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Abstrak. Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan self efficacy siswa
kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Kalibawang dan kualitas pembelajaran matematika
menggunakan pendekatan guided inquiry tahun pelajaran 2016/2017. Pendekatan
guided inquiry ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Data dikumpulkan melalui angket self
efficacy, tes, dan observasi pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
peningkatan self efficacy siswa dan kualitas pembelajaran matematika. Hal ini dapat
dilihat dari pencapaian hasil angket dan observasi pembelajaran. Berdasarkan hasil
angket, rata-rata self efficacy siswa pada pra penelitian, akhir siklus I, akhir siklus II,
dan akhir siklus III berturut-turut, yaitu 61,25 (sedang), 64,40 (sedang), 65,50 (sedang),
dan 67,95 (tinggi). Begitu juga dengan kualitas pembelajaran yang mengalami
peningkatan pada tiap siklusnya. Berdasarkan hasil observasi, rata-rata keterlaksanaan
pembelajaran pada pra penelitian, akhir siklus I, akhir siklus II, dan akhir siklus III
berturut-turut, yaitu 60%, 64,88, 75,00%, dan 81,25%. Meskipun terdapat beberapa
kegiatan pembelajaran belum terlaksana, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
peningkatan self efficacy siswa dan kualitas pembelajaran matematika. Berdasarkan
hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan guided inquiry dapat
meningkatan self efficacy siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Kalibawang.
Kata Kunci. Penelitian tindakan kelas, self efficacy, guided inquiry

1. Pendahuluan
Matematika merupakan ilmu dasar yang digunakan dalam berbagai kajian ilmu lainnya.
National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) mengemukakan bahwa
matematika digunakan dalam ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, ilmu
kedokteran, dan perdagangan. Mengingat pentingnya matematika maka pembelajaran
matematika di sekolah perlu untuk diperhatikan. Pembelajaran matematika di sekolah
hendaknya memperhatikan adanya perbedaan antar siswa. Perbedaan tersebut antara lain
perbedaan kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Sementara, Yates (2002)
mengemukakan bahwa karakteristik sikap, nilai, dan kepribadian yang dimiliki siswa akan
memberikan pengaruh pada pencapaian hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika
Sementara McLeod (1989) mengemukakan bahwa afektif memainkan peran pokok dalam
pembelajaran matematika. Douglas (1992) mengemukakan beberapa faktor psikologis yang
termasuk dalam afektif, antara lain kepercayaan diri (confidence), self concept, self efficacy,
kecemasan terhadap matematika, dan motivasi. Menurut Bandura (1997) self efficacy
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merujuk pada keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk mengatur dan melaksanakan
serangkaian tindakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu pencapaian yang
diharapkan. Margolis dan Mccabe (2006) mengemukakan bahwa rendahnya self efficacy
siswa dapat berdampak pada pencapaian hasil belajar siswa. Lebih lanjut Margolis dan
Mccabe (2006) mengemukakan bahwa jika self efficacy siswa rendah maka siswa akan
kurang berusaha, mudah menyerah, atau menghindari untuk mengerjakan tugas-tugas
tertentu. Dengan kata lain, siswa dengan self efficacy tinggi akan lebih sering untuk
berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran.
Pembelajaran hendaknya dapat menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran (student
center). Hal ini dapat ditandai dengan keaktifan siswa berpartisipasi dalam kegiatan
pembelajaran. Selain itu, guru juga perlu untuk memfasilitasi siswa dalam pembelajaran
yang bermakna. Ausubel (Martin, 2009) mengemukakan bahwa pembelajaran akan menjadi
bermakna jika pengetahuan baru dihubungkan dengan pengetahuan sebelumnya sedemikian
sehingga siswa dapat menghubungkannya dengan tepat. Oleh karena itu, agar pembelajaran
menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran maka dapat dilakukan salah satunya dengan
meningkatkan self efficacy siswa menggunakan suatu pembelajaran yang sesuai.
Pembelajaran matematika di sekolah hendaknya dapat meningkatkan self efficacy siswa.
Namun secara khusus, berdasarkan hasil pra penelitian self efficacy siswa kelas XI IPA 2
SMA Negeri 1 Kalibawang belum berkembang dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil
angket dan observasi pembelajaran. Tabel 1 berikut menampilkan hasil pra penelitian:
Tabel 1. Hasil Pra Penelitian
Variabel
Afektif (Self Efficacy)
Pelaksanaan Pembelajaran

Hasil
61,25 (sedang)
60%

Berdasarkan hasil angket self efficacy pada Tabel 1 diperoleh bahwa bahwa self efficacy
siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Kalibawang berada pada kategori sedang dengan ratarata 61,25. Hal ini didukung juga oleh hasil observasi pra penelitian. Berdasarkan hasil
observasi pra penelitian selama pembelajaran di kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Kalibawang
diperoleh bahwa beberapa siswa terlihat kurang yakin dalam memberikan jawaban
pertanyaan yang diajukan guru. Hal ini ditunjukkan dengan sikap beberapa siswa dalam
menjawab yang terkesan ragu dan menjawab dengan terbata-bata. Selain itu, saat guru
memberikan kesempatan kepada siswa untuk menuliskan jawaban di papan tulis, tidak ada
satupun siswa yang berinisiatif mengajukan diri untuk menuliskan jawabannya di papan
tulis. Hasil lain yang diperoleh, yaitu sebagian besar siswa yang diminta untuk menuliskan
jawaban di papan tulis mereka akan bertanya terlebih dulu kepada teman atau sekedar
mencocokkan jawaban. Selain itu, ketika siswa diminta untuk mengerjakan soal latihan dan
merasa soal tersebut sulit, beberapa siswa kurang berusaha mengerjakan soal tersebut dan
memilih untuk mengerjakan soal lain yang menurut mereka lebih mudah.
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Selain itu, berdasarkan hasil observasi pra penelitian diperoleh bahwa pembelajaran yang
dilakukan guru bersifat ekspositori menggunakan metode ceramah. Dalam metode ini guru
menyampaikan suatu rumus atau konsep, guru memberi contoh, dan dilanjutkan dengan guru
memberikan soal-soal latihan untuk dikerjakan siswa. Dalam pembelajaran ekspositori ini,
pembelajaran cenderung berpusat pada guru sebagai pengendali kelas dan pemberi
pengetahuan. Siswa cenderung tidak terlibat dalam pembelajaran tetapi siswa diharapkan
menyerap pengetahuan. Pembelajaran yang disampaikan guru kurang memberikan
kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan self efficacy siswa.
Berdasarkan hasil pra penelitian tersebut maka self efficacy siswa dan kualitas pembelajaran
perlu ditingkatkan. Margolis dan Mccabe (2006) mengemukakan strategi yang dapat
digunakan untuk meningkatkan self efficacy siswa, yaitu: (1) menggunakan tugas-tugas
dengan tingkat kesulitan sedang karena tugas-tugas yang terlalu mudah dapat membuat
siswa bosan sedangkan tugas-tugas yang terlalu sulit dapat menurunkan self efficacy siswa;
(2) menggunakan siswa lain sebagai contoh karena siswa dapat belajar dari keberhasilan
siswa lain dalam mengerjakan tugas; (3) mengajar menggunakan strategi pembelajaran yang
tepat; (4) menekankan pada pilihan dan ketertarikan peserta didik; dan (5) menggunakan
strategi yang tepat dan mengupayakan pemberian penguatan untuk siswa yang masih
mengalami kesulitan.
Sementara Stipek (Santrock, 2011) mengemukakan bahwa ada beberapa strategi yang dapat
digunakan untuk meningkatkan self efficacy siswa, yaitu: (1) menggunakan pembelajaran
dengan strategi tertentu yang dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk fokus pada
tugas-tugas mereka; (2) memandu siswa untuk menyusun tujuan; (3) memperhatikan
penguasaan siswa; (3) mengkombinasikan strategi latihan dengan tujuan tertentu; dan (5)
memberikan dukungan kepada siswa. Berkaitan dengan strategi pembelajaran yang dapat
meningkatkan self efficacy siswa, Lenz, Deshler, dan Kissam (2004) mengemukakan bahwa
strategi pembelajaran dalam meningkatkan self efficacy siswa, yaitu strategi pembelajaran
tersebut memberikan serangkaian langkah-langkah logis untuk memecahkan tugas yang
sulit.
Sementara Fencl dan Scheel (Cheung, 2014) mengemukakan bahwa strategi pembelajaran
yang sesuai dan digunakan dengan baik di kelas akan memberikan pengaruh pada self
efficacy siswa. Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembelajaran inquiry
dapat meningkatkan self efficacy siswa. Sebagai contoh hasil penelitian penelitian Gormally,
et al. (2009) yang menunjukkan bahwa pendekatan inquiry based learning dapat
meningkatkan self efficacy. Contoh lainnya hasil penelitian Sen, Yilmaz, dan Geban (2015)
yang menunjukkan bahwa self efficacy mengalami peningkatan setelah mengikuti
pendekatan guided inquiry. Hasil penelitian Ozdilek dan Bulunuz (2009) juga menunjukkan
bahwa pembelajaran guided inquiry dapat meningkatkan self efficacy.
Pendekatan guided inquiry merupakan pembelajaran yang melibatkan learning by doing.
Dalam pendekatan ini, guru memilih topik, memberikan pengantar materi pembelajaran, dan
memberikan struktur atau langkah-langkah untuk penyelidikan (Martin, 2009). Lebih lanjut
Martin (2009) mengemukakan bahwa pendekatan guided inquiry dapat mendorong siswa
untuk membangun sendiri suatu konsep dengan membongkar konsep tersebut. Selain itu,
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Martin (2009) juga mengemukakan bahwa guided inquiry juga akan memberikan
kesempatan kepada siswa untuk menyelidiki topik yang diberikan secara mendalam,
menimbulkan rasa ingin tahu dan memunculkan berbagai pertanyaan, dan menyelidiki
pertanyaan mereka sendiri. Martin (2009) mengemukakan bahwa dalam memulai
pembelajaran guided inquiry hendaknya guru menyampaikan materi prasyarat yang
berkaitan dengan materi baru yang akan dipelajari sehingga pembelajaran akan menjadi
bermakna bagi siswa.
Sementara Sund dan Trowbridge (1973) menyarankan untuk menggunakan pendekatan
guided inquiry apabila siswa belum mempunyai pengalaman menggunakan pembelajaran
inquiry sebelumnya. Lebih lanjut menurut Sund dan Trowbridge (1973) pendekatan guided
inquiry akan benar-benar memberikan panduan struktur atau tahapan, sementara
pembelajaran free inquiry menggunakan sedikit bimbingan atau panduan dari guru.
Berdasarkan hasil sintesa beberapa kajian ilmiah, langkah-langkah pembelajaran matematika
menggunakan pendekatan guided inquiry, yaitu : (1) merumuskan masalah; (2) menuliskan
data; (3) memecahkan masalah; (4) membuat kesimpulan; dan (5) melakukan refleksi dan
evaluasi (Orlick, et al (2010); Bell (1978)).
Berdasarkan hasil angket yang didukung oleh hasil observasi pra penelitian ditemukan
bahwa self efficacy siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Kalibawang tahun pelajaran
2015/2016 secara rata-rata dalam kategori sedang dan kualitas pembelajaran perlu
ditingkatkan. Oleh karena itu diperlukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan self
efficacy siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Kalibawang dan kualitas pembelajaran
matematika tahun pelajaran 2016/2017. Hipotesis dalam penelitian ini, yaitu setelah
dilaksanakan pendekatan guided inquiry dalam beberapa siklus akan meningkatkan self
efficacy siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Kalibawang tahun pelajaran 2016/2017.

2. Metode Penelitian
Desain penelitian pada penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang
dilakukan secara kolaboratif bersama dengan guru mata pelajaran matematika kelas XI IPA
2 SMA Negeri 1 Kalibawang. Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas
yang dikemukakan oleh Kemmis and McTaggart (2005) bahwa terdapat empat tahap berupa
siklus dalam penelitian tindakan kelas, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3)
pengamatan, dan (4) refleksi. Penelitian ini dilakukan di kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1
Kalibawang tahun pelajaran 2016/2017. Penelitian ini dilakukan dalam 3 siklus dengan
rincian, yaitu siklus I dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan, siklus II dan III masing-masing
dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 2
SMA Negeri 1 Kalibawang tahun pelajaran 2016/2017 yang terdiri dari 20 siswa dengan
rincian terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Dalam penelitian ini peneliti
membagi siswa dalam 5 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa.
Data dikumpulkan melalui angket, observasi pembelajaran, dan tes. Sementara instrumen
yang digunakan, yaitu angket self efficacy, lembar observasi, dan tes prestasi hasil belajar.
Angket self efficacy berbentuk skala likert yang terdiri dari 20 butir pernyataan dengan lima
pilihan jawaban, digunakan untuk mendapatkan gambaran self efficacy siswa, dan diberikan
pada prapenelitian dan di setiap akhir siklus. Lembar observasi pembelajaran terdiri dari 28
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butir kegiatan pembelajaran yang diamati, digunakan untuk mendapatkan gambaran
keterlaksanaan proses pembelajaran, dan digunakan dalam setiap proses pembelajaran. Tes
prestasi hasil belajar siswa berbentuk pilihan ganda yang terdiri dari 10 butir soal untuk
setiap siklus, digunakan untuk mendapatkan gambaran kemampuan kognitif siswa, diberikan
pada prapenelitian (pretest) dan di setiap akhir siklus (posttest). Setiap siklus mewakili satu
kompetensi dasar. Tabel 2 berikut menampilkan kondisi awal dan target penelitian:

Tabel 2. Kondisi Awal dan Target Penelitian
Variabel

Afektif
(Self Efficacy)

Interval

Kriteria

Kondisi Awal

Target

80< X≤ 100

Sangat Tinggi

0%

15,00%

66,67< X ≤ 80

Tinggi

15,00%

85,00%

53,33 < X ≤ 66,67

Sedang

80,00%

0%

40 < X ≤ 53,33

Rendah

5,00%

0%

20 < X ≤ 40

Sangat Rendah

0%

0%

sedang (61,25)

tinggi

Rata-rata
yang tuntas ≥75%

KKM tercapai

0%

50%

Rata-rata

75

32,55

60

terlaksana ≥85%

Pembelajaran
Berhasil

60%

85%

Kognitif
Proses
Pembelajaran

Hasil angket dianalisis dengan teknik pengkategorian menggunakan pengkategorian menurut
Azwar (2015). Tabel 3 berikut menampilkan kriteria self efficacy yang digunakan dalam
penelitian ini:
Tabel 3. Kriteria Self Efficacy
Interval

Interval Skor

Kriteria
Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat rendah

Sumber: Azwar (2015)
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Keterangan:
Standar baku ideal =
Rata-rata ideal =

(skor tertinggi + skor terendah)

(skor tertinggi  skor terendah)

Hasil lembar observasi pembelajaran dianalisis dalam bentuk persentase untuk masingmasing pengamatan pada kegiatan siswa dan guru dalam setiap pertemuan dan selanjutnya
dicari persentase keterlaksanaan proses pembelajaran untuk setiap siklus. Sementara hasil tes
dianalisis berdasarkan pedoman penelitian yang dibuat penelitian. Kemudian dihitung
banyaknya siswa yang tuntas. Siswa dikatakan tuntas apabila memperoleh nilai tes yaitu
75. Indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam penelitian tindakan kelas ini, yaitu: (1)
meningkatnya persentase self efficacy siswa dari kriteria sedang pada pra penelitian sampai
pada kriteria tinggi di akhir siklus, dan (2) proses keterlaksanaan pembelajaran tercapai
minimal sebesar 85%.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.1. Hasil Penelitian
Penelitian ini diawali dengan pemberian angket, pretest, dan observasi pembelajaran sebagai
kegiatan prapenelitian untuk memperoleh gambaran kondisi awal self efficacy siswa,
kemampuan kognitif siswa, dan pelaksanaan pembelajaran matematika. Dalam penelitian
setiap pertemuan dilakukan pengamatan keterlaksanaan pembelajaran guru dan siswa.
Sementara di akhir siklus, dilakukan posttest, angket dan tes untuk mendapatkan gambaran
ada atau tidaknya peningkatan self efficacy siswa dan kualitas pembelajaran.
Sebelum memulai siklus dilakukan perencanaan kegiatan pembelajaran yang meliputi
pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kegiatan Siswa (LKS).
Selain itu, di setiap awal siklus siswa diberikan angket self efficacy. Tahap selanjutnya, yaitu
pelaksanaan dan observasi pembelajaran. Satu peneliti bertindak sebagai pengajar dan yang
lain berperan sebagai pengamat dan mengisi lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran.
Tahap selanjutnya, peneliti melakukan refleksi berdasarkan pelaksanaan pembelajaran yang
telah dilakukan. Pada tahap ini peneliti melihat kembali keseluruhan pelaksanaan
pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang belum terlaksana, kendala-kendala dalam
pelaksanaan pembelajaran, dan merencanakan perbaikan-perbaikan untuk pertemuan dan
siklus selanjutnya. Tahap-tahap ini diulangi sampai akhir siklus III.
Berdasarkan hasil refleksi di setiap siklusnya, secara garis besar kendala-kendala yang
dialami peneliti dalam pelaksanaan pembelajaran ini antara lain: (1) siswa belum memiliki
inisiatif untuk mempresentasikan jawaban pada salah satu kegiatan yang meminta siswa
mempresentasikan jawaban; (2) siswa tidak mengulang materi yang sudah dipelajari di
rumah; (3) terkadang peneliti masih kesulitan mengelola waktu sehingga ada beberapa
kegiatan pembelajaran yang tidak terlaksana; dan (4) masih ada beberapa siswa yang
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mengobrol dan bergurau saat pembelajaran berlangsung. Berkaitan dengan pembelajaran
guided inquiry memerlukan waktu yang lama hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor,
antara lain: (1) pembelajaran guided inquiry merupakan hal yang baru bagi peneliti dan
siswa, (2) proses penyelidikan dalam pembelajaran guided inquiry merupakan proses yang
rinci sehingga hal ini membutuhkan waktu yang lama, (3) siswa kurang menguasai materi
prasyarat, sehingga peneliti terkadang harus mengulang materi prasyarat dengan rinci
terlebih dahulu.
Berdasarkan hasil refleksi, perbaikan-perbaikan yang sudah peneliti laksanakan, sebagai
berikut: (1) memberikan bimbingan berupa panduan yang lebih rinci dalam LKS; (2)
bersikap lebih tegas terhadap siswa yang masih mengobrol atau bercanda dengan teman yang
lain pada saat mengikuti pembelajaran matematika; (3) mendorong dan memotivasi siswa
untuk mengulang materi dan berlatih secara mandiri di rumah; (4) memotivasi siswa agar
tetap terus bertanya dan mempresentasikan jawaban; (5) membuat materi pembelajaran
untuk tiap pertemuan lebih sedikit supaya siswa dapat mengeksplorasi pembelajaran lebih
rinci dan agar semua butir proses pembelajaran dapat tercapai; dan (6) memberi latihan soal
yang lebih beragam. Tabel 4 berikut menampilkan rekapitulasi ketercapaian hasil penelitian:

Tabel 4. Rekapitulasi Ketercapaian Hasil Penelitian
Variabel

Self Efficacy

Interval

Kriteria

Kondisi
Awal

Target

Akhir
Siklus I

Akhir
Siklus II

Akhir
Siklus
III

80< X≤ 100

Sangat Tinggi

0%

15,00%

0%

0%

0%

66,67< X ≤ 80

Tinggi

15,00%

85,00%

35,00%

40,00%

50,00%

53,33 < X ≤ 66,67

Sedang

80,00%

0%

65,00%

60,00%

50,00%

40 < X ≤ 53,33

Rendah

5,00%

0%

0%

0%

0%

20 < X ≤ 40

Sangat Rendah

0%

0%

0%

0%

0%

sedang
(61,25)

tinggi

sedang
(64,4)

sedang
(65,5)

tinggi
(67,95)

0%

50%

5,00%

0,00%

10,00%

32,55

60

45,50

46,0

51,50

60%

85%

64,88%

75,00%

81,25%

Rata-rata

Kognitif

Peserntase siswa
yang tuntas ≥75

KKM tercapai

Rata-rata
Proses
Pembelajaran

terlaksana ≥85%

Pemb Berhasil

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan self efficacy siswa. Hal ini
ditunjukkan dengan hasil rata-rata self efficacy siswa pada pra penelitian, akhir siklus I, akhir
siklus II, dan akhir siklus III berturut-turut, yaitu 61,25 (sedang), 64,40 (sedang), 65,50
(sedang), dan 67,95 (tinggi). Begitu juga dengan kualitas pembelajaran yang mengalami
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peningkatan pada tiap siklusnya. Berdasarkan hasil observasi, rata-rata keterlaksanaan
pembelajaran pada pra penelitian, akhir siklus I, akhir siklus II, dan akhir siklus III berturutturut, yaitu 60%, 64,88, 75,00%, dan 81,25%. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa pada akhir
siklus III terdapat peningkatan rata-rata nilai dan persentase siswa yang sudah tuntas, yaitu
sebanyak 4 siswa (10% siswa).

3.2. Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terus terjadi peningkatan self efficacy
siswa dilihat dari self efficacy pada kondisi awal (prapenelitian), siklus I, siklus II, dan siklus
III. Begitu juga dengan keterlaksanaan pembelajaran bahwa terus terjadi peningkatan
persentase keterlaksanaan pembelajaran pada pada kondisi awal (pra penelitian), siklus I,
siklus II, dan siklus III. Kondisi akhir self efficacy dan keterlaksanaan pembelajaran pada
akhir siklus III secara berturut-turut, yaitu 67,95 (tinggi) dan 81,25%. Hal ini menunjukkan
bahwa indikator keberhasilan pertama yaitu meningkatnya self efficacy siswa dari kategori
sedang menjadi berada pada kategori tinggi tercapai. Sementara, indikator keberhasilan
kedua, yaitu proses keterlaksanaan pembelajaran mencapai 85% belum tercapai.
Meskipun beberapa kegiatan pembelajaran belum memenuhi target keterlaksanaan
pembelajaran, namun dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan self efficacy siswa dan
keterlaksanaan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan guided inquiry dapat
meningkatkan self efficacy siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Kalibawang dan juga
kualitas pembelajaran matematika. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Gormally, et al.
(2009), Sen, Yilmaz, dan Geban (2015), dan Ozdilek dan Bulunuz (2009) bahwa
pembelajaran guided inquiry dapat meningkatkan self efficacy. Temuan lain hasil penelitian
ini juga menunjukkan bahwa siswa dengan self efficacy tinggi cenderung memiliki
kemampuan kognitif lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya, siswa dengan self efficacy rendah
cenderung memiliki kemampuan kognitif lebih rendah.

4. Kesimpulan dan Saran
4.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil angket, rata-rata self efficacy siswa pada pra penelitian, akhir siklus I,
akhir siklus II, dan akhir siklus III berturut-turut, yaitu 61,25 (sedang), 64,40 (sedang), 65,50
(sedang), dan 67,95 (tinggi). Begitu juga dengan kualitas pembelajaran yang mengalami
peningkatan pada tiap siklusnya. Berdasarkan hasil observasi, rata-rata keterlaksanaan
pembelajaran pada pra penelitian, akhir siklus I, akhir siklus II, dan akhir siklus III berturutturut, yaitu 60%, 64,88, 75,00%, dan 81,25%. Meskipun terdapat beberapa kegiatan
pembelajaran belum terlaksana, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan
self efficacy siswa dan kualitas pembelajaran matematika. Berdasarkan hasil penelitian
tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan guided inquiry dapat meningkatan self
efficacy siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Kalibawang.
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4.2. Saran
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, disarankan kepada peneliti selanjutnya
untuk menjadikan pendekatan guided inquiry sebagai salah satu alternatif pendekatan untuk
meningkatkan self efficacy siswa. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat melakukan
penelitian terkait penggunaan pendekatan guided inquiry untuk meningkatkan aspek afektif
lainnya.
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