaan 

seseorang. 

2.3.4 Dimensi Efikasi-Diri 

 Bandura (1997) menjelaskan bahwa dimensi efikasi-diri terbagi menjadi 

tiga, yaitu. 

1. Dimensi magnitude 

 Dimensi ini mencakup bagaimana peserta didik dapat mengatasi 

kesulitan belajar yang mereka hadapi. Dampak dari peserta didik yang 

mempunyai pandangan optimis yaitu keyakinan akan keberhasilannya 

terhadap masalah.  

2. Dimensi strength 

Setelah peserta didik yakin terhadap mengatasi kesulitan, didalam 

dimensi ini adalah seberapa tinggi peserta didik mengatasi kesulitan 
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belajarnya. Dimensi  ini juga dapat diartikan sebagai derajat kemantapan 

terhadap keyakinan yang dibuatnya dalam mempertahankan perilaku tersebut. 

3. Dimensi generality 

Dimensi ini menunjukkan bahwa keyakinan terhadap kemampuan 

yang dimiliki tidak terbatas pada situasi dan masalah tertentu. Dimensi ini 

berkaitan dengan penilaian efikasi-diri yang diterapkan pada berbagai 

aktifitas yang tidak hanya spesifik saja.  

2.3.5 Meningkatkan Efikasi-Diri Siswa 

 Efikasi-diri siswa dipengaruhi oleh beberapa cara yang  mengakibatkan 

kebiasaan perilaku. Beberapa cara yang dapat meningkatkan efikasi-diri siswa 

yaitu. 

1) Ajari siswa mulai dari pengetahuan dasar sampai dikuasi. Pengetahuan dasar 

dalam mengerjakan sesuatu sangatlah penting. siswa dapat mengerjakan tugas 

harus ada pengetahuan yang harus dikuasi terlebih dahulu agar dapat 

mengerjakan dengan baik. 

2) Berikan tugas yang dapat membantu siswa dalam meningkatkan 

kemampuannya. Tugas berat ataupun ringan merupakan persepsi dari masing-

masing individu. Peserta didik yang mempunyai efikasi-diri yang tinggi dengan 

mudah mengerjakan tugas-tugas yang berat. Maka memberikan tugas dengan 

menunjukkan peserta didik agar tidak mudah menyerah dan percaya diri akan 

kemampuan sangat diperlukan. 

3) Percayakan siswa bahwa meraka mampu mengerjakan dengan baik. Dengan 

mempercayakan mereka, siswa mempunyai efikasi-diri yang tinggi dalam 

mengerjakan tugas yang mudah maupun yang sulit.   
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4) Yakinkan siswa bahwa mereka bisa sukses dengan memberikan motivasi. 

Siswa seringkali membandingkan dirinya dengan teman sebaya, hal ini sangat 

disayangkan jika mereka meniru teman yang salah. Guru merupakan agen yang 

dapat memberikan motivasi siswa dengan menunjukkan contoh teman 

sebayanya yang sukses mengerjakan tugas. 

2.3.6 Kaitan Efikasi-Diri Pada Pembelajaran Matematika 

 Menurut Wardhani (2010) matematika merupakan pembelajaran yang sulit 

untuk dipelajari. Tidak sedikit peserta didik yang mengeluh belajar matematika. 

Banyak faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut seperti bahasa simbol yang 

sulit dimengerti dan guru yang tidak dapat memberikan dorongan agar siswa 

mau belajar. Lingkungan sangat diperlukan untuk membantu siswa dalam 

membentuk sikap positif terhadap pembelajaran matematika. siswa yang 

menyukai matematika akan ditunjukkan dengan sikap positif dikelas. Namun, 

seringkali siswa tidak percaya diri terhadap kemampuannya dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan guru.  

 Efikasi-diri merupakan keyakinan bahwa siswa mampu mengerjakan tugas 

dengan baik tanpa melihat hasil akhirnya. Turner at all (2009) menjelaskan 

bahwa salah satu prediktor prestasi dapat ditunjukkan melalui efikasi-diri siswa 

di kelas. Efikasi-diri mencakup sikap yang luas terhadap prestasi belajar 

dibandingkan dengan variabel yang lain.  Menurut Bandura (1997) efikasi-diri 

matematika berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Semakin tinggi 

efikasi-diri siswa semakin tinggi prestasi siswa. 
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2.4 Hasil Penelitian Yang Relevan 

  Penelitian pertama yang dilakukan oleh Cahyono dan Budiarto 

(2016) dengan judul “Pengaruh self efficacy (efikasi-diri) dan motivasi belajar 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 22 Surabaya 

pada materi lingkaran”. Hasil penelitiannya (1) ada pengaruh yang signifikan 

antara eikasi-diri terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP 

Negeri 22 Surabaya pada materi lingkaran apabila motivasi belajar dikontrol 

dengan nilai koefisien determinasi sebesar 5,08% (2) ada pengaruh yang 

signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas VIII SMP Negeri 22 Surabaya pada materi lingkaran apabila efikasi-diri 

dikontrol pada materi lingkaran dengan nilai koefisien determinasi sebesar 

3,19%, (3) ada pengaruh yang signifikan antara efikasi-diri dan motivasi 

belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar matematika siswa pada 

materi lingkaran dengan nilai koefisien determinasi sebesar 19,15%. Dapat 

disimpulkan bahwa efikasi-diri dapat mempengaruhi prestasi belajar 

matematis siswa dikelas.  Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

ingin diangkat untuk diteliti terletak pada subyek yang diteliti dan tujuan dari 

penelitian. 

  Penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Devi 

(2005) dengan judul “ Hubungan antara efikasi-diri dengan prestasi 

matematika siswa sekolah menengah pertama”. Hasil dari penelitian ini 

adalah aspek efikasi-diri memberikan sumbangsih yang efektif sebesar 

17,21%  dengan konstribusi efektif Setiap kelompok memilih subtopik yang 

disediakan guru, efikasi-diri matematika terhadap prestasi matematika adalah 
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sebesar 22,6%. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa efikasi-

diri siswa mempengaruhi prestasi matematis siswa. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang ingin diangkat untuk diteliti terletak pada subyek 

yang diteliti dan tujuan penelitian. Sehingga hasil penelitian yang diperoleh 

tidak sama terhadap penelitian ini. 

Penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh La 

Moma (2014) dengan judul Peningkatan efikasi-diri matematis siswa SMP 

melalui pembelajaran generatif”. Hasil dari penelitian ini adalah  (1)  ada 

perbedaan  pencapaian,  peningkatan  efikasi-diri  matematis siswa antara 

kelas  eksperimen  dan kelas  kontrol;  dan (2) tidak terdapat interaksi antara 

pembelajaran dan level sekolah terhadap peningkatan efikasi-diri matematis 

siswa. Sehingga dihasilkan bahwa model pembelajaran secara 

konstruktivisme seperti pembelajaran generatif dapat mempengaruhi efikasi-

diri matematis siswa. Perbedaan penelitian dengan penelitian yang ingin 

diangkat untuk diteliti terletak pada model yang digunakan dalam 

meningkatkan efikasi-diri siswa.  

Dari penelitian pertama dan kedua disimpulkan bahwa efikasi-diri 

matematis dapat mempengaruhi prestasi. Subyek dalam penelitian pertama 

dan kedua adalah  sekolah menengah pertama yang mempunyai latar 

belakang dan sekolah yang berbeda dengan kesimpulan yang sama. 

Sedangkan penelitian yang ketiga memberikan kesimpulan bahwa 

pembelajaran yang berbasis konstruktivisme dapat meningkatkan efikasi-diri 

matematis siswa. Level sekolah dengan pembelajaran bukan sebagai indikator 

dalam meningkatkan efikasi-diri siswa. Dari beberapa penelitian yang 
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dipaparkan, masalah yang dapat diangkat mengenai peningkatan efikasi-diri 

matematis siswa melalui model pembelajaran investigasi kelompok. 

 


