
Kode/Nama Rumpun Ilmu : 772/ Pendidikan Matematika 

 

 

 

USULAN PROPOSAL 

PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA 

DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME 

DI KELAS VIII3 MTSN TALANG BABUNGO 

 

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun 

 

 

TIM PENGUSUL: 

 
Hana Adhia, S.Si., M.Pd. / 1002108404/ Ketua 

Sri Rahayu Arniza/- / Anggota 

 

 

 

 

 

   

 

 

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK 

SEPTEMBER 2019 

 





DAFTAR ISI  

 

 

 

  

 

RINGKASAN                    

1. PENDAHULUAN              

2. TINJAUAN PUSTAKA            

3. METODE          

4. JADWAL         

5. DAFTAR PUSTAKA 



RINGKASAN 

Pada proses pembelajaran sering ditemui peranan guru yang sangat dominan. Proses 

pembelajaran yang seperti ini membuat siswa merasa bosan, kurang berminat dan kurang 

termotivasi untuk mengikuti pembelajaran matematika. Pembelajaran yang monoton dan 

kurangnya sarana penunjang dalam pendidikan merupakan penyebab dari ketidakseriusan siswa 

dalam pembelajaran khususnya matematika. Metode pembelajaran yang digunakan cenderung 

satu arah dan kurang bervariasi. Pembelajaran seperti ini ternyata belum mampu memancing 

siswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran seperti bertanya, menanggapi atau mengemukakan 

pendapat dalam belajar. Dengan kata lain aktivitas siswa masih rendah dalam pembelajaran 

sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa. Dengan kata lain hasil belajar matematika siswa 

masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil 

belajar matematika siswa kelas VIII3 MTsN Talang Babungo setelah menggunakan pendekatan 

konstruktivisme. Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek 

penelitian adalah kelas VIII3 MTsN Talang Babungo yang berjumlah 28 orang. Alat pengumpul 

data yang digunakan adalah lembaran observasi dan tes akhir setiap siklus. Teknik analisis data 

berbentuk analisis persentil dan analisis hasil belajar. 

 

Konstruktivisme,  Aktivitas,  Hasil Belajar 

 

LATAR BELAKANG 

A. Latar Belakang   

Matematika sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah dinilai cukup memegang 

peranan penting dalam membentuk siswa menjadi berkualitas, karena matematika 

merupakan suatu sarana berpikir untuk mengkaji sesuatu secara logis dan sistematis. Karena 

itu, maka perlu adanya peningkatan mutu pendidikan matematika. Salah satu hal yang harus 

diperhatikan adalah peningkatan prestasi belajar matematika siswa di sekolah. 

Pada proses pembelajaran masih sering ditemui adanya kecenderungan rendahnya 

keterlibatan siswa, sehingga siswa bersifat pasif, mereka lebih banyak menunggu sajian dari 

guru dari pada mencari dan menemukan sendiri pengetahuan, keterampilan yang mereka 

butuhkan. Kondisi seperti ini tidak dapat menumbuhkembangkan aktivitas dan kemampuan 

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan 

tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.  

Kata kunci maksimal 5 kata 

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan 

yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian 

tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema. 



siswa seperti yang diharapkan, serta banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar 

matematika termasuk mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal latihan matematika. 

Berdasarkan pengalaman penulis mengajar di MTsN Talang Babungo, dalam 

kegiatan pembelajaran yang berlangsung siswa pada umumnya hanya mendengar, monoton, 

dan mencatat uraian guru, meskipun tanpa pemahaman terhadap materi yang disampaikan. 

Pembelajaran yang monoton dan kurangnya sarana penunjang dalam pendidikan merupakan 

penyebab dari ketidakseriusan siswa dalam pembelajaran khususnya matematika. Metode 

pembelajaran yang digunakan cenderung satu arah dan kurang bervariasi. Pembelajaran 

seperti ini ternyata belum mampu memancing siswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran 

seperti bertanya, menanggapi atau mengemukakan pendapat dalam belajar. Dengan kata lain 

aktivitas siswa masih rendah dalam pembelajaran. 

Berdasarkan observasi awal pada proses pembelajaran yang dilakukan di kelas VIII3 dengan metode 

tanya jawab diperoleh aktivitas belajar siswa terlihat monoton seperti mencatat, mendengar dan 

sedikit bertanya dalam pembelajaran yang mengakibatkan makin berkurang motivasi siswa dalam 

belajar sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa. Dengan kata lain hasil belajar matematika siswa 

masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak siswa yang mendapat nilai rendah atau 

di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

Mengatasi masalah di atas, berbagai upaya telah penulis lakukan. Penulis 

memberikan Pekerjaan Rumah (PR) secara kontiniu, memberikan bimbingan secara klasikal 

maupun individual, melakukan diskusi kelompok saat siswa mengerjakan soal-soal latihan. 

Memberikan tes kecil di akhir proses pembelajaran untuk mengetahui sampai dimana 

penguasaan materi yang baru saja diberikan. Namun aktivitas dan hasil belajar belum 

memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan suatu 

upaya untuk mencapai solusi yang tepat. Upaya melakukan perbaikan pembelajaran ini 

penulis akan mencoba melakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

kontruktivisme pada mata pelajaran matematika. 

Pembelajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme sering juga disebut 

pembelajaran yang terpusat pada siswa (student center). Kontruktivisme adalah proses 

membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan 

pengalaman. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme siswa harus 



membangun pengetahuannya sendiri, sedangkan guru hanya membantu  dengan cara 

memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide 

dengan cara mengajak siswa agar menyadari dan secara sadar menggunakan strategi-strategi 

mereka sendiri untuk belajar sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif.  

Kelebihan dari pendekatan konstruktivisme antara lain memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan dengan bahasanya sendiri, memberikan 

pengalaman yang sesuai dengan gagasan awal siswa, memberikan kesempatan berpikir 

kepada siswa, memberikan kepada siswa kesempatan untuk mencoba gagasannya, 

mendorong siswa agar menyadari kemajuan yang diperolehnya, dan memberikan lingkungan 

belajar yang kondusif. Penggunaan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran 

sangatlah baik, dimana siswa dapat membangun sendiri konsep pelajaran yang diajarkan 

oleh guru kemudian siswa tersebut membangun pengetahuannya tentang konsep tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul 

Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika Siswa dengan Menggunakan 

Pendekatan Konstruktivisme di Kelas VIII3 MTsN Talang Babungo. 

B. Tujuan Khusus 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah  

1. Dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa dalam pembelajaran matematika di kelas VIII3 MTsN Talang Babungo. 

2. Dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa dalam pembelajaran matematika di kelas VIII3 MTsN Talang Babungo. 

C. Urgensi Penelitian 

Pentingnya penelitian ini untuk dapat mengembangkan kemampuan dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art dalam 

bidang yang diteliti. Bagan dapat dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan 

dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil 

penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber 

pustaka 10 tahun terakhir. 



A. Pembelajaran Matematika 

[1] “Belajar adalah kegiatan individu memperoleh pengalaman, perilaku dan 

keterampilan dengan cara mengolah bahan ajar”. Hal ini dipertegas oleh [2] bahwa 

“Mengolah bahan pelajaran merupakan kemampuan siswa untuk menerima isi dan cara 

pemerolehan ajaran sehingga menjadi bermakna bagi siswa”. Pendapat yang dikemukakan 

oleh pakar tersebut dapat dikatakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan 

secara sadar oleh siswa, mengolah bahan pelajaran untuk menerima isi dan cara 

pemerolehan ajaran sehingga mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari 

dan menjadi bermakna bagi siswa.  

[3] menyatakan ”Matematika hanyalah sebagai alat untuk berpikir, fokus utama 

belajar matematika adalah memberdayakan siswa untuk berpikir mengkonstruksi 

pengetahuan matematika yang pernah ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya”. [4] 

mengemukakan bahwa “Pembelajaran matematika adalah upaya membantu siswa untuk 

mengkonstruksi konsep-konsep atau prinsip-prinsip matematika dengan kemampuannya 

sendiri melalui proses internalisasi sehingga konsep atau prinsip itu terbangun kembali”. 

Berdasarkan hal tersebut, dalam pembelajaran matematika siswa yang mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri sedang guru tetap berperan sebagai motivator dan fasilitator. 

Sebagai fasilitator guru harus mampu menciptakan suasana yang melibatkan siswa secara 

aktif dalam belajar baik secara mental, fisik, maupun sosial. 

 

B. Aktivitas Belajar Siswa 

Prinsip belajar pada dasarnya adalah melakukan aktivitas baik secara individu maupun 

secara kelompok sebagaimana dikemukakan [5] “Setiap orang yang belajar harus aktif, 

tanpa aktivitas maka belajar tidak mungkin terjadi”. Berdasarkan pendapat tersebut, 

aktivitas merupakan hal yang paling penting dalam belajar. Aktivitas belajar yang dimaksud 

adalah aktivitas yang dilakukan siswa secara individu atau kelompok untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan. 

Dietrich dalam [5] mengemukakan bahwa: 

Aktivitas belajar dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi antara lain 

adalah sebagai berikut: 



a. Visual activities (aktivitas melihat), yang termasuk didalamnya 

membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan dan 

pekerjaan orang lain. 

b. Oral activities (aktivitas membaca), seperti: menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, diskusi dan interupsi. 

c. Listening activities (aktivitas mendengar), seperti mendengar uraian, 

percakapan, diskusi dan pidato. 

d. Writing activities (aktivitas menulis), seperti menulis cerita karangan, 

laporan, angket dan menyalin.  

e. Drawing activities (aktivitas menggambar), seperti menggambar, 

membuat grafik dan diagram. 

f. Motor activities (aktivitas yang melibatkan mental), yang termasuk di 

dalamnya antara lain melakukan percobaan, membuat konstruksi, model 

mereparasi, bermain, berkebun dan berternak. 

g. Mental activities (aktivitas mental), sebagai contoh menanggap, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, membuat hubungan dan 

mengambil keputusan. 

h. Emotional activities (aktivitas emosi), seperti menaruh minat, merasa 

bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang dan gugup. 

 

C. Hasil Belajar Siswa 

[6] “Hasil belajar merupakan pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian, sikap-sikap, 

apresiasi, kemampuan (ability) dan keterampilan”. [7] mengatakan bahwa “Hasil belajar 

adalah suatu hasil yang diperoleh siswa dalam mengikuti pembelajaran, dan hasil belajar ini 

biasanya dinyatakan dalam bentuk angka, huruf ataupun kata-kata”. Selanjutnya [8] 

mengatakan bahwa “Indikator keberhasilan suatu proses pembelajaran adalah a) daya serap 

terhadap bahan pembelajaran yang disampaikan mencapai prestasi tinggi, baik secara 

individual maupun kelompok; b) perilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran telah 

dicapai siswa, baik secara individual maupun kelompok”. 

 

 



D. Pendekatan Konstruktivisme  

Pendekatan konstruktivisme merupakan suatu pendekatan yang bersifat membangun 

pengetahuan siswa dengan mengaktualkan ilmu yang sudah ada dari siswa dengan ilmu yang 

baru, pada prosesnya siswa lebih banyak aktif untuk menemukan sendiri sementara guru 

hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator. Menurut [9] “hakekat dari pembelajaran 

konstruktivisme adalah siswa harus menjadikan informasi menjadi miliknya sendiri”. 

Kemudian [9] menjelaskan pula bahwa “esensi dari teori konstruktivisme adalah ide bahwa 

siswa harus menemukan dan mentransformasikan suatu informasi kompleks kesituasi lain, 

dan apabila dikehendaki, informasi itu menjadi milik mereka sendiri, pembelajaran harus 

dikemas menjadi proses mengkonstruksi bukan menerima pengetahuan”. Siswa membangun 

sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran, siswa 

merupakan pusat kegiatan bukan guru. 

Selanjutnya [10] menjelaskan pula bahwa “kontruktivisme adalah proses membangun 

atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman”. 

Berdasarkan beberapa pandapat ahli tersebut dapat dikatakan bahwa pendekatan 

konstruktivisme merupakan pendekatan pengetahuan yang membangun pengetahuan awal 

siswa dan dikaitkan dengan ilmu yang baru. Dalam hal ini siswa lebih aktif untuk 

menemukan ilmu yang baru tersebut dan guru hanya berperan sebagai motivator dan 

fasilitator supaya siswa mampu untuk mencapai pemahamannya dengan baik dan sesuai 

dengan tahap perkembangannya. 

[11] memaparkan bahwa: Ada beberapa kemampuan yang diperlukan dalam proses 

mengkonstruksi pengetahuan, yaitu: 

1) kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman,  

2) kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan,  

3) kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalamam yang satu dari pada lainnya. 

Pendekatan konstruktivisme menekankan bahwa peranan utama dalam kegiatan 

belajar adalah aktifitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Segala sesuatu 

yang diperlukan dalam proses pembelajaran seperti bahan, media, peralatan, lingkungan, dan 

fasilitas lainnya disediakan untuk membantu pembentukan tersebut 

 

 



METODE 

A.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). [12] 

mengemukakan bahwa: “Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian yang dilakukan 

oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki 

kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat”. Kutipan tersebut 

dapat diambil pengertian bahwa dalam PTK guru dapat meneliti sendiri praktek 

pembelajaran yang dilakukan di kelas, sehingga diharapkan guru dapat memperbaiki dan 

meningkatkan praktek-praktek pembelajaran menjadi lebih efektif. 

B. Tempat dan Subjek Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di MTsN Talang Babungo. Subjek penelitian ini adalah siswa 

kelas VIII3 yang berjumlah 28 orang pada semester II tahun pelajaran 2014/2015. VIII3 

adalah kelas yang penulis ajar sendiri. Penulis memilih kelas VIII3 karena secara umum 

aktivitas dan hasil belajar siswa tersebut kurang dibandingkan dengan siswa kelas lain, 

sehingga diperlukan suatu tindakan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. 

C. Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian yaitu perubahan yang diharapkan dari subjek yang dikenai tindakan. 

Target penelitian ini adalah terjadinya peningkatan aktivitas dan hasil belajar matematika 

siswa dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme selama proses pembelajaran. 

D.  Rancangan Penelitian 

Rancangan PTK dilaksanakan dalam bentuk siklus. Menurut [12] terdiri dari empat 

komponen, yaitu. 

1. Rencana 

Langkah merencanakan merupakan langkah pertama dalam kegiatan. Tanpa 

rencana, kegiatan yang kita lakukan tidak akan terarah atau sembarangan. 

Rencana akan menjadi acuan dalam melaksanakan tindakan. 

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. 

Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah 

dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan.  Format diagram alir 

dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang 

jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. 

Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan 

penelitian yang diusulkan. 



2. Tindakan  

Melakukan tindakan merupakan realisasi dari rencana. Tanpa tindakan 

rencana hanya merupakan angan-angan yang tidak pernah menjadi 

kenyataan. 

3. Pengamatan 

Berdasarkan pengamatan ini kita akan dapat menentukan apakah ada hal-hal 

yang harus segera diperbaiki agar tindakan dapat mencapai tujuan yang kita 

inginkan. 

4. Refleksi  

Refleksi merupakan tahap akhir dari suatu daur penelitian tindakan kelas. 

Dalam tahap ini observer dan guru mendiskusikan hasil tindakan di kelas 

dan masalah yang terjadi di dalamnya. Dengan demikian refleksi dapat 

dilakukan setelah adanya tindakan dan hasil observasi. Setelah melakukan 

refleksi biasanya muncul permasalahan atau pemikiran baru, sehingga 

merasa perlu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi untuk siklus 

selanjutnya. 

Hubungan keempat komponen tersebut merupakan suatu siklus berulang dan digambar pada 

diagram model Kurt Lewin dalam [7] ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

                                             Siklus I 

 

 

           

 

                                            Siklus II 

 

 

 

                                                        

 Gambar 2. Diagram Alur Penelitian Tindakan Kelas  

Berdasarkan Gambar 2, dapat dijelaskan bahwa pada siklus I apabila belum tercapai 

peningkatan sesuai dengan indikator pencapaian, maka penelitian ini berlanjut ke siklus 

berikutnya. Tetapi apabila pada siklus tertentu telah terjadi peningkatan aktivitas dan hasil 

belajar siswa dan semua indikator aktivitas telah tercapai, maka penelitian ini berhenti dan 

dianggap penelitian ini berhasil dan mencapai sasaran. 

E. Prosedur Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan dalam 2 (dua) siklus yang di dalamnya 

terdapat empat tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

F.   Instrumen Penelitian 

Instrumen atau alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembaran 

observasi aktivitas belajar siswa dan tes hasil belajar siswa. 

Rencana 

Refleksi  

Pengamatan  

Tindakan  

Rencana 

Refleksi  

Pengamatan  

Tindakan  

? 



G. Teknik Analisis Data 

1. Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan keaktifan siswa dianalisis dengan menggunakan analisis persentil 

yaitu data lembaran observasi dihitung dan dipersentasekan. 

Persentase Aktif = %100x
seluruhnyasiswaJumlah

aktifyangsiswaJumlah
 

Selanjutnya dalam mengeksplanasi persentase yang diperoleh sebagai interpretasi 

aktivitas belajar berpedoman kepada [7] adalah sebagai berikut:  

Tabel 3. Interval Penilaian Aktivitas Belajar 

Persentase Aktivitas Belajar (A)  

(Kuantitatif) 

Sebutan (kualitatif) 

80% < A ≤ 100%   

60% < A ≤ 80%   

40% < A ≤ 60%   

20% < A ≤ 40%   

0%  < A ≤ 20%  

Baik sekali (BS) 

Baik (B) 

Cukup (C) 

Kurang (K) 

Kurang Sekali (KS) 

              Sumber: [7] 

2. Hasil Belajar 

Data yang diperoleh dari hasil belajar siswa dianalisa dengan kriteria ketuntasan 

secara individual dalam persen, dengan menggunakan rumus yang dikemukakan dalam 

[13] sebagai berikut:  

TB = %100x
N

S
 

Keterangan:  

TB = Ketuntasan belajar secara individual 

S    = Jumlah siswa yang memperoleh nilai sama atau lebih 80. 

N   = Jumlah siswa  

 



B. Indikator Keberhasilan 

Keberhasilan peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa ditandai beberapa hal 

seperti berikut. 

1. Persentase aktivitas belajar siswa telah mencapai. 

a. Siswa bertanya tentang materi yang dipelajari telah mencapai ≥ 50 %. 

b. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru telah mencapai                      ≥ 

60%. 

c. Siswa aktif berdiskusi telah mencapai ≥ 80 %. 

d. Siswa mengerjakan latihan telah mencapai ≥ 90 %. 

2. Jumlah siswa yang telah mencapai KKM ≥ 80 % dari jumlah siswa.  

H. Target Capaian Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai: 

1. Bagi penulis sendiri, untuk dapat mengembangkan kemampuan dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas. 

2. Sebagai suatu metode pembelajaran alternatif bagi guru guna meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

3. Sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan meningkatkan mutu pendidikan, 

khususnya matematika. 

Berikut adalah rencana capaian tahunan seperti pada Tabel 3 berikut ini. 

 Tabel 3. Rencana Target Capaian Tahunan 

No Jenis Luaran 
Indikator Capaian 

TS
1)

 TS+1 

1 Publikasi Ilmiah 

International tidak ada tidak ada 

Nasional  Submitted published 

2 

Pemakalah 

dalam temu 

Ilmiah 

International Terdaftar terdaftar 

Nasional Ada ada 

3 

Invite Speaker 

dalam temu 

ilmiah International tidak ada tidak ada 

4 Visiting Lecturer International tidak ada tidak ada 

5 

Hak Kekayaan 

Intelektual 
Paten tidak ada tidak ada 

Paten Sederhana tidak ada tidak ada 

Hak Cipta tidak ada tidak ada 



Merek Dagang tidak ada tidak ada 

Desain Produk Industri tidak ada tidak ada 

Indikasi Geografis tidak ada tidak ada 

Perlindungan Varietas 

Makanan tidak ada tidak ada 

PerLindungan Topografi 

Sirkuit terpadu tidak ada tidak ada 

6 Teknologi tepat guna tidak ada tidak ada 

7 

Model/Purwarupa/Desain/karya seni/Rekayasa 

Sosial 

tidak ada tidak ada 

tidak ada tidak ada 

8 Buku Ajar (ISBN)  ada  ada 

 

I. Tugas peneliti 

Dalam Pelaksanaan penelitian peneliti mempunyai tugas seperti pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Tugas Peneliti 

No Nama 

/NIDN 

Instansi 

Asal 

Bidang 

Ilmu 

Alokasi 

Waktu 

(Jam/ 

Minggu) 

Uraian Tugas 

1 Hana Adhia UMMY 

Solok 

Pendidi

kan 

Matem

atika 

40 1. Mengurus perizinan dan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan 

operasional penelitian. 

2. Menyiapkan intrumen penelitian 

dan menganggarkan biaya, dan 

melakukan kontrol terhadap 

pelaksanaan penelitian 

3. Menvalidai instrumen penelitian 

4. Melaksanakan pembelajaran 

dengan pendekatan 

konstruktivisme 

5. Menganalisis data hasil hasil 

belajar siswa 

6. Membuat laporan kemajuan 

7. Membuat laporan akhir 

 

2 Sri Rahayu 

Arniza 

UMMY 

Solok 

Pendidi

kan 

Matem

atika 

40 1. Mengurus perizinan dan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan 

operasional penelitian. 

2. Menyiapkan intrumen penelitian 

dan menganggarkan biaya, dan 

melakukan kontrol terhadap 

pelaksanaan penelitian 

3. Menvalidai instrumen penelitian 



4. Menganalisis data hasil hasil 

belajar siswa 

5. Membuat laporan kemajuan 

6. Membuat laporan akhir 

 

 

 

JADWAL 

 

No. Nama Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 

1 Observasi       

2 Membuat Proposal      

3 Merancang Instrumen      

4 Menvalidasi Instrumen      

5 

Melaksanakan pembelajaran 

dengan pendekatan 

konstruktivisne 

     

6 Laporan Kemajuan      

7 Menganalisis Hasil Penelitian      

8 Laporan Akhir      
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