Acces PDF Skala Kemandirian Siswa

Skala Kemandirian Siswa
Thank you enormously much for downloading skala kemandirian siswa.Maybe you have knowledge that, people have see numerous period for their favorite books like this skala kemandirian siswa, but stop stirring in harmful downloads.
Rather than enjoying a fine PDF considering a cup of coffee in the afternoon, instead they juggled considering some harmful virus inside their computer. skala kemandirian siswa is clear in our digital library an online admission to it is set as public in view of that you can download it instantly. Our digital library saves in fused countries, allowing you to get the most less latency epoch to download any of our books next this one. Merely said, the skala
kemandirian siswa is universally compatible past any devices to read.
Between the three major ebook formats—EPUB, MOBI, and PDF—what if you prefer to read in the latter format? While EPUBs and MOBIs have basically taken over, reading PDF ebooks hasn’t quite gone out of style yet, and for good reason: universal support across platforms and devices.
Skala Kemandirian Siswa
Subyek uji coba skala kemandirian siswa adalah siswa-siswi SMP ”AL-ISLAM” Krian, dikelas VIII diantaranya adalah sebagai berikut, kelas VIII A, VIII B, VIII C, VIII D, VIII E, VIII F, VIII G, VIII H, VIII I dan VIII J. B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.
AnNa aL HaNnA: Kemandirian Siswa - Siti Roikhanah
2. Angket Kemandirian Belajar Siswa Pada penelitian ini, untuk mengukur kemandirian belajar siswa penulis menggunakan angket. Angket yang dibuat menggunakan skala Likert 4 . Disebut skala Likert 4 karena terdiri dari empat pilihan jawaban Sevilla at al., 2006: 189.
Angket Kemandirian Belajar Siswa - 123dok
Angket skala kemandirian belajar siswa diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Perhitungan skor skala kemandirian belajar siswa dimulai dengan menghitung skor masing-masing pernyataan, baik pernyataan positif dan negatif. Kemudian skor tersebut ditransformasi dari skala ordinal ke skala interval. 1.
Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa Melalui ...
Sampel penelitian ini adalah 56 orang siswa dari dua kelas VIII di satu SMP di Kabupaten Subang Jawa Barat yang dipilih secara acak dari 6 kelas VIII yang ada. Instrumen penelitian ini adalah satu tes uraian penalaran matematik, satu set skala kemandirian belajar, dan satu set skala pandangan terhadap pembelajaran generatif.
PENALARAN MATEMATIK DAN KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA SMP ...
KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA A. Petunjuk Umum : Angket ini hanya untuk kepentingan ilmiah dan tidak akan berpengaruh terhadap reputasi Anda di sekolah ini. Silahkan mengisi dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya berdasarkan pikiran Anda dan sesuai dengan yang Anda alami.
ANGKET KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA A. Petunjuk Umum
(1) tingkat penyesuaian diri siswa kelas X SMA Excellent Al-Yasini yang tinggal di pondok pesantren. (2) tingkat kemandirian belajar siswa pada siswa kelas X SMA Excellent Al-Yasini yang tinggal di pondok pesantren. (3) hubungan antara penyesuaian diri dengan kemandirian belajar pada siswa kelas X SMA Excellent
HUBUNGAN ANTARA PENYESUAIAN DIRI DENGAN KEMANDIRIAN ...
Kesehatan Bali Medika Denpasar. Alat ukur penelitian yang digunakan adalah skala penyesuaian diri, skala kecerdasan emosional dan skala kemandirian. Hasil dari uji analisis regresi berganda menunjukkan nilai R=0,783 (p<0,05) dan R2=0,613 sehingga dapat disimpulkan bahwa kemandirian dan kecerdasan emosional bersama-sama
PERAN KEMANDIRIAN DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP ...
1. Pengertian Kemandirian Kemandirian merupakan salah satu aspek yang gigih diperjuangkan oleh setiap remaja sebagaimana sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Fasick (dalam Steinberg, 1993) “one goal of every adolescent is to be accepted as an autonomous adult” Kemandirian menurut Bahara (dalam Fatimah, 2006) berarti hal atau keadaan seseorang yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung ...
Kemandirian – Herry Stw
Hal ini berarti bahwa meningkat atau enurunnya kemandirian siswa dalam belajar ditentukan oleh pola asuh orangtua sebesar 63,92% sedangkan sisanya 36,08 % ditentukan oleh faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kemandirian siswa dalam belajar. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis mengajukan saran yaitu 1).
PENGARUH POLA ASUH ORANGTUA TERHADAP KEMANDIRIAN SISWA ...
Pengertian Kemandirian Belajar siswa menurut Haris Mujiman (2005:1) adalah kegiatan Belajar aktif, yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu kompetensi guna mengatasi suatu masalah, dan dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki.
PENGERTIAN KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA DAN FAKTOR YANG ...
pendekatan korelasional. Populasi terjangkaunya adalah siswa kelas VIII-7 dan VIII-9 yang berjumlah 95 orang. Data variabel X (Kemandirian Belajar), dijaring dengan menggunakan instrumen skala kemandirian berbentuk kuesioner, sedangkan untuk variabel Y (Hasil Belajar) digunakan tes hasil belajar matematika. Hasil perhitungan
HUBUNGAN ANTARA KEMANDIRIAN BELAJAR DENGAN HASIL BELAJAR ...
ANGKET KEMANDIRIAN BELAJAR Berilah tanda silang (X) pada pilihan ganda ( a,b,c,d, atau e ) pada jawaban yang anda pilih :
GO-BLOG: contoh angket skripsi (kemandirian belajar)
A. SKALA LIKERT: digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Contoh :. Preferensi 1.Sangat Setuju 2.Setuju 3.Ragu-ragu 4.Tidak Setuju 5.Sangat Tdk Setuju Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial.
5 SKALA PENGUKURAN SIKAP | Bellayupi's
1.4.3 Skala Kemandirian Belajar Siswa Angket kemandirian belajar matematika diberikan kepada siswa di kelas eksperimen dan kontrol yang terdiri dari 30 butir pernyataan diantaranya: 16 pernyataan positif dan 14 pernyataan negatif. Skala kemandirian belajar ini telah disesuaikan dengan indikator kemandirian belajar yang diadopsi dan dimodifikasi ...
Tes Kemampuan Komunikasi Matematis Skala Kemandirian ...
Notes: - Silakan download artikel jika digunakan untuk kepentingan sekolah atau pendidikan. - Mohon untuk tidak men-copy paste artikel untuk kepentingan dipublikasikan kembali ke dalam blog maupun web Anda.
ANGKET KEMANDIRIAN BELAJAR - Jendela Ilmu
Kemandirian ini menekankan pada aktivitas dalam belajar yang penuh tanggung jawab sehingga mampu mencapai hasil belajar yang baik. Setiap siswa harus memiliki Self-Regulated Learning dan dituntut untuk mandiri agar dapat menyelesaikan tugas dan mampu mengatasi suatu masalah dalam hal belajar. Akan tetapi tingkat kemandirian setiap siswa berbeda-beda.
pintar matematika: KEMANDIRIAN BELAJAR (SELF REGULATED ...
asuh orang tua terhadap kemandirian siswa dalam belajar sebesar 63,92 %. Hal ini berarti bahwa meningkat atau menurunnya kemandirian siswa dalam belajar ditentukan oleh pola asuh orangtua sebesar 63,92% sedangkan sisanya 36,08 % ditentukan oleh faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kemandirian siswa dalam belajar.
Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemandirian Siswa ...
hasil bahwa skala kemandirian belajar matematika mempunyai koefisien reliabilitas 0,866 sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut. Tabel Reliabilitas Skala Kemandirian Belajar Matematika Menurut Guilfrod (da lam Ruseffendi, 2005), instrumen dianggapcukup reliabel bila r > 0,70. Karena r = 0,866, maka soal tes skala
PENGEMBANGAN INSTRUMEN UNTUK MENGUKUR KEMAMPUAN KOMUNIKASI ...
Data dikumpulkan melalui skala/angket. ... Kontribusi Pola Asuh terhadap Kemandirian Siswa Kelas II SMA Negeri 1 Balapulang Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2004/2005. Laporan Penelitian.
(PDF) HUBUNGAN POLA ASUH ORANGTUA DAN KEMANDIRIAN ANAK
Validasi Instrumen Kemandirian BelajarProses pengembangan instrumen kemandirian belajar dimulai dengan penyusunan instrumen yang menggunakan skala kemandirian belajarsebanyak 60 butir pernyataan yang mengacu pada indikator-indikator variabel kemandirian siswa dalam belajar seperti terlihat pada tabel III.3yang disebut sebagai konsep instrumen ...
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