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RINGKASAN 
 

Pada pembelajaran Matematika kelas VIII SMP pada pokok bahasan 
bangun ruang sisi datar ditemukan permasalahan, tidak semua siswa mampu 
berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama. Daya serap anak siswa terhadap 
bahan yang diberikan juga bermacam-macam. ada yang cepat, ada yang sedang, 
dan ada yang lambat. Rendahnya hasil belajar matematika dapat disebabkan 
karena kurang disiplinnya siswa dalam mengatur waktu untuk belajar matematika 
dan juga dikarenakan faktor guru, seperti guru mengalami kesulitan dalam 
menyampaikan bahan ajar matematika, guru masih menggunakan model 
pembelajaran konvensional, siswa kurang diberi kesempatan untuk berpartisipasi 
aktif dalam proses pembelajaran. 

Auditory intellectually repetition adalah salah satu model pembelajaran 
yang digunakan guru kepada siswa untuk meningkatkan daya berpikir siswa 
dalam menyelesaikan masalah, dimana hal ini dapat memacu siswa agar dapat 
belajar lebih giat lagi dan memacu kedisiplinan siswa baik di sekolah, di rumah 
maupun dimana saja dan juga siswa dapat mengatur waktu belajar yang sesuai 
dengan apa yang dibutuhkan, diatur, atau diharapkan. Oleh karena itu, guru 
dituntut untuk senantiasa secara aktif untuk selalu menerapkan ketiga hal berikut 
Auditory, Intellectually dan Repetition agar tujuan pembelajaran dapat dicapai 
dan hasil belajar siswa pun akan meningkat. 

Atas dasar pembahasan diatas, kami akan melakukan sebuah penelitian di 
sekolah dengan judul penelitian ” Pengaruh model pembelajaran matematika 
siswa terhadap hasil belajar matematika siswa di tinjau dari kedisiplinan siswa”, 
tujuan dari penelitian ini ialah dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa 
dengan menggunakan model pembelajaran auditory intellectually repetition serta 
meninjau juga dari segi kedisiplinan siswa. 
 
Kata kunci : Model Pembelajaran auditory intellectually repetition, hasil belajar 

dan kedisiplinan
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini, 
mengakibatkan setiap orang dapat memperoleh informasi dengan cepat dan 
mudah. Hal ini berdampak pada persaingan global yang semakin ketat. 
Sehingga setiap bangsa harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk 
menghadapi tantangan tersebut, agar tidak menjadi objek negara-negara maju. 
Salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan mampu 
menghadapi persaingan serta perubahan yang terjadi. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM yang siap 
menghadapi tantangan dan persaingan global tersebut adalah dengan 
memajukan dan mengembangkan pendidikan yang berfokus pada 
pengembangan kemampuan berpikir, bersikap dan bertindak. Di sini, 
pendidikan sebagai salah satu aspek kehidupan dipandang sebagai sektor 
strategis pembangunan yang mendukung peningkatan kualitas SDM. 
Pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya 
manusia yang berkualitas dan mampu berkompetensi dalam perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pendidikan harus dilaksanakan 
dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh hasil maksimal.  

Perkembangan pembelajaran matematika di Indonesia sangat 
memprihatinkan, karena rendahnya penguasaan teknologi dan kemampuan 
sumber daya manusia Indonesia untuk berkompetensi secara global. Indonesia 
adalah sebuah negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Namun , 
masih rendahnya kemampuan anak Indonesia di bidang matematika, mereka 
beranggapan bahwa pembelajaran matematika itu sulit, serta kurangnya 
jumlah pengajar yang mengikuti perkembangan matematika. 

Siswa merasakan kesulitan ketika mempelajari matematika, kesulitan 
ini yang membuat banyak siswa menjadi patah semangat untuk belajar dan 
malas untuk bertanya masalah kesulitan tersebut kepada guru. Apalagi ketika 
siswa meminta untuk di jelaskan secara detail dari awal, guru enggan untuk 
mengulanginya lagi. Sebaiknya guru harus punya inisiatif bertanya kepada 
siswa, ada permasalahan atau tidaknya, dan guru harus benar-benar 
mengulanginya kembali. Karena dengan pengulangan materi yang dianggap 
sulit oleh siswa maka siswa akan semangat untuk belajar dan dapat memahami 
pelajaran yang dipelajarinya.  

Rendahnya hasil belajar matematika dapat disebabkan karena kurang 
disiplinnya siswa dalam mengatur waktu untuk belajar matematika. Siswa 
yang berdisiplin tinggi maka semakin tinggi hasil belajar siswa, sebaliknya 
siswa yang kurang berdisiplin maka hasil belajarnya semakin rendah Perilaku 
siswa yang tidak dapat mengatur waktu untuk melakukan aktifitas belajar 
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sesuai dengan apa yang dibutuhkan, diatur, atau diharapkan. Jika pengaturan 
waktu berdasarkan kesadaran sendiri maupun arahan pihak lain tidak 
dilakukan dengan disiplin maka semuanya akan menjadi kacau. Demikian 
pula dengan kedisiplinan siswa dalam melakukan aktifitas belajar dipadukan 
aktifitas lain dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan waktu belajar yang 
efektif dan efisien merupakan hal yang berpengaruh langsung terhadap hasil 
belajar. Saat ini masih banyak guru yang menggunakan model pembelajaran 
lama untuk diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah. 

Model pembelajaran yang dapat digunakan salah satunya yaitu model 
pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR). Model pembelajaran 
ini mengutamakan keaktifan siswa khususnya dalam mendengarkan, 
berbicara, memberikan ide atau argumentasi secara lisan (Auditory), melatih 
kemampuan pemecahan masalah (Intellectually) serta memantapkan 
pemahaman siswa melalui pengulangan (Repetition) terkait dengan materi 
yang dipelajari yaitu berupa pendalaman, perluasan, pemantapan dengan cara 
siswa dilatih melalui pemberian tugas atau kuis. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti termotivasi untuk mengkaji lebih 
jauh pengaruh model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) 
yang kemudian peneliti tuangkan dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh 
Model Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) Terhadap Hasil 
Belajar Matematika Siswa di tinjau dari Kedisiplinan Siswa”. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan 
masalah tersebut di atas, maka penelitian ini dapat peneliti rumuskan sebagai 
berikut :  
1. Apakah ada pengaruh model pembelajaran AIR ( Auditory Intellectually 

Repetition ) terhadap hasil belajar siswa pada pokok bahasan bangun ruang 
sisi datar? 

2. Apakah ada pengaruh kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar matematika 
siswa pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar? 

3. Apakah ada pengaruh interaksi model pembelajaran AIR ( Auditory 
Intellectually Repetition ) dan kedisiplinan siswa tehadap hasil belajar 
matematika pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar ?  

 
1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang didapat maka penilitian ini bertujuan 
untuk mengetahui apakah ada Pengaruh model pembelajaran Auditory 
Intellectually Repetition terhadap hasil belajar Matematika Siswa di tinjau dari 
kedesiplinan siswa 
Tujuan khusus dapat dirinci sebagai berikut : 
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1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh penggunaan model AIR ( 
Auditory Intellectually Repetition ) terhadap hasil belajar matematika pada 
pokok bahasan bangun ruang sisi datar 

2.  Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh kedisiplinan siswa 
terhadap hasil belajar matematika pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar 

3. Untuk menganalisis pengaruh interaksi model pembelajaran AIR (Auditory 
Intellectually Repetition ) dan kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar 
metematika pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar 

 
1.4 Kegunaan 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan dan keterampilan peneliti mengenai model 
pembelajaran Auditory Intellectually Repetition dan dapat dimanfaatkan 
untuk pembelajaran selanjutnya. 

2. Bagi guru 
a. Dapat memberikan informasi kepada kalangan pendidik model 

pembelajaran mana yang lebih baik diterapkan dalam proses 
pembelajaran. 

b. Dapat meningkatkan mutu pelajaran dan hasil pembelajaran. 
3. Bagi siswa 

Dapat meningkatkan dan membangkitkan minat, keaktifan serta 
kedisiplinan belajar siswa terhadap mata pelajaran Matematika dengan 
cara merangsang kebutuhan berprestasi yang ada dalam diri siswa melalui 
penggunaan model pembelajaran AIR (Auditory, Intellectully, Repetition). 

 
1.5 Luaran 

Peneliti mengharapkan luaran dari penelitian ini adalah berupa suatu 
contoh penelitian yang dapat dikembangkan menjadi suatu solusi agar 
kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan baik, dapat 
bermanfaat  untuk mahasiswa yang nantinya akan terjun langsung ke dunia 
pendidikan, dan yang paling penting juga di gunakan oleh para guru, agar guru 
tidak menggunakan model pembelajaran yang konvensional. 
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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA  

 
2.1 Hasil Belajar 
 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 
kegiatan belajar. Hasil belajar tersebut dipengaruhi oleh faktor yang berasal 
dari dalam diri anak dan faktor yang berasal dari lingkungan ( Abdurahman 
2012 : 29 ). 

Menurut Benjamin S. Bloom tiga ranah ( domain ) hasil belajar, yaitu 
kognitif, afektif dan psikomotorik. Menurut A. J Romizowski hasil belajar 
merupakan keluaran ( outputs ) dari suatu system pemrosesan masukan ( input 
). Masukan dari sistem tersebut berupa macam-macam informasi sedangkan 
keluarannya adalah perbuatan atau kinerja (performance). (Abdurrahman, 
2012 : 26 ). 

Untuk memperoleh hasil belajar, dilakukan evaluasi atau penilaian yang 
merupakan tindak lanjut atau cara untuk mengukur tingkat penguasaan siswa. 
Kemajuan prestasi siswa tidak saja diukur dari tingkat penguasaan ilmu 
pengetahuan tetapi juga sikap dan keterampilan. Dengan demikian penilaian 
hasil belajar siswa mencakup segala hal yang dipelajari di sekolah, baik 
menyangkut pengetahuan, sikap dan keterampilan (Jihad dan Haris,2012:15). 

 
2.2 Hakikat Matematika 

Pengertian matematika Hamzah (2014:47) secara mudah dan tepat 
mengingat ada banyak fungsi dan peranan matematika terhadap bidang studi 
yang lain. Kalau ada definisi tentang matematika maka itu bersifat tentatif, 
tergantung kepada orang yang mendefinisikannya. Bila seseorang tertarik 
dengan bilangan maka ia akan mendefinisikan matematika adalah kumpulan 
bilangan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan hitungan 
dalam perdagangan. Beberapa orang mendefinisikan matematika berdasarkan 
struktur matematika, pola pikir matematika, dan sebagainya. Atas dasar 
pertimbangan itu maka ada beberapa definisi tentang matematika: 

a. Matematika adalah cabang pengetahuan eksak dan terorganisasi. 
b. Matematika adalah ilmu tentang keluasan dan pengukuran dan letak. 
c. Matematika adalah ilmu tentang bilangan-bilangan dan hubungan. 
d. Matematika berkenaan dengan ide-ide, struktur-struktur, dan hubungan 

yang diatur menurut urutan yang logis.  
e. Matematika adalah ilmu deduktif yang tidak menerima generalisasi yang 

didasarkan pada observasi tetapi diterima generalisasi yang didasarkan 
pada pembuktian.  
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f. Matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, 
besaran, dan konsep-konsep hubungan lainnya yang jumlahnya banyak 
dan konsep-konep hubungan lainnya yang jumlahnya banyak dan terbagi 
ke dalam bidang.  

2.3 Model Pembelajaran 
Menurut Arends, Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau 

suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 
pembelajaran di kelas. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan 
pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan 
pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan 
pembelajaran, dan pengelolaan kelas (Rusman, 2012:132). 

Model pembelajaran pada dasarnya juga merupakan bentuk 
pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara 
khas oleh guru. Model pembelajaran yang menarik dan variatif akan 
berimplikasi pada minat maupun motivasi siswa dalam mengikuti proses 
pembelajaran. Maka dari itu untuk mengembangkan model pembelajaran 
kreatif guru harus mampu mengikuti tuntutan perkembangan dunia 
pendidikan saat ini. Dimana guru harus berani untuk berinovasi dan mampu 
beradaptasi. 

 
2.4 Model Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition 

Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang dikemas oleh guru 
atas dasar dorongan atau gagasan baru untuk melakukan langkah-langkah 
pembelajaran sehingga mencapai hasil belajar yang maksimal. Model 
pembelajaran Auditory Intelectually Repetition (AIR) merupakan salah satu 
dari model pembelajaran inovatif. 

Model pembelajaran AIR (Auditory, Intellectually, Repetition) adalah 
model pembelajaran yang menganggap bahwa suatu pembelajaran akan 
efektif jika memperhatikan tiga hal, yaitu Auditory, Intellectually, and 
Repetition. Auditory berarti indera telinga digunakan dalam belajar dengan 
cara menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan pendapat, 
dan menanggapi. Intellectually berarti kemampuan berpikir perlu  dilatih 
melalui latihan bernalar, mencipta, memecahkan masalah, mengkonstruksi, 
dan menerapkan. Repetition berarti pengulangan diperlukan dalam 
pembelajaran agar pemahaman lebih mendalam dan lebih luas, siswa perlu 
dilatih melalui pengerjaan soal, pemberian tugas, dan kuis.  

Teori belajar yang mendukung model pembelajaran AIR salah satunya 
adalah Teori Thorndike salah satunya mengungkapkan  the law of exercise 
(hukum latihan) yang pada dasarnya menyatakan bahwa stimulus dan respons 
akan memiliki hubungan satu sama lain secara kuat jika proses pengulangan 
sering terjadi. Semakin banyak kegiatan pengulangan dilakukan maka 
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hubungan yang terjadi akan semakin bersifat otomatis (Dimyati dan 
Mudjiono,2009:45). 

Langkah-langkah model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition 
yaitu : 
1) Guru mengajak siswa mengingat kembali apa yang telah dipelajari dan 

membagi siswa dalam kelompok untuk berdiskusi (Auditory). 
2) Guru melakukan tanya jawab singkat mengenai materi yang akan 

dipelajari, membagikan LKS kepada setiap kelompok yang berisi 
permasalahan dan salah satu kelompok mewakili menyampaikan maksud 
dari permasalahan yang diberikan (Auditory). 

3) Guru membimbing dan mengarahkan kelompok dalam menyelesaikan 
permasalahan yang diberikan (Intellectually). 

4) Memberikan kesempatan kepada 1 atau 2 kelompok untuk 
mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok lain memberi pendapat atau 
pertanyaan (Auditory).  

5) Kesimpulan (Auditory dan Intellectually). 
6) Memberikan tes berupa kuis yang merupakan pengulangan terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan (Repetition) (Huda, 2014:290) 
 

2.4 Kedisiplinan 
Konsep disiplin berkaitan dengan tata tertib, aturan, atau norma dalam 

kehidupan bersama (yang melibatkan orang banyak). Disiplin adalah 
pengembangan mekanisme internal diri siswa sehingga siswa dapat mengatur 
dirinya sendiri. Istilah “disiplin” mengandung banyak arti, Webster’s New 
World Dictionary memberikan sejumlah definisi kepada kata “disiplin" itu, 
empat yang pokok diantaranya ialah yang berikut ini: 
a. Latihan yang mengembangkan pengendalian diri, karakter atau keadaan 

serba teratur dan efisiensi 
b. Hasil latihan serupa itu: pengendalian diri, perilaku yang tertib 
c. Penerimaan atau ketundukan kepada kekuasaan dan control 
d. Perlakuan yang menghukum atau menyiksa 

Disiplin belajar merupakan suatu kondisi yang sangat penting dan 
menentukan keberhasilan seorang siswa dalam proses belajarnya. Disiplin 
merupakan titik pusat dalam pendidikan, tanpa disiplin tidak akan ada 
kesepakatan antara guru dan siswa yang mengakibatkan hasil belajar yang 
dicapai kurang optimal terutama dalam belajar ( Tu’u, 2004:32). 
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BAB 3 
METODE PENELITIAN 

 
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksperimen semu (quasy 

eksperimental) karena peneliti tidak mungkin mengontrol semua variabel yang 
relevan, kecuali beberapa variabel-variabel tersebut. Tujuan eksperimen semu 
adalah untuk memperoleh informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen 
yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan 
atau memanipulasi semua variabel yang relevan.  

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah siswa-siswi kelas 
VIII yang ada di MTSN Kota Bekasi dengan jumlah populasi seluruh siswa-siswi 
yang ada di sekolah tersebut, dengan jumlah kelas sebanyak 10 kelas yaitu VIII-1, 
VIII-2, VIII-3, VIII-4, VIII-5, VIII-6, VIII-7, VIII-8, VIII-9, dan VIII-10 

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai 
sumber data yang dapat mewakili seluruh poulasi. Dalam Penelitian ini akan 
diambil sebanyak 2 kelas dari 10 kelas yang ada di MTSN Kota Bekasi yaitu kelas 
VIII-1 sebanyak 40 siswa sebagai kelas eksperimen dan VIII-5 sebanyak 40 siswa 
sebagai kelas kontrol. Pengambilan 2 kelas tersebut menggunakan metode Cluster 
Random Sampling, Pengambilan sampel tersebut bedasarkan homogenitas melalui 
wawancara dengan guru matematika dan melihat daftar nilai rata-rata kelas VIII 
terlebih dahulu. 

Penelitian ini meneliti keterkaitan satu variabel terikat dengan satu 
variabel bebas dan satu variabel moderator. Variabel terikat pada penelitian ini 
adalah hasil belajar matematika, sedangkan model pembelajaran auditory 
intellectually repetition merupakan variabel bebas dan kedisiplinan adalah 
variabel moderator. 

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian adalah a) Penelitian diawali 
dengan menentukan subyek penelitian, b) Menentukan langkah-langkah 
pembelajaran  auditory Intellectually repetition,  c) Menyusun kisi-kisi tes uji 
coba hasil belajar dan angket kedisiplinan,  d) Melakukan uji coba tes hasil belajar 
pada kelas uji coba, e) Menganalisis data hasil uji coba untuk mengetahui 
validitas butir dan reliabilitas tes. Soal yang memenuhi syarat dijadikan soal 
posttest pada kelas pembelajaran auditory intellectually repetition dan yang tidak 
memakai model pembelajaran, f) Melakukan validitas konstruk angket 
kedisiplinan, g) Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan skenario 
pembelajaran, h) Melaksanakan tes akhir posttest untuk mengukur hasil belajar 
peserta didik, i) Melakukan penyebaran angket kedisiplinan, k)  Menganalisis data 
tes evaluasi yang diambil pada kelas yang menggunakan model pembelajaran 
auditory intellectually repetition dan yang tidak menggunakan model 
pembelajaran tersebut, l). Menyusun hasil penelitian, m). Menarik kesimpulan 
berdasarkan hasil penelitian yang didapat. 
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Instrumen penelitian yang digunakan sebagai alat mengumpulkan data 
adalah dokumentasi, tes hasil belajar, angket dan lembar observasi. Analisis data 
untuk tes hasil belajar siswa diukur dengan 6 pertanyaan uraian yang telah di 
ujicoba pada kelas uji coba dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 
Uji validitas menggunakan product moment dan realiabilitas mengguanakan alpha 
cronbach. Angket kedisiplinan menggunakan validitas konstruk dengan 
pertimbangan ahli, dan reliabilitas dengan kesepakatan pengamat dengan jumlah 
butir penyataan 15 item. 

       Sebelum dilakukan uji hipotesis, dilakukan uji prasyarat yaitu normalitas dan 
homogenitas. Uji normalitas mengunakan lillifors. Hipotesis statistiknya adalah 
Ho : sampel berasal dari populasi berdistribusi normal; H1 : sampel berasal dari 
populasi berdistribusi tidak normal. Jika Lhitung ≤ Ltabel maka Ho diterima artinya 
distribusi data dapat dikatakan nomal dan sebaliknya. Uji homogenitas 
mengunakan Fisher. Hipotesis statistiknya adalah : Ho : sampel berasal dari 
populasi homogen; H1 : sampel berasal dari populasi tidak homogen. Jika Fhitung ≤ 
Ftabel maka Ho diterima artinya distribusi data dapat dikatakan homogen dan seba-
liknya. 

      Analisis data eksperimen penelitian ini menggunakan analisis varians dua 
jalan dengan sel tak sama untuk menguji pengaruh model terhadap hasil belajar 
(HoA), pengaruh kategori kedisiplinan (HoB) dan interaksi model pembelajaran, 
kategori kedisiplinan terhadap hasil belajar (HoAB).  Untuk H0A dan H0B ialah Jika 
F0A hitung > Ftabel maka Ho ditolak, Jika F0B hitung > Ftabel maka Ho ditolak. 
Maka terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok yang diuji. Untuk Interaksi 
H0ABialah  Jika  F(OAB) > Ftabel atau Ho ditolak maka terdapat pengaruh interaksi 
yang signifikan. 

       Sedangkan uji keseimbangan menggunakan anava satu jalan dilakukan 
sebelum uji lanjut pasca anava untuk menguji beda rerata sel pada masing-masing 
kelas eksperimen.  Jika Fhitung > Ftabel pada taraf signifikan α = 0,05 dengan db 
pembilang adalah db (By) dan db penyebut adalah db (Dy) maka Ho ditolak. 
Maka terdapat perbedaan rata-rata parameter antara kelompok-kelompok  
kedisiplinan yang diuji. 

       Untuk tahap terakhir yaitu uji lanjut pasca analisis varians dilakukan Uji 
komparasi ganda, merupakan uji tindak lanjut dari analisis variansi apabila hasil 
analisis variansi menujukkan bahwa hipotesis nol ditolak. Dalam penelitian ini, uji 
lanjutan setelah analisis variansi digunakan uji lanjut dengan t- Dunnet. Alasan 
digunakan uji lanjut dengan t- Dunnet karena metode ini mampu  menghasilkan 
beda rerata dengan tingkat signifikan yang kecil. Kriteria Pengujian jika Thitung > 
Ttabel maka H0 ditolak. 
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BAB 4 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

 
4.1 Anggaran Biaya 

 
Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya PKM-P 

No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp.) 

1 
Peralatan penunjang 
Buku literature, modem internet dan printer canon 

Rp. 1.250.000 

2 
Bahan habis pakai 
Tinta print, kertas A4, fotocopy, ATK dan internet 
data 

Rp.  1.750.000 

3 
Perjalanan 
Observasi sekolah dan lainnya ( selama 3 bulan ) 

Rp.  1.250.000 

4 
Lain-lain 
Penggandaan laporan, seminar hasil PKM dan 
dokumentasi 

Rp.  750.000 

Jumlah Rp. 5.000.000 
 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 

 
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan PKM-P 

No. Kegiatan Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 
1 Persiapan penelitian                         
2 Penyusunan instrumen                         
3 Pelaksanaan tindakan       q                 
4 Pengumpulan data                         
5 Analisis data                         
6 Pembuatan laporan                         
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 
1. Peralatan penunjang 
 
Material 
  

Justifikasi 
Pemakaian 

Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 

Keterangan 
 

Buku 
literature 

Sumber 
referensi 

12 buku Rp. 50.000 Rp. 600.000 

Modem 
Internet  

Browsing 
literature 

 1 Unit Rp. 250.000 Rp. 250.000 

Printer canon Cetak laporan 1 buah Rp. 350.000 Rp. 400.000 
SUB TOTAL (Rp) Rp. 1.250.000 

 
2. Bahan Habis Pakai 
 
Material 
  

Justifikasi 
Pemakaian 

Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 

Keterangan 
 

Tinta print Cetak laporan 8 kali Rp. 70.000 Rp. 560.000 
Kertas A4 Cetak laporan 4 rim Rp. 50.000 Rp. 200.000 
Foto copy Pembuatan tes 

dan angket 
1000 hlm Rp. 200 Rp. 200.000 

ATK  (Pulpen,  
Spidol dan tinta) 

Mencatat  1 set Rp. 340.000 Rp. 340.000 

Internet Data Sumber 
reverensi 

3 Bulan Rp. 150.000 Rp. 450.000 

SUB TOTAL (Rp) Rp. 1.750.000 
 
3. Perjalanan 
 
Material 
  

Justifikasi 
Pemakaian 

Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 

Keterangan 
 

Observasi 
sekolah dan 
lainnya 

Transportasi 
PP selama 3 
bulan 

25 x observasi 
( dalam 3 
bulan ) 

Rp. 50.000 Rp. 1.250.000 

SUB TOTAL (Rp) Rp. 1.250.000 
 
4. Lain-lain 
 
Material 
  

Justifikasi 
Pemakaian 

Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 

Keterangan 
 

Penggandaan 
laporan 

dokumentasi 3 buah Rp. 50.000 Rp. 150.000 

Seminar hasil PKM Publikasi 
Ilmiah 

- Rp. 500.000 Rp. 500.000 

Dokumentasi  Cetak Foto 20 biji Rp. 5.000 Rp. 100.000 
SUB TOTAL (Rp) Rp. 750.000 

TOTAL (KESELURUHAN) (Rp.) Rp. 5.000.000 



 

 

 
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 
 
No   Nama /NIM Program 

Studi 
 

Bidang 
Ilmu 
 

Alokasi 
Waktu 
(jam/minggu) 

Uraian Tugas 

1 Martina Fitriana Pendidikan 
Matematika 

Ilmu 
pendidikan 

10 Jam 
/minggu 

Survey data 
dan 
pengumpulan 
data 

2 Intan Permata 
Sari 

Pendidikan 
Matematika 

Ilmu 
Pendidikan 

6 jam / 
minggu 

Analisis data 

3 Inka Amaliawati Pendidikan 
Matematika 

Ilmu 
Pendidikan 

6 jam/ 
minggu 

Pembuatan 
laporan  

 
 
 




