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A. Judul Penelitian : Pengaruh Desain Lingkungan Fisik Dalam Ruangan  

Terhadap Produktivitas Berpikir (Kognisi) 

 

B. Bidang Ilmu 

Bidang ilmu penelitian berdasarkan disiplin ilmu Pendidikan Tinggi yaitu, 

Teknik Industri dan Psikologi 

 

C. Pendahuluan 

Aktivitas belajar merupakan rutinitas keseharian yang menuntut alokasi waktu 

cukup lama bagi mahasiswa atau siswa, karena materi mata pelajaran yang diberikan 

oleh dosen/guru disajikan dalam bentuk power point maupun di dalam diktat. Saat 

melakukan aktivitas belajar membutuhkan sikap duduk dikursi dengan posisi mata 

yang terpusat pada materi yang disajikan. Aktivitas tersebut membutuhkan suatu 

konsentrasi dan kenyamanan didalam ruangan. 

Oleh sebab itu, aktivitas belajar sangat perlu memperhatikan faktor 

pencahayaan dan temperatur karena dalam jangka waktu lama akan berdampak pada 

gangguan psikologis seperti kelelahan mata, ketidaknyamanan, dan kehilangan 

konsentrasi yang berpengaruh pada hasil proses belajar itu sendiri. Dengan demikian 

kondisi tersebut tidak sesuai dengan konsep ergonomi yang berusaha meningkatkan 

kesehatan fisik dan mental, menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang aman dan 

nyaman demi tercapainya peningkatan produktivitas, penurunan angka kecelakaan yang 

berhubungan dengan kerja dan kelelahan (Manuaba, 1992). 

Mengingat perbaikan ergonomi terhadap pencahayaan sudah pernah dilakukan 

oleh para peneliti sebelumnya dan terbukti dapat memberikan hasil yang signifikan 

terhadap peningkatan produktivitas dan penurunan beban kerja dibidang industri, 

maka perbaikan juga dapat dilakukan dalam perbaikan ergonomi dalam temperatur 

dan pencahayaan terhadap proses belajar para mahasiswa atau siswa dalam setting 

ruangan kelas guna meningkatkan hasil proses belajar itu sendiri. 
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Untuk memberikan kenyamanan proses belajar, maka pada ruangan kelas 

perlu segera dilakukan perbaikan terhadap intensitas pencahayaan dan tingkat 

temperatur yang tidak ergonomis. Perbaikan ini diharapkan sesuai dengan kebutuhan 

aktivitas belajar mengajar sehingga dapat meminimalisasi gangguan psikologis yang 

dapat mempengaruhi hasil proses belajar.  

 

D.       Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah bagaimana mendesain lingkungan fisik dalam ruangan 

agar dapat menerapkan desain yang tepat sehingga dapat meningkatkan produktivitas 

hasil belajar yang maksimal. 

 

E. Pembatasan Masalah. 

 Untuk memudahkan dan menghindari kekeliruan dalam penelitian ini serta 

mengingat keterbatasan yang ada, maka peneliti membatasi beberapa ruang lingkup 

permasalahan penelitian ini, antara lain : 

1. Lingkungan fisik yang diteliti antara lain: temperatur ruangan dan 

pencahayaan sebagai variabel bebas yang akan dimanipulasi. 

2. Aspek psikologis yang diukur adalah produktivitas berpikir (kognisi) terhadap 

sebuah permasalahan sebagai variabel terikat yang akan menjadi objek 

pengukuran penelitian ini. 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu: mendesain dan menentukan 

intensitas pencahayaan dan tingkat temperatur dalam ruang yang ergonomis pada 

setting ruangan kelas guna meningkatkan hasil proses belajar mengajar pada 

mahasiswa atau siswa (produktivitas berpikir). 
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G. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1. Manfaat praktis 

Institusi pendidikan, sebagai bahan masukan dalam merancang atau 

membangun ruangan kelas yang memperhatikan temperatur ruangan dan 

pencahayaan guna meminimalisir gangguan psikologis yang dapat 

berpengaruh terhadap hasil proses belajar mengajar diruangan (produktivitas 

berpikir mahasiswa/siswa). 

2. Manfaat teoritis 

Sebagai tambahan khasanah pengetahuan dalam bidang ilmu Teknik Industri 

dan Psikologi guna mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada. 

 

H. Tinjauan Pustaka 

1. Lingkungan Fisik 

Temperatur 

Manusia selalu berusaha mempertahankan keadaan normal tubuh dengan 

sistem tubuh yang sangat sempurna sehingga dapat menyesuaikan dengan perubahan 

yang terjadi diluar tubuhnya. Tubuh manusia menyesuaikan diri karena 

kemampuannya untuk melakukan proses konveksi, radiasi, dan penguapan jika terjadi 

kekurangan atau kelebihan yang membebaninya. Tetapi, kemampuan untuk 

menyesuaikan diri dengan temperatur luar jika perubahannya tidak melebihi 20% 

untuk kondisi panas dan 35% untuk kondisi dingin terhadap temperatur normal ± 24 

°C. 

Temperatur udara lebih rendah dari 37 C berarti temparatur udara ini dibawah 

kemampuan tubuh untuk menyesuaikasn diri (35% dibawah normal), maka tubuh 

manusia akan mengalami kedinginan, karena hilangnya panas tubuh yang sebagian 

besar diakibatkan oleh konveksi dan radiasi, juga sebagian kecil akibat penguapan. 

Sebaliknya jika temperatur udara terlalu panas dibanding temperatur tubuh, maka 

tubuh akan menerima panas akibat konveksi dan radiasi yang jauh lebih besar dari 
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kemampuan tubuh untuk mendinginkan tubuhnya malalui sistem penguapan. Hal ini 

menyebabkan temperatur tubuh menjadi ikut naik dengan tingginya temperatur udara. 

Temparatur yang terlalu dingin akan mengakibatkan gairah kerja menurun. 

Sedangkan temperatur udara yang terlampau panas, akan mengakibatkan cepat 

timbulnya kelelahan tubuh dan cenderung melakukan kesalahan dalam bekerja. 

Secara fundamental, ergonomi merupakan studi tentang penyerasian antara 

pekerja dan pekerjaannya untuk meningkatkan performansi dan melindungi 

kehidupan. Untuk dapat melakukan penyerasian tersebut, pihak pengambil kebijakan 

harus dapat memprediksi adanya stressor yang menyebabkan terjadinya strain dan 

mengevaluasinya. Mikroklimat dalam lingkungan kerja menjadi sangat penting 

karena dapat bertindak sebagai stressor yang menyebabkan strain kepada pekerja 

apabila tidak dikendalikan dengan baik. Mikroklimat dalam lingkungan kerja terdiri 

dan unsur suhu udara (kering dan basah), kelembaban nisbi, panas radiasi dan 

kecepatan gerakan udara. 

 

Pencahayaan 

Pencahayaan didefinisikan sebagai jumlah cahaya yang jatuh pada 

permukaan. Satuannya adalah lux (1 lm/m
2
), dimana lm adalah lumens atau lux 

cahaya. Salah satu faktor penting dari lingkungan kerja yang dapat memberikan 

kepuasan dan produktivitas adalah adanya penerangan yang baik. Penerangan yang 

baik adalah penerangan yang memungkinkan pekerja dapat melihat obyek-obyek 

yang dikerjakan secara jelas, cepat dan tanpa upaya-upaya yang tidak perlu. 

Penerangan yang cukup dan diatur dengan baik juga akan membantu 

menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan sehingga dapat 

memelihara kegairahan kerja. Telah kita ketahui hampir semua pelaksanaan 

pekerjaan melibatkan fungsi mata, dimana sering kita temui jenis pekerjaan yang 

memerlukan tingkat penerangan tertentu agar tenaga kerja dapat dengan jelas 

mengamati objek yang sedang dikerjakan. Intensitas penerangan yang sesuai dengan 

jenis pekerjaannnya jelas akan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Sanders dan 
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McCormick (1987) menyimpulkan dari hasil penelitian pada 15 perusahaan, dimana 

seluruh perusahaan yang diteliti menunjukkan kenaikkan hasil kerja antara 4-35%. 

Selanjutnya Armstrong (1992) menyatakan bahwa intensitas penerangan yang kurang 

dapat menyebabkan gangguna visibilitas dan eyestrain. Sebaliknya intensitas 

penerangan yang berlebihan juga dapat menyebabkan glare, reflections, excessive 

shadows, visibility dan eyestrain. Semakin halus pekerjaan dan mnyangkut inspeksi 

serta pengendalian kualitas, atau halus detailnya dan kurang kontras, makin tinggi 

illuminasi yang diperluka, yaitu antara 500 lux sampai dengan 100 lux (Suma’mur, 

1996). 

Tenaga kerja disamping harus dengan jelas dapat melihat obyek-obyek yang 

sedang dikerjakan juga harus dapat melihat dengan jelas pula benda atau alat dan 

tempat disekitarnya yang mungkin mengakibatkan kecelakaan. Maka penerangan 

umum harus memadai. Dalam suatu pabrik yang mempunyai banyak mesin dan 

proses pekerjaan yang berbahaya maka penerangan harus didesain sedemikian rupa 

sehingga dapat mengurangi kecelakaan kerja. Pekerjaan yang berbahaya harus dapat 

diamati dengan jelas dan cepat, karena banyak kecelakaan terjadi akibat penerangan 

kurang memadai. 

Secara umum jenis penerangan atau pencahayaan dibedakan menjadi dua 

yaitu penerangan buatan (penerangan artifisial) dan penerangan alamiah (dan sinar 

matahari). Untuk mengurangi pemborosan energi disarankan untuk mengunakan 

penerangan alamiah, akan tetapi setiap tempat kerja harus pula disediakan penerangan 

buatan yang memadai. Hal ini untuk menanggulangi jika dalam keadaan mendung 

atau kerja di malam hari. Perlu diingat bahwa penggunaan penerangan buatan harus 

selalu diadakan perawatan yang baik oleh karena lampu yang kotor akan menurunkan 

intensitas penerangan sampai dengan 30%. Tingkat penerangan pada-tiap tiap 

pekerjaan berbeda tergantung sifat dan jenis pekerjaannya. Sebagai contoh gudang 

memerlukan intensitas penerangan yang lebih rendah dari pada tempat kerja 

administrasi yang memerlukan ketelitian yang lebih tinggi. Menurut Grandjean 
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(1993) penerangan yang tidak didesain dengan baik akan menimbulkan gangguan 

atau kelelahan penglihatan selama kerja. 

 

2. Berpikir (Kognisi) 

Ada banyak pendapat mengenai definisi berpikir, diantaranya kaum asosianist 

yang menganggap berpikir sebagai suatu proses asosiasi saja. Sedangkan kaum 

fungsionalist memandang berpikir sebagai suatu proses penguatan hubungan antara 

stimulus dan respon. Sementara ada pula ahli yang mengatakan bahwa berpikir 

merupakan suatu kegiatan psikis untuk mencari hubungan antara dua objek atau 

lebih. Secara sederhana, berpikir adalah memproses informasi secara mental atau 

secara kognitif. Secara lebih formal, berpikir adalah penyusunan ulang atau 

manipulasi kognitif baik informasi dari lingkungan maupun simbol-simbol yang 

disimpan dalam long term memory. Jadi, berpikir adalah sebuah representasi simbol 

dari beberapa peristiwa atau item (Khodijah, 2006).  

Sedangkan menurut Drever (dalam Walgito, 1997) berpikir adalah melatih 

ide-ide dengan cara yang tepat dan seksama yang dimulai dengan adanya masalah. 

Solso (dalam Khodijah, 2006) mengatakan bahwa berpikir adalah sebuah proses 

dimana representasi mental baru dibentuk melalui transformasi informasi dengan 

interaksi yang kompleks antara atribut-atribut mental seperti penilaian, abstraksi, 

logika, imajinasi, dan pemecahan masalah.  

Dari beberapa pengertian diatas tampak bahwa ada tiga pandangan dasar 

tentang berpikir, yaitu (1) berpikir adalah kognitif, yaitu timbul secara internal dalam 

pikiran tetapi dapat diperkirakan dari perilaku, (2) berpikir merupakan sebuah proses 

yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan dalam sistem kognitif, dan (3) 

berpikir diarahkan dan menghasilkan perilaku yang memecahkan masalah atau 

diarahkan pada solusi.  Dari gambaran ini dapat dilihat bahwa berpikir pada dasarnya 

adalah proses psikologis.  

Sejalan dengan beberapa definisi diatas serta kesimpulan yang telah diambil, 

Taylor, dkk (dalam Rakhmat, 2008) mengatakan bahwa berpikir dilakukan untuk 
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memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan (decision making), 

memecahkan persoalan (problem solving), dan menghasilkan yang baru (creativity). 

 Berpikir merupakan kegiatan mental yang melibatkan kerja otak. Lebih dari 

sekedar kerja otak, kegiatan berpikir juga melibatkan seluruh pribadi manusia serta 

perasaan dan kehendak manusia. Memikirkan sesuatu berarti mengarahkan diri pada 

objek tertentu, menyadari kehadirannya serta aktif menghadirkannya dalam pikiran, 

kemudian mempunyai gagasan atau wawasan tentang objek tersebut. 

 Berpikir juga berarti berjerih payah secara mental untuk memahami sesuatu 

yang dialami atau mencari jalan keluar dari persoalan yang sedang dihadapi. Dalam 

berpikir juga termuat kegiatan meragukan dan memastikan, merancang, menghitung, 

mengukur, mengevaluasi, membandingkan, menggolongkan, memilah-milah atau 

membedakan, menghubungkan, menafsirkan, melihat kemungkinan yang ada, hingga 

membuat analisis dan sintesis. Biasanya kegiatan berpikir dimulai ketika muncul 

keraguan dan pertanyaan untuk dijawab, atau berhadapan dengan persoalan atau 

masalah yang memerlukan pemecahan.  

 Simbol-simbol yang digunakan dalam berfikir pada umumnya adalah berupa 

kata-kata atau bahasa (language). Oleh karena itu sering dikemukakan bahwa bahasa 

dan berpikir mempunyai kaitan yang erat. Melalui bahasa manusia dapat menciptakan 

ratusan, ribuan simbol-simbol yang memungkinkan manusia dapat berpikir dengan 

begitu sempurna. Sekalipun bahasa merupakan alat yang cukup ampuh (powerful) 

dalam proses berpikir, namun bahasa bukan satu-satunya alat yang dapat digunakan 

dalam proses berpikir. 

 Proses berpikir melibatkan banyak aspek psikologis, diantaranya persepsi, 

sensasi, pengenalan pola, perhatian, ingatan, imajineri, pembentukan konsep, hingga 

berujung pada sebuah pengambilan keputusan (Suharnan, 2005). 

 

3. Produktifitas Berpikir 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, produktivitas adalah kemampuan 

untuk menghasilkan sesuatu. Sementara berpikir merupakan aktivitas mental untuk 
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menciptakan sebuah konsep melalui proses berpikir. Sehingga produktivitas berpikir 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan untuk menghasilkan konsep-

konsep, dimana semakin banyak konsep yang dihasilkan maka akan dianggap 

semakin produktif, dan semakin sedikit konsep yang dihasilkan maka akan dianggap 

sebagai tidak produktif.  

 

4. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan uraian beberapa variabel penelitian yang telah dikemukakan di 

atas, maka peneliti berpendapat bahwa produktivitas berpikir (kognisi) dipengaruhi 

oleh desain lingkungan fisik dalam ruangan yaitu pencahayaan dan temperatur, 

seperti pada gambar 1 berikut ini: 

  

          

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

 

I. Metode Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada sebuah institusi pendidikan di Kotamadya 

Palembang. 

 

 

Persepsi atas 

situasi ruang 

Pencahayaan 

Ruangan 

 

Produktifitas 

berpikir 

 

Temperatur

Ruangan 
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2. Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini maka 

dilakukan pengambilan data secara primer dan sekunder, yaitu : 

a. Data primer 

         Data primer yaitu data yang diambil langsung dari subjek penelitian 

melalui prosedur eksperimen. Solso dan MacLin (dalam Seniati, Yulianto dan 

Setiadi, 2011) memberikan definisi mengenai penelitian eksperimental, yaitu 

penyelidikan di mana minimal salah satu variabel dimanipulasi untuk 

mempelajari hubungan sebab-akibat. 

b. Data sekunder 

       Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diambil secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) yaitu 

dari dokumen dan studi pustaka, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak 

dipublikasikan.  

 

3. Rancangan Penelitian 

Tabel 1. Rancangan Penelitian 

Perihal Deskripsi 

Topik Desain lingkungan fisik dalam ruangan 

Masalah Apakah desain lingkungan fisik dalam ruangan akan 

mempengaruhi produktivitas berpikir (kognisi) 

Hipotesis: 

 Hipotesis ilmiah 

umum 

 Hipotesis statistik: 

 Ha 

 

 

 Ho 

 

Desain lingkungan fisik akan mempengaruhi produktivitas 

berpikir (kognisi) 

 

Ada pengaruh dan perbedaan secara signifikan desain 

lingkungan fisik terhadap produktivitas berpikir (kognisi) 

Tidak ada pengaruh dan perbedaan secara signifikan desain 

lingkungan fisik terhadap produktivitas berpikir (kognisi) 

Variabel: 

 Variabel bebas 

Variasi 

 

 

 

Pencahayaan dan temperatur 

Cahaya Terang (CT), Cahaya Sedang (CS), Cahaya Redup 

(CR) dan Temperatur Tinggi (TT), Temperatur Sedang 

(TS), Temperatur Rendah (TR) 
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Manipulasi 

 

 

 

 Variabel terikat 

Jenis pengukuran 

Cara pengukuran 

 

 

 Variabel sekunder 

Manipulasi desain ruang dengan 12 kelompok 

perbandingan, yaitu: CR, CS, CT, CRTR, CRTS, CRTT, 

CSTR, CSTS, CSTT, CTTR, CTTS, CTTT 

 

Produktifitas berpikir 

Permainan crossword puzzle 

Banyaknya jumlah kata yang ditemukan dalam crossword 

puzzle 

 

 Jenis kelamin, dikontrol dengan teknik blocking yaitu 

jumlah laki-laki dan perempuan sama pada setiap 

kelompok 

 Tingkat pendidikan, dikontrol dengan teknik konstansi 

yaitu memilih subjek dengan tingkat pendidikan yang 

sama (mahasiswa) 

 Tingkat intelegensi, dikontrol dengan seleksi subjek 

penelitian melalui tes kecerdasan umum 

Tipe dan Desain 

Penelitian 

 Tipe penelitian 

 Desain penelitian 

 

 

Controlled laboratory experiment 

Desain anavar (analysis of variance/anova): Randomized 

One Way Anova. 

Desain ini memiliki lebih dari dua kelompok penelitian, 

setiap kelompok penelitian akan diberikan manipulasi 

variabel bebas yang berbeda (12 kelompok penelitian 

dengan 12 variasi variabel bebas). 

Pengukuran variabel terikat dilakukan setelah setiap 

kelompok diberikan perlakuan (posttest) 

Perencanaan 

Penelitian 

 Subjek 

 

 

 

 Peralatan 

 Prosedur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa laki-laki dan perempuan yang berusia 18 – 22 

tahun. Jumlah subjek yang dibutuhkan adalah 120 orang 

yang akan didistribusikan pada masing-masing kelompok 

penelitian sebanyak 10 orang 

Tes Intelegensi Umum (TIU 5), lampu, Air Conditioner 

Tahapan awal adalah menyeleksi subjek penelitian 

berdasarkan tingkat intelegensi guna menghindari variabel 

sekunder yang akan berpengaruh terhadap hasil penelitian. 

Akan dipilih 120 orang subjek. 

Subjek laki-laki dan perempuan dikelompokkan, kemudian 

diundi untuk dimasukkan ke dalam masing-masing 

kelompok penelitian, sehingga masing-masing kelompok 
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 Teknik analisis 

statistik 

berisikan jumlah subjek laki-laki dan perempuan yang 

sama. 

Masing-masing kelompok diberi perlakuan desain ruang 

yang berbeda yaitu 12 kelompok perbandingan: CR, CS, 

CT, CRTR, CRTS, CRTT, CSTR, CSTS, CSTT, CTTR, 

CTTS, CTTT. 

Setelah masuk ke dalam ruangan eksperimen, subjek 

dibiarkan selama 15 menit untuk beradaptasi terhadap 

situasi ruang. Diberikan snack agar subjek merasa relax. 

Setelah 15 menit, masing-masing subjek akan dibagikan 

selembar kertas yang berisi crossword puzzle.  

Tugas masing-masing subjek adalah mencari kata-kata 

yang memiliki makna, yang tersembunyi dalam susunan 

huruf yang tidak beraturan dalam jangka waktu 1 jam. 

Selama pengerjaan berlangsung, subjek dilarang keras 

memberikan jawaban pada subjek lainnya. 

Setelah 1 jam, kertas diambil dan skor dari setiap subjek 

diperbandingkan dengan analisis statistik. 

 

Uji-F anavar satu jalan (one way F-test) 

 

 

J.   Jadwal Pelaksanaan. 

Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

1 Seminar Proposal 
2 

2.1. Seleksi Subjek Penelitian 
2.2. Penentuan Subjek 

3 
3.1. Desain ruang eksperimen 
3.2. Pelaksanaan eksperimen 
3.3. Pengolahan dan analisis data 

4 Penyusunan Laporan 
5 Pengumpulan Laporan Akhir 
6 Seminar Hasil Penelitian 
7 Laporan Akhir Penelitian ke LPPM 

Persiapan 

Pelaksanaan 

Julii Agustus 

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan 

Waktu Pelaksanaan Perminggu 
No Kegiatan 

Maret April Mei Juni 
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K.     Personalia Penelitian 

1. Peneliti 1 

a. Nama Lengkap dan Gelar : Yanti Pasmawati, ST, MT,. 

b. Jenis Kelamin : Perempuan 

c. Golongan Pangkat dan NIP : III.a/Penata Muda,  0070103239 

d. Jabatan Fungsional : Assisten Ahli Madya 

e. Jabatan Stuktural : Dosen tetap  

f. Fakultas / Program Studi : Teknik / Teknologi Industri 

g. Perguran Tinggi : Universitas Bina Darma Palembang 

h. Bidang Keahlian/Disiplin Ilmu : Ergonomi Industri, Perancangan Produk,     

  Manajemen Kualitas 

i. Waktu untuk Penelitian ini : 6 (enam) bulan 

 

2. Peneliti 2   :  

a. Nama Lengkap dan Gelar : Rachmawati, S.Psi., M.A. 

b. Jenis Kelamin : Perempuan 

c. Golongan Pangkat dan NIP : III.b/Penata Muda,  050102214 

d. Jabatan Fungsional : Assisten Ahli Madya 

e. Jabatan Stuktural : Dosen tetap  

f. Fakultas / Program Studi : Psikologi / Psikologi 

g. Perguruan Tinggi : Universitas Bina Darma Palembang 

h. Bidang Keahlian/Disiplin Ilmu   : Psikologi Sosial, Psikologi Industri, 

Kualitatif, Eksperimen 

i. Waktu untuk Penelitian ini : 6 (enam) bulan 

 

 

 

 

 



 

 

15 

 

L.    Perkiraan Biaya Penelitian 

  

Adapun perkiraan biaya penelitian dapat dilihat pada tabel 2. berikut ini : 

 

Tabel 2. Perkiraan Biaya Penelitian 

No Kegiatan Biaya 

1. Tahap Persiapan  

 a. Proposal penelitian Rp.    150.000 

 b. Studi literatur Rp. 1.000.000 

 c. Administrasi Rp.    500.000 

2. Tahap Pelaksanaan   

   a. Seleksi Subjek Penelitian Rp. 1.500.000 

 b. Penentuan Subjek Penelitian Rp.    800.000 

 c. Evaluasi Rp.    500.000 

 d. Input data Rp.    400.000 

3. Tahap Desain lingkungan fisik dan Alat Ukur Psikologis  

 a. Alat dan Bahan Rp.8.500.000  

 b. Uji coba / Evaluasi Rp. 1.000.000 

4. Penyusunan Laporan Rp.   500.000 

5. Seminar Hasil Rp.   150.000 

 TOTAL Rp.15.000.000 
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