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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

 

3.1.  Jenis dan Pendekatan Penelitian  

 Rancangan penelitian yang ingin dilakukan adalah untuk mendeskripsikan 

tentang pemahaman konseptual dan self efficacy siswa pada pemecahan masalah 

geometri pada siswa kelas IX-G SMP Negeri 11 Malang. Dalam penelitian ini jenis 

penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2010). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu 

prosedur pemecahan masalah yang diselediki dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta 

yang tampak atau sebagaimana adanya (Arifin, 2011). Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif untuk 

menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya terkait pemahaman konseptual 

siswa dan self efficacy siswa dalam memecahkan masalah geometri.  

 

3.2.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 11 Malang yang beralamat pada Jl. 

Ikan Piranha atas, kelurahan Tunjungsekar, Kecematan Lowokwaru, Kota Malang. 

Penelitian ini akan dilakukan pada awal semester I tahun ajaran 2016/2017 dengan 

pengambilan data pada awal bulan Oktober 2016.  

 

3.3.  Prosedur Penelitian 

Untuk melakukan sebuah penelitian kualitatif menggunakan metode 

deskriptif, terdapat beberapa tahap-tahap yang akan dilalui dalam proses penelitian. 

Tahapan ini disusun secara sistematis yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian.   

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan, peneliti mempersiapkan beberapa tahapan sebelum 

melakukan penelitian, diantaranya sebagai berikut: 

1).   Menentukan lokasi penelitian 
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Sebelum menyusun rancangan penelitian, peneliti menentukan terlebih dahulu 

sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian. 

2).   Menyusun rancangan penelitian 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan penyusunan proposal penelitian 

sebagai syarat yang digunakan untuk melakukan penelitian disekolah. 

3).  Mengurus perizinan penelitian 

Pada tahap ini peneliti mengurus perizinan ke sekolah yang telah dijadikan 

lokasi untuk penelitian. Perizinan pertama dilakukan dengan meminta surat 

pengantar pada pihak kampus, kemudian mengurus perizinan ke Bakesbangpol 

Kota Malang dan meminta surat izin ke Kantor Diknas Kota Malang, terakhir 

meminta persetujuan dari pihak sekolah untuk melakukan penelitian.  

4).  Persiapan penelitian 

Pada tahap persiapan, peneliti menyiapkan instrumen penelitian, yaitu : lembar 

tes untuk mengukur pemahaman konseptual siswa, angket untuk mengetahui 

self efficacy dan pedoman wawancara siswa untuk menguatkan data. 

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Tahap pelaksanaan dilaksanakan ketika tahap persiapan selesai dilaksanakan, 

yaitu dengan mengumpulkan data penelitian. Data diperoleh dari kegiatan tes 

berupa soal uraian geometri materi bangun ruang dan bangun datar sebanyak dua 

nomor yang diberikan kepada siswa kelas IX. Kemudian siswa diberikan angket 

yang berisi pernyataan mengenai self efficacy siswa. Berikutnya siswa dimintai 

wawancara untuk mempertegas kemampuan pemahaman konseptual dan self 

efficacy  siswa dalam memecahkan masalah geometri.  

c. Tahap Penyelesaian 

Pada tahap penyelesaian peneliti membuat laporan yaitu dengan mengolah 

data hasil penelitian, menganalisis data, menarik kesimpulan hasil penelitian, dan 

menyusun laporan hasil penelitian. 

d. Subjek Penelitian 

Subjek yang digunakan pada penelitian adalah empat siswa kelas IX-G SMP 

yang memenuhi kategori pemahaman konsep dan self efficacy yang telah 

menempuh materi Geometri bangun ruang dan bangun datar pada akhir semester II 

tahun ajaran 2016/2017.  
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e.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, 

yaitu: 

1).  Tes 

Tes merupakan himpunan pertanyaan yang harus dijawab, harus ditanggapi, 

atau tugas yang harus dilaksanakan oleh orang yang dites (Jihad, 2008). Tes 

dalam penelitian ini memuat dua soal uraian yang berisi materi bangun ruang 

dan bangun datar. Bentuk soal uraian dipilih untuk mengumpulkan data 

mengenai pemahaman konseptual siswa dalam memecahkan masalah geometri 

yang sebelumnya sudah di ajarkan. 

2).  Angket 

Angket dalam penelitian ini berisi beberapa pernyataan. Pernyataan-

pernyataan tersebut merupakan pernyataan mengenai self efficacy siswa dalam 

memecahkan masalah geometri. Ada beberapa pernyataan dalam angket 

tersebut, tujuannya adalah untuk mengetahui self efficacy siswa. 

3).   Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dalam penelitian ini 

wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu antara pewawancara yaitu peneliti 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yaitu siswa yang akan 

memberikan jawaban atas pertanyaan (Meleong, 2011). 

 

f. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan dalam kegiatan mengumpulkan data agar 

kegiatan tersebut menjadi terarah dan sistematis dan dipermudah olehnya 

(Arikunto, 2000). Intrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a) Lembar Tes 

Lembar tes digunakan untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep 

siswa dalam memecahkan masalah geometri. Lembar tes berisi soal uraian 

sebanyak dua soal yang dapat dilihat pada lampiran 1.  

b)   Lembar Angket 

Lembar angket digunakan untuk mengetahui kemampuan self efficacy siswa 

pada pemecahan masalah geometri. Untuk mengukur self efficacy siswa, 

peneliti menggunakan instrumen pengukuran self efficacy  yang mencakup tiga 

aspek yaitu aspek Level, aspek Strength, dan aspek Generality. Ketiga aspek 
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tersebut kemudian diturunkan menjadi indikator-indikator dan selanjutnya 

dibuat pernyataan-pernyataan untuk mengukur self efficacy siswa. Berikut kisi-

kisi self efficacy siswa:  

 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Pernyataan Self efficacy Siswa  

Aspek Indikator Pernyataan  

1. Level (taraf keyakinan siswa 

untuk menentukan tingkat 

kesulitan dalam tugas atau 

pekerjaan yang mampu 

dilaksanakan) 

1.1 Siswa berwawasan optimis 1. Saya mampu mengerjakan soal 

matematika tanpa bantuan dari 

teman 

2. Saya yakin mendapatkan nilai 

bagus dalam mengerjakan soal 

matematika 

3. Saya mengetahui dampak buruk 

apabila saya menyontoh hasil 

pekerjaan teman saya 

1.2 Siswa merasa yakin bahwa 

dapat menyelesaikan tugas-

tugas sebagai siswa dengan 

baik 

4. Saya yakin dapat menyelesaikan 

tugas-tugas dari guru 

5. Saya rajin mengerjakan tugas-tugas 

yang diberikan oleh guru 

6. Saya tidak terlalu suka apabila 

terlalu banyak tugas yang diberikan 

7. Saya yakin dengan mengerjakan 

tugas dari guru dapat melatih 

kemampuan matematika saya 

2. Strength (taraf konsistensi 

siswa dalam mengerjakan 

suatu tugas atau pekerjaan) 

2.1 Meningkatkan upaya 

sebaik-baiknya 

8. Saya biasa mengerjakan PR 

dirumah 

9. Saya suka mencari referensi lain 

apabila menemui kesulitan dalam 

mengerjakan tugas 

10. Saya selalu bertanya kepada teman 

mengenai tugas yang diberikan 

guru apabila saya tidak masuk 

sekolah 

11. Saya bergabung dalam kerja 

kelompok ketika mendapat tugas-

tugas 

2.2 Berkomitmen untuk 

melaksanakan tugas sebagai 

siswa 

12. Saya tidak mau ketinggalan dalam 

mengerjakan setiap tugas dari guru 

13. Saya melaksanakan tugas yang 

diberikan guru, karena itu yang 

menjadi tanggung jawab saya 

14. Saya senang mengerjakan 

pekerjaan sekolah bersama teman-

teman 

15. Saya merasa senang ketika selesai 

mengerjakan tugas yang diberikan 

guru 

16. Saya mengikuti salah satu kegiatan 



24 
 

lain diluar kelas, tetapi kadang 

membuat saya lalai dalam 

mengerjakan tugas dari guru 

17. Saya mematuhi tata tertib yang 

berlaku di sekolah 

18. Saya mempunyai target untuk 

mencapai prestasi yang baik 

disekolah 

3. Generality (taraf keyakinan 

dan kemampuan siswa 

dalam menggeneralisasikan 

pengalaman sebelumnya) 

3.1 Menyikapi situasi dan 

kondisi yang beragam 

dengan cara yang baik dan 

positif 

19. Saya semakin semangat belajar 

walaupun sudah memperoleh hasil 

yang baik 

20. Saya yakin dapat mengerjakan soal 

ulangan dengan baik, karena sering 

berlatih dirumah 

21. Saya selalu belajar sebelum 

diadakanya ulangan  

22. Saya tidak pernah menyerah dalam 

belajar, walaupun belum mendapat 

hasil yang memuaskan  

23. Saya berusaha mengerjakan sendiri 

soal matematika tanpa bantuan 

teman 

24. Saya sering berdiskusi bersama 

teman apabila menemui 

permasalahan dalam mengerjakan 

tugas kelompok 

25. Saya selalu menyempatkan waktu 

untuk mengerjakan tugas walaupun 

banyak kegiatan dirumah 

26. Saya mampu menyelesaikan tugas 

sekolah sambil membantu 

pekerjaan orang tua mengerjakan 

tugas rumah 

3.2 Berpedoman pada 

pengalaman hidup 

sebelumnya sebagai suatu 

langkah untuk selanjutnya. 

27. Saya yakin mendapat nilai yang 

baik pada saat ujian  

28. Saya tidak pernah menyerah dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan 

guru 

29. Saya akan terus belajar dan berlatih 

untuk memperoleh hasil yang 

maksimal 

30. Saya tidak pernah putus asa apabila 

memperoleh hasil ujian yang tidak 

memuaskan  

31. Saya akan malas mengerjakan 

tugas sekolah apabila banyak 

hambatan dari luar 
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c) Pedoman wawancara 

Wawancara dilakukan setelah siswa selesai mengerjakan tes pemahaman 

konsep dan mengisi angket self efficacy yang sudah diberikan. Wawancara 

dilakukan kepada siswa berdasarkan hasil yang telah diperoleh oleh peneliti yang 

telah dikelompokan berdasarkan tingkatannya. Pertanyaan yang diberikan adalah 

berisi pertanyaan terstruktur dan tidak terstruktur tujuannya adalah untuk 

mempertegas bagaimanakah pemahaman konsep dan kemampuan self efficacy 

siswa dalam memecahkan masalah geometri. Berikut pedoman wawancara 

pemahaman konsep dan self efficacy siswa pada pemecahan masalah Geometri:  

 

Tabel 3.3 Pedoman Wawancara Pemahaman Konsep dan Self Efficacy Siswa 

Aspek Komponen Pertanyaan 

1. Pemahaman 

Konsep  

1.1 Translasi 1. Apa yang diketahui dari soal? 

2. Dapatkah kamu mengubah soal tersebut kedalam 

bentuk lain? 

3. Bagaimanakah cara kamu menjelaskan maksud dari 

soal tersebut? 

1.2 Interpretasi  4. Konsep apa yang kamu gunakan dalam menyelesaikan 

soal tersebut? 

5. Bagaimana kamu mengetahui bahwa konsep itu yang 

digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut? 

6. Kenapa kamu memilih konsep tersebut dalam 

menyelesaikan masalah pada soal ? 

 1.3 Ekstrapolasi 7. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah 

menggunakan konsep yang sudah kamu pilih? 

8. Adakah kesulitan yang kamu temui ketika 

menggunakan konsep tersebut dalam menyelesaikan 

masalah pada soal? 

9. Dapatkah kamu menyelesaikan soal tersebut 

menggunakan konsep yang telah kamu pilih? 

2. Self Efficacy     2.1 Level 10. Apakah kamu yakin bisa mengerjakan soal dengan 

baik? 

11. Bagaimana perasaan kamu ketika mengerjakan soal? 

12. Seberapa yakin kamu bisa mendapatkan nilai bagus? 

 2.2 Strength 13. Seberapa besar upaya kamu dalam menyelesaikan 

tugas dari guru? 

14. Berikan contoh kegiatan yang kamu lakukan dalam 

menyelesaikan setiap tugas dari guru? 

15. Apakah kamu mengerjakan tugas tersebut tanpa 

bantuan dari teman-temanmu? 

16. Bagaimana perasaan kamu ketika mengerjakan tugas 

tersebut tanpa bantuan orang lain? 

 2.3 Generality 17. Apakah kamu rajin mengerjakan tugas ketika 

dirumah? 

18. Bagaimana perasaan kamu jika nilai yang kamu 

peroleh belum bagus, apakah kamu akan semakin giat 



26 
 

belajar? 

19. Apa yang kamu lakukan ketika banyak pekerjaan 

rumah yang diberikan oleh orangtuamu sedangkan 

tugas dari gurumu juga harus dikerjakan? 

20. Seberapa suka kamu gaya belajar kelompok? 

21. Efesienkah gaya belajar kelompok yang dilakukan? 

 

 

g. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah data penelitian semua 

terkumpul dan diolah (Ilmi, 2014). Dalam penelitian ini, data dimaksudkan sebagai 

proses mencari dan menyusun sistematis data-data yang diperoleh dari hasil tes 

kemampuan pemahaman konsep dan angket untuk mengukur kemampuan self efficacy 

siswa sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikkan kepada 

orang lain. Berikut langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini: 

a)  Analisis lembar tes  

Analisis lembar tes dilakukan dengan mengoreksi jawaban dari soal uraian 

yang telah diberikan kepada siswa kemudian menganalisisnya berdasarkan 

indikator pemahaman konsep yang telah ditentukan. Data yang digunakan untuk 

dianalisis pada lembar tes ialah berupa data dari tes soal uraian yang diberikan 

kepada siswa sebanyak satu soal uraian yang masing-masing soal tersebut telah 

divalidasi. Soal uraian yang diajukan kepada siswa hanya pertanyaan prinsip saja 

dari materi yang telah mereka pelajari sebelumnya, hal ini dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan pemahaman konsep siswa mengenai materi geometri.  

Pemberian skor pemahaman konsep disusun berdasarkan tiga macam 

pemahaman diatas yaitu, Translation meliputi penggunaan istilah dan notasi 

matematika, Interpretation meliputi konsep dan prinsip terhadap soal matematika, 

Extrapolation meliputi penggunaan algoritma dan perhitungan. Dimana perolehan 

data pemahaman konsep siswa dalam memecahkan masalah geometri didapat dari 

penskoran terhadap jawaban siswa untuk tiap butir soal. Berikut rubrik pemahaman 

konsep dalam memecahkan masalah geometri yang diadaptasi dari Cai, Lane, dan 

Jacabsin, yaitu:  
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Tabel 3.4 Rubrik Penilaian Tes Pemahaman Konsep Siswa Pada Pemecahan 

Masalah Geometri 

Indikator Pemahaman 

Konsep 
Deskripsi Penilaian Tes Pemahaman Konsep Siswa 

Skor 

Jawaban 

Translasi Siswa menerjemahkan informasi yang diperoleh dari soal 

dengan tepat dan sesuai prosedur yang diharapkan dari soal. 

4 

 

Siswa menerjemahkan informasi yang diperoleh dari soal 

dengan tepat tetapi tidak sesuai prosedur yang diharapkan dari 

soal. 

3 

Siswa menerjemahkan sebagian informasi yang diperoleh dari 

soal tetapi sesuai dengan prosedur yang diharapkan dari soal. 
2 

Siswa menerjemahkan sebagian informasi yang diperoleh 

dengan baik tetapi tidak sesuai dengan prosedur yang 

diharapkan soal. 

1 

Interpretasi Siswa mengiterpretasikan informasi untuk menentukan konsep 

yang tepat dalam menyelesaikan soal sehingga mengarah pada 

jawaban yang benar dan terstruktur. 

4 

 

 

Siswa mengiterpretasikan informasi untuk menentukan konsep 

yang tepat dalam menyelesaikan soal tetapi belum mengarah 

pada jawaban yang benar dan terstruktur. 

3 

Siswa mengiterpretasikan sebagian informasi untuk 

menentukan konsep yang tepat dalam menyelesaikan soal tetapi 

mengarah pada jawaban yang benar dan terstruktur. 
2 

Siswa menginterpretasikan sebagian informasi untuk 

menentukan konsep yang tepat dalam menyelesaikan soal tetapi 

belum mengarah pada jawaban yang benar dan terstruktur. 

1 

Ekstrapolasi Siswa menyelesaikan persoalan matematika dengan tepat 

sehingga mampu menyimpulkan perhitungan dengan benar. 

4 

 

Siswa menyelesaikan persoalan matematika dengan tepat tetapi 

belum mampu menyimpulkan perhitungan dengan benar. 
3 

Siswa belum menyelesaikan persoalan matematika dengan tepat 

tetapi mampu menyimpulkan perhitungan dengan benar. 2 

Siswa belum menyelesaikan persoalan matematika dengan tepat 

dan belum mampu menyimpulkan perhitungan dengan benar. 1 

 

Untuk mengetahui pemahaman konsep siswa dalam memecahkan masalah 

geometri, data yang terkumpul dianalisis dengan statistik deskriptif menggunakan 

perhitungan sebagai berikut: 

𝑆𝐴 =
𝑎

𝑏
 × 100% 

Keterangan : 

𝑆𝐴 = Skor Akhir 

𝑎 = Skor jawaban benar 
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𝑏 = Skor maksimal yang mungkin dicapai 

Persentase hasil skor yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk 

menentukan seberapa tinggi kemampuan pemahaman konsep matematika siswa 

dalam memecahkan masalah geometri. Berikut tabel kualifikasi hasil persentase 

skor analisis yang dimodifikasi dari Riduwan dan Akdon (2007) sebagai berikut: 

 

Tabel 3.5 kualifikasi Tingkat Pemahaman Konsep siswa Pada Pemecahan Masalah Geometri 

Taraf Pemahaman Konsep 
Kategori Tingkat Pemahaman 

Konsep 

85% ≤ 𝑆𝐴 ≤ 100% Sangat Tinggi 

70% ≤ 𝑆𝐴 < 85% Tinggi 

55% ≤ 𝑆𝐴 < 70% Sedang 

40% ≤ 𝑆𝐴 < 55% Rendah 

0% ≤ 𝑆𝐴 < 40% Sangat Rendah 

 

Sedangkan untuk mendeskripsikan perbedaan tingkat pemahaman konsep 

siswa yang memiliki rentangan skor 1-4, digunakan langkah-langkah menggunakan 

statistika sederhana untuk menyusun distribusi frekuensi (Sugiyono, 2012) sebagai 

berikut: 

 

1) Menentukan rentang data (Range)  

Range = 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 

2) Menentukan  panjang kelas interval  

Panjang kelas interval = 
𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒

4
 

3) Mencari presentase  

𝑃 =
𝐹

𝑁
× 100 % 

                  Sumber: Kusmiati, 2004 

Keterangan : 

P : Presentase tingkat pemahaman konsep 

F        : Frekuensi tingkat pemahaman konsep 

N        : Jumlah seluruh siswa 

100%  : Bilangan tetap  

Berdasarkan hasil presentase tingkat pemahaman konsep yang diperoleh maka 

diterapkan kriteria penilaian menurut Kusmiati (2004) sebagai berikut:  
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Tabel 3.6 Kualifikasi Distribusi Frekuensi Tingkat Pemahaman Konsep Siswa Pada 

Pemecahan Masalah Geometri 

Presentase Keterangan 

0% : Ditafsirkan tidak ada 

1%-24% : Ditafsirkan sebagian kecil 

25%-49% : Ditafsirkan hampir setengahnya 

50% : Ditafsirkan setengahnya 

51%-74% : Ditafsirkan sebagian besar 

75%-99% : Ditafsirkan hampir seluruhnya 

100% : Ditafsirkan seluruhnya 

 

b) Analisis lembar angket 

Lembar angket diberikan kepada siswa setelah usai mengerjakan tes soal 

uraian. Angket ini digunakan untuk mengukur kemampuan self efficacy siswa dan 

sebagai alat ukur kemampuan self efficacy digunakan skala efficacy. Model skala 

yang digunakan adalah skala likert yang disajikan dalam bentuk pernyataan positif 

dan pernyataan negatif.  

Skor yang digunakan dalam skala ini bergerak dari 1 sampai dengan 5 dengan 

bobot penilaian untuk pernyataan (+) yaitu: Sangat Setuju (ST)=5, Setuju (S)=4, 

Kurang Setuju(KS)=3, Tidak Setuju(TS)=2, Sangat Tidak Setuju(STS)=1, sedangkan 

bobot untuk penilaian pernyataan (-) yaitu: Sangat Setuju (ST)=1, Setuju (S)=2, Kurang 

Setuju (KS)=3, Tidak Setuju (TS)=4, Sangat Tidak Setuju (STS)=5. 

Angket tersebut awalnya memuat 32 pernyataan yang terdiri dari 29 

pernyataan (+) dan 3 pernyataan (-). Setelah dilakukan proses validitas dengan 

melakukan uji coba terhadap angket, di eliminasi satu pernyataan dalam angket 

tersebut sehingga tersisa 31 pernyataan valid. Data dianalisis oleh peneliti dari 

hasil angket yang disebarkan kepada siswa dengan menggunakan perhitungan 

persentase sebagai berikut: 

 

Persentase 𝑆𝐸 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100% 

 

Data tersebut dihitung kemudian diklasifikasikan untuk menentukan 

seberapa besar kemampuan self efficacy siswa dalam memecahkan masalah 

geometri. Berikut tabel kualitikasi hasil persentase skor sebagai berikut: 

 

Tabel 3.7 Persentase Kriteria Self Efficacy Siswa 

Persentase Self Efficay Kriteria Self Efficacy 



30 
 

 

 

 

 

 

Semakin tinggi skor yang diperoleh siswa berarti semakin tinggi Self 

efficacy yang dimilikinya. Sebaliknya, semakin rendah skor yang dicapai perserta 

didik berarti semakin rendah Self efficacy yang dimilikinya.  

c) Analisis Wawancara 

Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap siswa dengan maksud 

memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pemahaman konsep serta 

self efficacy. Wawancara dilakukan setelah siswa selesai mengerjakan lembar tes 

berupa soal uraian dan angket. Berikut langkah-langkah kegiatan analisis yang 

dilakukan untuk memudahkan pencapaian hasil yang diinginkan: 

1) Reduksi data, dilakukan dengan menganalisis jawaban yang telah diperoleh 

kemudian mentraskip hasil wawancara yang telah diperoleh dengan memilih 

hal-hal yang dianggap penting dan memisahkan hal-hal yang tidak diperlukan. 

2) Memaparkan data, data yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian 

kalimat yang mampu mendeskripsikan dengan jelas mengenai pemahaman 

konsep dan self efficacy siswa.  

3) Penarikan kesimpulan, yaitu kegiatan merangkum data berdasarkan semua hal 

yang terdapat dalam reduksi data dan pemaparan data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% ≤ 𝑆𝐸 ≤ 100% Sangat Tinggi 

60% ≤ 𝑆𝐸 < 80% Tinggi 

40% ≤ 𝑆𝐸 < 60% Sedang 

20% ≤ 𝑆𝐸 < 40% Rendah 

0% ≤ 𝑆𝐸 < 20% Sangat Rendah 




