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RINGKASAN 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesulitan yang dihadapi siswa dalam memahami konsep dan 

materi secara jelas serta kekurangan sumber pembelajaran yang tersedia disekolah. Dalam 

pembelajaran siswa juga cenderung kurang berinisiatif mencari jawaban dari masalah yang 

ditemui. Siswa hanya terpaku pada penjelasan guru dan dan hasil dari teman sebangkunya, tanpa 

berinisiatif untuk mencari jawaban dengan caranya sendiri. Hal ini terlihat dari persentase nilai 

ujian semester I matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kubung yang sebagian besar masih 

di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75. Penelitian ini merupakan penelitian 

Quasi Exsperiment dengan rancangan penelitian Randomized Control Group Only Design. 

Teknik pengambilan sampel yaitu Random Sampling. Pengolahan data hasil tes akhir dilakukan 

melalui uji hipotesis yang menggunakan uji-t. 

 

RBL, LKS, Hasil Belajar 

 

LATAR BELAKANG 

A. Latar Belakang   

Matematika memiliki struktur dan keterkaitan yang kuat dan jelas antar konsepnya, 

sehingga memungkinkan siswa terampil berpikir rasional secara intelektual, bernalar, serta 

dapat mengembangkan aktifitas kreatif. Matematika adalah salah satu disiplin ilmu yang 

mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, karena dibutuhkan dalam 

memecahkan berbagai masalah. Para siswa memerlukan matematika untuk memenuhi 

kebutuhan praktis memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dapat 

berhitung, dapat menghitung isi dan berat, dapat mengumpulkan, mengolah, manyajikan dan 

menafsirkan data, dapat menggunakan kalkulator dan komputer.  

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dengan guru matematika kelas VIII 

SMP Negeri 1 Kubung pada tanggal 20 Januari 2016, peneliti melihat hasil belajar siswa 

kelas VIII masih rendah terlihat bahwa nilai matematika siswa masih belum mencapai 

Kriteria Ketuntasan Maksimal (KKM)  yang ditetapkan sekolah yaitu 75. Pembelajaran 

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. 



matematika yang dilakukan belum optimal sehingga pencapaian tujuan pembelajaran 

matematika yang diharapkan belum tercapai.  

Hasil pengalaman selama praktek kependidikan dapat diketahui bahwa rendahnya 

hasil belajar siswa dalam belajar terlihat saat proses mengajar berlangsung, siswa kurang 

memperhatikan penjelasan guru, jarang bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru. 

Selama proses pembelajaran masih banyak siswa yang kurang aktif, bila diberikan soal 

hanya beberapa saja siswa yang berani menjawab pertanyaan sementara yang lainnya 

kebanyakan diam,  malas dan tidak ingin untuk bertanya. Terlihat aktivitas siswa kurang dan 

akibatnya hasil belajar pun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi yang seperti ini 

tentunya tidak diharapkan dalam proses pembelajaan. Proses Pembelajaran masih berpusat 

kepada guru sehingga siswa kurang aktif. Siswa hanya terbiasa mencatat penjelasan dari 

guru tanpa memahaminya terlebih dahulu. Saat proses pembelajaran tidak terjadi beberapa 

variasi metode. Media pembelajaran yang dipakai masih kurang seperti buku paket yang 

kurang dipahami siswa sehingga siswa sulit memahami materi pembelajaran. Untuk 

mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, dibutuhkan suatu strategi/pendekatan. Salah 

satu pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Resource Based Learning disertai LKS. 

Resource Based Learning adalah suatu pendekatan yang dirancang untuk 

memudahkan siswa dalam mengatasi keterampilan siswa tentang luas dan keanekaragaman 

sumber-sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk belajar. Sebagai sumber informasi 

yang harus dicermati siswa, guru dapat memberi bahan ajar berupa Lembar Kerja Siswa 

(LKS). Penggunaan LKS diharapkan dapat mempermudah dan mengarahkan siswa dalam 

memahami materi pelajaran. 

LKS dapat berfungsi sebagai sumber belajar bagi siswa, baik dalam pembelajaran di 

sekolah maupun belajar dan mengerjakan tugas di rumah. Keuntungan menggunakan LKS 

dalam pembelajaran adalah dapat merangsang rasa ingin tahu siswa dalam mengikuti 

pelajaran serta dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran karena siswa bisa 

belajar mandiri dan berdiskusi secara aktif dalam kelompok. Tujuan  penggunaan LKS dapat 

mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul 

Studi  Penerapan Pendekatan Resource Based Learning disertai LKS terhadap Hasil 

Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Kubung. 



B. Tujuan Khusus 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Apakah hasil belajar matematika siswa menggunakan pendekatan Resource Based Learning 

disertai LKS lebih baik daripada tanpa disertai LKS di kelas VIII SMP Negeri 1 Kubung. 

 

C. Urgensi Penelitian 

Penelitian ini sangat penting karena Sebagai pengalaman bagi siswa untuk meningkatkan 

cara bekerja sama dalam kelompok 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses komunikasi antara guru dengan 

siswa serta antar siswa dalam rangka perubahan sikap. Pembelajaran memiliki hakekat 

perencanaan atau perancangan sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Pembelajaran 

menaruh perhatian pada bagaimana membelajarkan siswa, dan bukan pada apa yang 

dipelajari siswa. Pembelajaran perlu direncanakan dan dirancang secara optimal agar dapat 

memenuhi harapan dan tujuan. 

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang memudahkan siswa untuk 

mempelajari sesuatu yang bermanfaat seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep, dan suatu 

hasil belajar yang diinginkan 

 

B. Pendekatan Resource Based Learning 

[1] Resource Based Learning adalah suatu pendekatan yang dirancang untuk 

memudahkan siswa dalam mengatasi keterampilan siswa tentang luas dan keanekaragaman 

sumber-sumber informasi yang dimanfaatkan untuk belajar. Sumber-sumber informasi 

tersebut dapat berupa buku, jurnal, surat kabar, multi media, dan sebagainya. Memanfaatkan 

sepenuhnya segala sumber informasi sebagai sumber belajar maka diharapkan siswa dengan 

mudah dapat memahami konsep materi pelajaran. 

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. 



Belajar berdasarkan sumber atau “Reseource Based Learning” bukan sesuatu 

yang berdiri sendiri, melainkan bertalian dengan sejumlah perubahan perubahan yang 

mempengaruhi pembinaan kurikulum. [2] menyatakan perubahan itu mengenai: 

a. Perubahan dalam sifat dan pola ilmu pengetahuan manusia. 

b. Perubahan dalam masyarakat dan taksiran kita tentang tuntutannya. 

c. Perubahan mengenai pengertian kita tentang anak dan cara belajar. 

d. Perubahan dalam media komunikasi. 

Resource Based Learning adalah cara belajar yang bermacam-macam bentuk dan 

seginya. Metode ini dapat berangsung singkat atau lama, berlangsung selama satu jam 

pelajaran atau selama setengah semester dengan pertemuan dua kali dalam seminggu 

selama satu atau dua jam. Metode ini dapat diarahkan oleh guru tau berpusat pada 

kegiatan siswa, dapat mengenai satu mata pelajaran tertentu atau melibatkan berbagai 

disiplin, dapat bersifat individual atau klasikal, dapat menggunakan alat audio visual yang 

diamati secara individual atau diperlihatkan kepada seluruh kelas. langkah-langkah 

Resource Based Learning yaitu : 

a. Merumuskan tujuan pembelajaran (SK, KD dan Indikator). 

b. Menjelaskan alasan yang kuat kepada siswa tentang tujuan mengumpulkan informasi 

tertentu. 

c. Identifikasi kemampuan informasi yang dimiliki siswa. 

d. Menyiapkan sumber-sumber belajar yang pontensial telah tersedia dipersiapkan 

dengan baik. 

e. Menentukan cara siswa akan mendemontrasikan hasil belajar. 

f. Menetukan bagaimana informasi yang diperoleh oleh siswa untuk dikumpulkan. 

g. Menentukan alat evaluasi untuk mengatur keberhasilan proses dan penyajian hasil 

belajar siswa. 

C. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar Kerja Siswa adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. Lembar kerja siswa dapat berupa panduan 

untuk latihan pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua 

aspek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen atau demonstrasi. LKS berisi 

informasi dan perintah/instruksi dari guru kepada siswa untuk mengerjakan suatu kegiatan 



belajar dalam bentuk kerja, praktek, atau  dalam bentuk penerapan hasil belajar untuk 

mencapai suatu tujuan. Penggunaan LKS dalam proses pembelajaran memberikan manfaat, 

diantara lain memudahkan guru dalam mengelola proses pembelajaran, misalnya dalam 

mengubah kondisi belajar yang semula berpusat pada guru (teacher centered) menjadi 

berpusat pada siswa (student centered). 

[3] LKS memuat sekumpulan kegiatan mendasar yang harus dilakukan oleh 

siswa untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar 

sesuai pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh. Pengaturan awal (advenger 

organizer) dari pengetahuan dan pemahan siswa diberdayakan melalui penyedian media 

belajar pada setiap kegiatan eksperimen sehinggan situasi belajar menjadi lebih 

bermakna, dan dapat terkesan dengan baik pada pemahaman siswa.  

[4] Tujuan penggunaan LKS dalam proses pembelajaran antara lain: 

a. Menyajikan bahan ajar yang memudahkan siswa untuk berinteraksi dengan materi 

yang diberikan. 

b. Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi yang 

diberikan. 

c. Melatih kemandirian belajar siswa. 

d. Memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada siswa. 

LKS biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas, 

suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan harus jelas kompetensi dasar yang 

akan dicapainya. LKS juga dilengkapi dengan isi materi dan evaluasi pembelajaran, ini 

membuat LKS bisa dijadikan bahan ajar, sumber belajar, hingga untuk evaluasi 

pembelajaran. Dilihat dari apa yang terkandung dalam LKS maka LKS dapat dipilih untuk 

digunakan dalam pembelajaran. 

 

D. Hasil Belajar  

Suatu aktivitas pembelajaran dapat dikatakan efektif bila proses pembelajaran 

tersebut dapat mewujudkan sasaran atau hasil belajar tertentu. Hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengamalaman belajarnya. Agar 

memperoleh hasil belajar yang maksimal guru harus menggunakan pembelajaran yang 

berinovatif. 



Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan 

belajar. Hasil belajar merupakan keluaran (outputs) dari suatu sistem pemprosesan masukan 

(input). Masukan dari sistem tersebut berupa bermacam-macam informasi sedangkan 

keluarannya adalah perbuatan atau kinerja. 

Hasil belajar dapat diperoleh dengan melakukan evaluasi atau penilaian yang 

merupakan tindak lanjut atau cara untuk mengukur tingkat penguasaan siswa. Penilaian hasil 

belajar siswa mencakup segala hal yang dipelajari di sekolah, baik itu menyangkut 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Siswa yang berhasil dalam belajar adalah mampu 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. 

Hasil belajar merupakan tolak ukur untuk menentukan tingkat keberhasilan siswa 

dalam memahami pelajaran yang dapat berupa pengetahuan, nilai dan keterampilan setelah 

mengalami proses belajar. Hasil belajar juga dapat memberikan informasi kepada lembaga 

ataupun siswa itu sendiri tentang taraf penguasaan dan kemampuan yang dicapai siswa, 

berkaitan dengan materi dan keterampilan-keterampilan mengenai mata pelajaran yang telah 

diberikan. [5] mengungkapkan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika 

merupakan hasil kegiatan dari belajar matematika dalam bentuk pengetahuan sebagai akibat 

dari perlakuan atau pembelajaran yang dilakukan siswa. 

 

METODE 

A.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen kuasi. Menurut [6] eksperimen 

kuasi bisa digunakan minimal kalau dapat mengontrol adalah untuk menyelidiki ada tidaknya 

dari suatu perlakuan tersebut. Penelitian ini merupakan satu-satunya jenis penelitian yang 

secara langsung mencoba untuk mempengaruhi suatu variabel tertentu, dan ketika benar 

diterapkan.  

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. 



Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Randomized 

Control-Group Only Design”. [7] jenis penelitian Randomized Control-Group Only Design 

dapat digambarkan seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rancangan Penelitian 

Kelas Perlakuan Hasil Belajar 

Eksperimen T X1 

Kontrol - X2 

Keterangan: 

T1   : Perlakuan yang diberikan yaitu pendekatan Resource Based Learning  

X1 : Hasil tes akhir belajar pada kelas Eksperimen 

X2   :   Hasil tes akhir belajar pada kelas Kontrol 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah seluruh subjek yang akan diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Kubung  tahun pelajaran 2016/2017. Sampel 

adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. pengambilan sampel secara Cluster 

Random Sampling. 

 

C. Variabel dan Data Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

  Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian. Pada penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu: 

a. Variabel bebas, yaitu variabel yang diperkirakan berpengaruh terhadap variabel lain. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan pendekatan Resource Based 

Learning disertai LKS. 

b. Variabel terikat, yaitu varibel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Kubung. 

c.  Variabel kontrol, yaitu materi Faktorisasi Aljabar. 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah : 



1) Data primer, yaitu hasil belajar matematika siswa yang diperoleh setelah 

penelitian berlangsung. 

2) Data sekunder, yaitu data tentang nilai ujian semester matematika siswa kelas 

VIII semester ganjil SMP Negeri 1 Kubung. 

b. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini adalah : 

1) Sumber data primer adalah siswa kelas VIII SMP 1 Negeri Kubung.  

2) Sumber data sekunder adalah guru matematika VIII SMP Negeri 1 Kubung. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Secara umum prosedur penelitian dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu tahap persiapan, 

pelaksanaan, dan penyelesaian. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh atau 

mengumpulkan data dalam  rangka mencapai tujuan penelitian. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tes dan observasi. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Hasil Belajar 

Teknik analisis yang dipergunakan dengan menggunakan uji-t dengan langkah-

langkah berikut : 

A. Uji Persyaratan Analisis 

a. Menentukan nilai rata-rata hasil belajar dan variansi masing-masing kelas 

b. Uji normalitas masing-masing kelas apakah berdistribusi normal atau tidak, 

dengan menggunakan uji Lilliefors yang dikemukakan oleh [8]. 

1) Data X1,X2,X3,....., Xn dijadikan angka baku Z1,Z2,Z3,....,Zn dengan rumus: 

    
     

 
 

Keterangan:  

       =  rata-rata 

  S   =  simpangan baku 



                          X1   =  hasil belajar siswa  

2) Dengan menggunakan daftar distribusi normal baku, dihitung 

peluang,            ) 

3) Hitung harga proporsi  

               
                                

 
 

4) Hitung selisih F (Zi) dengan S(Zi) kemudian tentukan harga mutlaknya. 

5) Ambil harga yang paling besar antara harga mutlak selisih tersebut, disebut 

  . 

6) Bandingkan    dengan nilai kritis        yang terdapat pada tabel pada taraf 

nyata        . Kriteria H0 diterima yaitu populasi berdistribusi normal jika 

         .  

c. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk melihat apakah kedua kelas sampel 

mempunyai variansi homogen atau tidak. Untuk pengujian homogenitas ini 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut.      

      
     

  

                               
    

  
Untuk menguji digunakan uji F dengan rumus yang dikemukakan oleh [9]. 

2

2

2

1

S

S
F   

Keterangan: 

  
2

1S = Variansi hasil belajar terbesar 

  
2

2S = Variansi hasil belajar terkecil 

   F  = Perbandingan antar varians tertinggi dengan varians terendah. 

H0 diterima jika Fhitung ≤ Ftabel α (n1 – 1, n2 – 1), dengan α = 0,05, dengan 

kata lain variansi homogen.  

B. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah untuk menghasilkan suatu keputusan, yaitu menerima 

atau menolak hipotesis yang telah ditentukan. Prosedur pengujian hipotesis adalah. 

a. Menentukan Formulasi Hipotesis 



1) Hipotesis statistik 

      210 μμ:H 
 

      211 μμ:H   

       Keterangan:  

       µ1    = rata-rata hasil belajar matematika kelas eksperimen 

      µ2   =  rata-rata hasil belajar matematika kelas kontrol 

2) Hipotesis Penelitian 

Ho : Hasil belajar siswa dengan pendekatan resource based learning disertai 

LKS sama dengan hasil belajar matematika siswa tanpa LKS. 

H1 : Hasil belajar siswa dengan pendekatan resource based learning disertai 

LKS lebih baik dengan hasil belajar matematika siswa tanpa LKS. 

 

b. Menentukan Taraf Signifikan 

Taraf signifikan yang digunakan pada penelitian ini adalah       ,dk = 

       . 

C. Menentukan Kriteria Pengujian Hipotesis 

Karena data berdistribusi normal dan variansi homogen maka digunakan Uji-t 

seperti yang dikemukakan [10] sebagai berikut. 
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       Keterangan: 

       1x = Nilai rata-rata kelompok eksperimen 

      2x = Nilai rata-rata kelompok kontrol 

       n1 = Jumlah siswa kelompok eksperimen 

       n2 = Jumlah siswa kelompok kontrol 

      
2

1s = Variansi kelompok eksperimen 

      
2

2s = Variansi kelompok kontrol 



       S  = Simpangan baku kedua kelompok data 

Kriteria pengujian adalah apabila thitung > ttabel . 

G. Target Capaian Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai: 

1. Sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi guru matematika khususnya di SMP Negeri 

1 Kubung dalam proses pembelajaran matematika sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa. 

2. Sebagai salah satu upaya sekolah untuk meningkatkan prestasi sekolah dan hasil belajar  

siswa. 

3. Sebagai pengalaman bagi siswa untuk meningkatkan cara bekerja sama dalam kelompok 

4. Sebagai tambahan pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti sebagai seorang calon guru. 

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 

 

H. 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 Rosmiyati 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. Menerapkan pembelajaran 

dengan menggunakan 

pendekatan Resource Based 

Learning disertai LKS dan tanpa 

LKS 

5. Memberikan tes kepada siswa 

6. Menganalisis data hasil belajar 

siswa 

7. Membuat laporan kemajuan 

penelitian 

8. Membuat laporan akhir 

penelitian 

 

2 Hengki 

Hidayat 

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. Menerapkan pembelajaran 

dengan menggunakan 

pendekatan Resource Based 



Learning disertai LKS dan tanpa 

LKS 

5. Memberikan tes kepada siswa 

6. Menganalisis data hasil hasil 

belajar siswa 

7. Membuat laporan kemajuan 

penelitian 

8. Membuat laporan akhir 

penelitian 

 

 

 

JADWAL 

 

No. Nama Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 

1 Observasi       

2 Membuat Proposal      

3 Merancang Instrumen      

4 Menvalidasi Instrumen      

5 Uji Coba In strumen      

6 

Menerapkan pembelajaran 

dengan menggunakan 

pendekatan Resource Based 

Learning disertai LKS dan 

tanpa LKS 

     

7 Laporan Kemajuan      

8 Menganalisis Hasil Penelitian      

9 Laporan Akhir      
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