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Skala Kemandirian Siswa
If you ally craving such a referred skala kemandirian siswa
book that will have the funds for you worth, acquire the agreed
best seller from us currently from several preferred authors. If
you desire to droll books, lots of novels, tale, jokes, and more
fictions collections are then launched, from best seller to one of
the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all book collections skala
kemandirian siswa that we will completely offer. It is not a
propos the costs. It's not quite what you infatuation currently.
This skala kemandirian siswa, as one of the most functioning
sellers here will utterly be in the midst of the best options to
review.
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Skala Kemandirian Siswa
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
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skala interval. 1.
Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa Melalui ...
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.
AnNa aL HaNnA: Kemandirian Siswa - Siti Roikhanah
SKALA PENELITIAN . A- 1 SKALA KEMANDIRIAN . 63 LAMPIRAN A1 . Nama : Umur : Jenis Kelamin : PETUNJUK PENGISIAN . 1.
Bacalah pernyataan – pernyataan di bawah ini dengan teliti,
kemudian kerjakanlah dengan ... Data Kemandirian . Su bj ek X 1
X2X3X4X5X6X7X8X9X10X11X12X1
LAMPIRAN A SKALA PENELITIAN A- 1 SKALA
KEMANDIRIAN
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Skala kemandirian siswa dan Skala peran ayah. Berdasarkan
analisis data anova hasil peneliti menunjukan bahwa hipotesis
yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan diterima,yaitu ada
hubunganyang positif antara peran ayah dengan kemandirian
pada siswa putra dan putri. Hal ini dibuktikandengan koefisien
HUBUNGAN PERAN AYAH DENGAN KEMANDIRIAN PADA
SISWA PUTRA ...
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
dengan skala psikologi yaitu skala pola asuh orangtua dan skala
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kemandirian siswa dalam belajar, analisis data yang terkumpul
menggunakan analisis regresi ganda dengan tiga prediktor. Dari
perhitungan yang dilakukan yang dilakukan dengan
menggunakan analisis regresi ...
Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemandirian
Siswa ...
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 ...
Dalam adanya kemandirian belajar pada diri siswa maka siswa
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dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, merencanakan
aktivitasnya dan memperoleh hasil (Maltby, Gage, Berliner, &
David, 2005). Dengan mempunyai kemandirian belajar siswa
dapat mengontrol kesadaran diri
PENGARUH MOTIVASI BELAJAR TERHADAP KEMANDIRIAN
BELAJAR ...
tentang Hubungan self efficacy dengan kemandirian belajar
pada siswa SMPIT Al-Fakhri Sunggal. Penelitian ini disusun
berdasarkan metode skala likert dengan menggunakan skala self
efficacy terdiri dari : level, generality, strength dan skala
kemandirian belajar terdiri dari : kemandirian, emosional,
kemandirian perilaku, kemandirian nilai.
HUBUNGAN SELF EFFICACY DENGAN KEMANDIRIAN
BELAJAR PADA ...
Sumber: Skala Pola Asuh Orangtua. ... Kontribusi Pola Asuh
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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
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 ...
kemandirian dan skala efikasi diri. Hasil dari uji analisis regresi
berganda menunjukkan nilai R=0,576 (p<0,05) dan R2=0,331
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sehingga dapat disimpulkan bahwa kemandirian dan efikasi diri
secara bersama-sama berperan sebesar 33,1% terhadap
motivasi berprestasi pada siswa kelas unggulan. Koefisien beta
terstandarisasi dari kemandirian
PERAN KEMANDIRIAN DAN EFIKASI DIRI TERHADAP
MOTIVASI ...
adalah skala kemandirian yang dikembangkan dari Steinbergh,
skala penyesuaian diri yang dikembangkan oleh Sunarto dan
prestasi belajar yang diambil dari nilai rata-rata raport semester
Ganjil. Penelitian ini menggunakan analisis uji Regresi Linier
Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat
kemandirian siswa SMP
PENGARUH KEMANDIRIAN DAN PENYESUAIAN DIRI
TERHADAP ...
1.4.3 Skala Kemandirian Belajar Siswa Angket kemandirian
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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 ...
dengan kemandirian belajar siswa kelas V SD Negeri seKecamatan Srandakan Bantul Yogyakarta tahun ajaran
2015/2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.
HUBUNGAN ANTARA EFIKASI DIRI DENGAN KEMANDIRIAN
BELAJAR ...
ANGKET KEMANDIRIAN BELAJAR Berilah tanda silang (X) pada
pilihan ganda ( a,b,c,d, atau e ) pada jawaban yang anda pilih :
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GO-BLOG: contoh angket skripsi (kemandirian belajar)
dan sampel penelitian ini adalah 195 siswa di SMA Negeri 1
Medan. Penelitian ini menggunakan dua buah skala sebagai alat
ukur, yaitu Skala Kemandirian Belajar dan Skala Dukungan Sosial
Orangtua yang disusun sendiri oleh peneliti dalam bentuk Skala
Likert berdasarkan dimensi-dimensi dukungan Sosial Orangtua
(Sarafino, 1998) dan komponen ...
HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN SOSIAL ORANGTUA
DENGAN ...
Kemandirian sangat penting untuk pertumbuhan siswa, yang
digunakan terutama untuk memotivasi siswa agar dapat
menkemandirian kan diri dalam melaksanakan pembelajaran
dengan baik secara perorangan maupun kelompok, hal itu akan
sangat bermanfaat mendidik siswa untuk mematuhi dan
menyenangi peraturan, prosedur, maupun kebijakan yang ada,
sehingga ...
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PENDIDIKAN : Pendidikan Karakter dengan sikap
kemandirian
dan kemandirian terhadap penyesuaian diri siswa di asrama
sebesar 63,9% yang ditunjukkan oleh koefisien determinan (R 2 )
0,639. Hal ini berarti terdapat 36,1 %
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