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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil belajar dan 

efikasi-diri siswa menggunakan model investigasi kelompok pada siswa kelas VII 

SMP Muhammadiyah 04 Malang. Pendekatan dalam penelitian ini adalah  

kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu memahami subyek penelitian yang 

dituangkan dengan kata-kata yang akan dipaparkan sesuai  dengan hasil 

pengamatan selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, jenis penelitian 

deskriptif dengan menjelaskan dengan kata-kata secara rinci efikasi-diri dan hasil 

belajar peserta didik dengan model investigasi kelompok. Penelitian kualitatif 

digunakan untuk mendukung data-data kuantitatif deskriptif melalui wawancara 

dengan siswa. 

3.2 Waktu, Tempat, dan Subyek Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 04 Malang pada 

semester ganjil 2018/2019 di kelas VII . Pengambilan data dilakukan pada tanggal 

2 Januari sampai 18 Januari 2018. Apabila data yang diperoleh dapat mewakili 

hasil yang diinginkan, maka penelitian dapat dihentikan tanpa sesuai dengan 

jadwal yang ditentukan. 

 Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Muhammdiyah 

Malang dengan jumlah siswa sebanyak 26 dengan materi Perbandingan pada 

semester genap tahun ajaran 2017/2018. 
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3.3 Prosedur Penelitian 

 Untuk melakukan sebuah penelitian kuantitatif deskriptif, terdapat 

tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam melaksanakan sebuah penelitian. 

Tahapan yang sistematis terdiri dari tiga tahapan, yaitu: 

a. Tahap persiapan 

Hal pertama yang dilakukan penelitian yaitu persiapan. Pada tahap ini peneliti 

harus melakukan beberapa tahapan, yaitu: 

1) Menentukan lokasi penelitian 

Sebelum menyusun rancangan penelitian, peneliti harus menentukan 

terlebih dahulu lokasi yang akan dijadika  penelitian. Hal ini dilakukan 

agar mengetahui subyek yang akan diteliti. 

2) Menyusun rancangan penelitian 

Setelah menentukan lokasi penelitian, peneliti merancang proposal sebagai 

acuan dan syarat dalam melaksanakan penelitian di sekolah. 

3) Mengurus perizinan penelitian 

Pada tahap ini peneliti mengurus surat ijin dari pihak yang terkait untuk 

melakukan penelitian disekolah. 

4) Persiapan penelitian 

Pada tahap ini, peneliti harus menyiapakan instrumen penelitian untuk 

melaksanakan kegiatan penelitian tersebut. Seperti tes tulis untuk 

mengukur hasil belajar peserta didik dan angket untuk mengukur efikasi-

diri siswa. 
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b. Tahap pelaksanaan penelitian 

Tahap ini yaitu tahap yang dilakasanakan di tempat penelitian dengan 

mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian. Setelah 

melaksanakan metode investigas kelompok di kelas, kegiatan selanjutnya 

yaitu pemberian angket yang berisi pernyataan mengenai efikasi-diri untuk 

menganalisis efikasi-diri peserta didik. Untuk menganalisis kemampuan hasil 

belajar siswa diberikan soal uraian secara individu. 

c. Tahap penyelesaian 

Pada tahap ini, data-data sudah diperoleh dari penelitian. Peneliti membuat 

laporan tentang hasil penelitian, menganalisis data, dan menyusun laporan 

penelitian. 

3.4 Data dan Pengumpulan Data 

 Perolehan data dalam penelitian ini yaitu berupa penilaian hasil belajar 

siswa dalam menyelesaikan soal uraian untuk mengukur kemampuan siswa. Data 

lain didapatkan melalui angket yang mengenai pernyataan-pernyataan efikasi-diri 

matematis siswa  dalam menyelesikan soal yang diberikan oleh guru. Serta 

wawancara yang dilakukan oleh guru kepada siswa setelah pembelajaran 

dilakukan. Tujuan dari efikasi-diri bukan untuk mengukur hasil belajar, namun 

menunjukkan sikap percaya diri siswa yang nantinya akan mempengaruhi hasil 

belajar siswa.  

3.5 Instrumen Penelitian 

 Instrumen dalam penelitian ini digunakan sebagai alat atau fasilitas untuk 

mengukur sesuatu berupa data-data yang dikumpulkan oleh peneliti. Instrumen 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah  lembar observasi aktivitas siswa, 

lembar observasi aktivitas guru, tes, angket efikasi-diri, serta wawancara. 

1.5.1 Instrumen lembar tes  

Instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran berupa tes uraian. 

Soal tes digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa dalam 

mengikuti pembelajaran di kelas dengan model investigasi kelompok. Instrumen 

hasil belajar digunakan sesuai dengan persetujuan oleh dosen dan guru. 

1.5.2 Instrumen lembar observasi aktifitas guru 

Lembar observasi aktifitas guru merupakan lembar yang digunakan untuk 

menilai guru dalam melaksanakan penerapan pembelajaran model investigasi 

kelompok dengan tujuan untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran dan 

aktifitas guru. Lembar observasi aktifitas guru diisi dan diamati oleh observer 

dengan petunjuk yang sudah ada. 

1.5.3 Instrumen lembar observasi aktifitas siswa 

Lembar observasi aktifitas siswa merupakan lembar yang digunakan untuk 

menilai kegiatan atau aktifitas siswa selama pembelajaran dengan penerapan 

model investigasi kelompok. Lembar observasi siswa akan diisi dan diamati oleh 

guru observer dengan petunjuk yang sudah ada.  

1.5.4 Instrumen angket efikasi-diri 

Instrumen ini berisi tentang skala kemampuan diri (Efikasi-diri) siswa 

terhadap pelajaran matematika. Penelitian ini menggunakan angket dengan skala 

empat yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Terdiri dari 

3 subvariabel yang dituangkan dalam beberapa indikator-indikator. 
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 Item disajikan dalam bentuk pernyataan positif dan pernyataan negatif. 

Untuk pernyataan positif disebut favorable sedangkan pernyataan unfavorable 

disebut unfavorable. Setiap pernyataan favorable dan unfavorable mempunyai 

bobot skala yang berbeda. Untuk pernyataan favorable bobot skala paling tinggi 

adalah angka 4 pada pilihan Sangat Setuju (SS). Sedangkan pernyataan 

unfavorable skala paling tinggi adalah angka 1 pada pilihan Sangat Tidak Setuju 

(STS). 

  Tabel 3.1 Item skala efikasi-diri peserta didik 
Variabel Subvariabel Indikator No. Item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Efikasi-diri Magnitude Mampu 
mengatasi 
masalah yang 
dihadapi 

2,4 1,3 4 

Yakin akan 
keberhasilan 
dirinya 

5 6,7 3 

Strength Berani 
menghadapi 
tantangan 

9,11 8,10 4 

Berani 
mengambil 
risiko 

13,14 12,15 4 

Menyadari 
kekuatan dan 
kelemahan 
dirinya 

16,18,20 17,19 5 

Generality Mampu 
berinteraksi 
dengan orang 
lain 

22,23 21,24 4 

Tangguh atau 
tidak mudah 
menyerah 

26,28 25,27 4 

Jumlah 14 14 28 

Keterangan: SS=Sangat Setuju, S=Setuju, TS=Tidak Setju, STS=Sangat 
Tidak Setuju 
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Tabel 3.2 Kategori pemberian skor setiap butir pertanyaan 
No. Kategori Skala pernyataan 

Favorable Unfavorable 

1. Sangat Setuju 4 1 

2. Setuju 3 2 

3. Tidak Setuju 2 3 

4. Sangat Tidak Setuju 1 4 

3.4.5 Instrumen wawancara 

Instrumen wawancara ini berupa pertanyaan berdasarkan tes yang digunakan 

untuk mengukur hasil belajar siswa dan model investigasi kelompok. Pertanyaan 

yang digunakan berdasarkan indikator efikasi-diri siswa dan berkaitan dengan 

model yang digunakan. Melalui jawaban siswa, dapat didapatkan data mengenai 

seberapa suka model yang digunakan oleh siswa dan bagaimana efikasi-diri siswa 

setelah mengerjakan tes yang diberikan oleh guru. Siswa diwawancarai 

berdasarkan hasil belajar. 

3.3 Teknik Analisis Data 

  Berdasarkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, penelitian 

ini menggunakan teknik analisis data sebagai berikut. 

3.7.1 Analisis aktivitas guru dan siswa. 

Panduan analisis aktivitas guru dan siswa pada proses pembelajaran 

digunakan untuk menganalisis altivitas pada penerapan model investigasi 

kelompok.  Dapat dihitung dengan menggunakan rumus dan kriteria sebagai 

berikut: 
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Keterangan: 

Nilai  :Presentase aktivitas guru dan siswa 

Skor total :Skor total yang diperoleh 

N  :Jumlah aktivitas 

Adapun kriteria penilaian aktivitas guru dan siswa adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Presentase dan kategori penilaian aktivitas guru dan siswa 
Persentase Penilaian Kategori 

4,00 ≤ Nilai < 3,50 Sangat Baik 
3,50 ≤ Nilai < 3,00 Baik 
3,00 ≤ Nilai < 2,50 Cukup Baik 
2,50 ≤ Nilai < 2,00 Kurang Baik 

 

3.7.2 Analisis hasil belajar 

  Untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam pembelajaran di kelas 

menggunakan soal uraian. Setelah peserta didik mengerjakan soal tersebut, tahap 

selanjutnya adalah menganalisis hasil soal yang dikerjakan oleh siswa. Data 

tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman untuk sukses atau tidaknya tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. Ketuntasan siswa dapat diketahui dari hasil 

belajar. Kriteria ketuntasan hasil belajar menurut Depdiknas adalah sebagai 

berikut.  

1. ketuntasan individu 

Data dianalisis dari hasil belajar siswa di kelas dengan skor minimal 75% dari 

skor maksimal menggunakan persentase sebagai berikut. 

 

Ket:   K = Presentase ketercapaian 

    A = Skor tes yang diperoleh siswa 
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 Y = Skor maksimal 

2. ketuntasan klasikal

Data dianalisis dari hasil belajar 75% jumlah siswa di kelas dengan skor

minimal 75  dari 100 menggunakan persentase sebagai berikut.

Ket:   P = Presentase ketuntasan belajar secara klasikal 

 n = Banyaknya peserta didik yang tuntas belajar 

 N = Banyaknya seluruh siswa  

Tabel 3.4 Kategori ketuntasan belajar 
Kriteria minat (P) Keterangan 

85% ≤ P < 100% Sangat Baik 
70% ≤ P < 85% Baik 
55% ≤ P < 70% Cukup Baik 
40% ≤ P < 55% Kurang Baik 
pk < 40% Sangat Kurang 

(Depdiknas 2013) 

3.7.2 Analisis efikasi-diri 

Lembar angket efikasi-diri diberikan ke siswa setelah memberikan soal tes 

uraian. Efikasi-diri dapat diketahui dari angket yang diberikan ke siswa. Butir-butir 

soal angket diperoleh dari subvariabel dan indikator yang dibuat dari kisi-kisi 

angket efikasi-diri. Skor yang diperoleh dari setiap indikator dengan model skala 

yang digunakan adalah skala likert dengan pertanyaan positif dan pertanyaan 

negatif. 

Data dianalisis dari angket yang diberikan ke peserta didik dengan 

menggunakan presentase sebagai berikut: 
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 Data diperoleh dari perhitungan presentase. Data kemudian diklasifikan 

dengan standart yang ditentukan untuk mengetahui tingkatan efikasi-diri setiap 

peserta didik dalam pembelajaran matematika. Hasil tingkatan ini dapat dijadikan 

tolak ukur peningkatan efikasi-diri peserta didik dengan model investigasi 

kelompok.  

 Tabel 3.5 Presentase efikasi-diri peserta didik 
Presentase efikasi-diri Kriteria efikasi-diri 

80% ≤ Presentase ≤ 100%  Sangat Tinggi 
60% ≤ Presentase < 80% Tinggi 
40% ≤ Presentase < 60% Sedang 
20% ≤ Presentase < 40% Rendah 
0% ≤ Presentase < 20% Sangat Rendah 

(Arikunto, 2012) 
 

 Apabila kriteria semakin tinggi yang diperoleh, maka semakin tinggi 

efikasi-diri siswa terhadap pembelajaran matematika. Namun, apabila kriteria 

yang diperoleh sebaliknya maka efikasi-diri yang dimiliki siswa rendah. 

 


