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As recognized, adventure as
competently as experience nearly
lesson, amusement, as competently as
accord can be gotten by just checking
out a books skala kemandirian
belajar with it is not directly done, you
could tolerate even more more or less
this life, concerning the world.
We allow you this proper as capably as
easy quirk to get those all. We pay for
skala kemandirian belajar and numerous
books collections from fictions to
scientific research in any way. in the
midst of them is this skala kemandirian
belajar that can be your partner.
We are a general bookseller, free access
download ebook. Our stock of books
range from general children's school
books to secondary and university
education textbooks, self-help titles to
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large of topics to read.
Skala Kemandirian Belajar
skala kemandirian belajar hoard to open
this day, this can be your referred book.
Yeah, even many books are offered, this
book can steal the reader heart
consequently much. The content and
theme of this book in reality will adjoin
your heart. You can locate
Skala Kemandirian Belajar skinnyms.com
TERIMA KASIH ATAS KESEDIAAN ANDA
MENGISI SKALA IN . No Pernyataan
Jawaban SS S TS STS 1. Saya bisa
menyelesaikan tugas saya tanpa ... Saya
tidak menyerah untuk terus belajar
dalam pelayanan di gereja. 22. Saya
menyampaikan pendapat atau masukan
sesuai ... Data Kemandirian . Su bj ek X
1X2X3X4X5X6X7X8X9X10X
11X12X1
LAMPIRAN A SKALA PENELITIAN A- 1
SKALA KEMANDIRIAN
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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 ...
belajar yang tinggi. Kemandirian belajar
akan terwujud apabila siswa itu sendiri
telah memiliki jiwa kemandirian dalam
belajarnya. Dan kemandirian belajar
dapat terlaksana dengan baik apabila
telah tertanam pada diri setiap siswa
tentang pentingnya belajar,
pengendalian diri, serta kedisiplinan
belajar yang telah tertanam pada setiap
diri siswa.
PENGARUH MOTIVASI BELAJAR
TERHADAP KEMANDIRIAN BELAJAR
...
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Tabel 4.1 Daftar aitem Valid skala
Kemandirian Belajar 56 Tabel 4.2 Daftar
Aitem Valid Skala Penyesuaian Diri 57
Tabel 4.3 Reliabilitas Penyesuaian Diri
dan Kemandirian Belajar 58 Tabel 4.4
Tabel Deskriptif 59 Tabel 4.5 Tabel Hasil
prosentase variabel kemandirian belajar
60 Tabel 4.6 Tabel Hasil prosentase
variabel Penyesuaian diri 62
HUBUNGAN ANTARA PENYESUAIAN
DIRI DENGAN KEMANDIRIAN ...
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
Data variabel X (Kemandirian Belajar),
dijaring dengan menggunakan
instrumen skala kemandirian berbentuk
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kuesioner, sedangkan untuk variabel Y
(Hasil Belajar) digunakan tes hasil
belajar matematika. Hasil perhitungan
reliabilitas variabel X sebesar 0,95
sedangkan variabel Y sebesar 0,92. Uji
HUBUNGAN ANTARA KEMANDIRIAN
BELAJAR DENGAN HASIL BELAJAR ...
A. Kemandirian A.1. Pengertian
Kemandirian ... sebagai acuan
penyusunan skala ini, yaitu menurut
Steinberg (dalam Warsito 2013) yang
menjelaskan 3 aspek kemandirian pada
remaja, yaitu: ... dari kedua orang tua
mereka anak-anak akan belajar untuk
mandiri, baik ...
BAB II KAJIAN PUSTAKA A.
Kemandirian A.1. Pengertian ...
semakin kemandirian maka makin
rendah pula tingkat penyesuaian diri,
dengan memperhatikan harga koefisien
korelasi sebesar 0,464 berarti sifat
korelasinya cukup.
HUBUNGAN ANTARA KEMANDIRIAN
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DENGAN PENYESUAIAN DIRI PADA
...
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
Kemandirian belajar sebagaimana
belajar pada umumnya banyak
dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Muhibbin Syah (1995:
132)menggolongkan faktor-faktor yang
mempengaruhi kemandirian belajar
siswa secara global yaitu: a. Faktor
internal (faktor dari dalam siswa) yakni
keadaan atau kondisi jasmani dan rohani
siswa. ...
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PENGEMBANGAN INSTRUMEN
KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA
ANGKET KEMANDIRIAN BELAJAR. Berilah
tanda silang (X) pada pilihan ganda (
a,b,c,d, atau e) pada jawaban yang anda
pilih : 1. Jika orang tua anda
membangunkan anda setiap pagi . a. SS
c. N e. STS. b. S d. TS . 2. Jika orang tua
anda selalu mengingatkan anda untuk
belajar ...
GO-BLOG: contoh angket skripsi
(kemandirian belajar)
Skala Kemandirian Belajar Getting the
books skala kemandirian belajar now is
not type of challenging means. You
could not lonely going in the manner of
ebook addition or library or borrowing
from your contacts to read them. This is
an extremely easy means to specifically
acquire guide by on-line. This online
notice skala kemandirian belajar can be
one of the options to accompany you
considering
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adams.eco-power.me
Instrumen penelitian yang digunakan
adalah skala kepercayaan diri dan skala
kemandirian belajar. Analisis data
menggunakan product moment. Hasil
analisis data menunjukkan nilai koefisien
korelasi sebesar 0,683 (r=0,683) dengan
taraf signifikan 0,000 (p=0,000) artinya
terdapat hubungan antara variabel
kepercayaan diri dengan kemandirian
belajar ...
Kepercayaan Diri dan Kemandirian
Belajar Pada Siswa SMA ...
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 berperan sebesar 61,3%
terhadap penyesuaian diri pada siswa
asrama. Koefisien beta terstandarisasi
dari kemandirian
PERAN KEMANDIRIAN DAN
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KECERDASAN EMOSIONAL
TERHADAP ...
Kontribusi Inteligensi dan Kemandirian
Belajar terhadap Hasil Belajar 64 21.
Sesudah tes/ulangan, saya mencoba
mengulang kembali untuk menjawab tes
tersebut di rumah 22. Apabila ada soalsoal yang salah yang belum bisa saya
jawab, saya berusaha untuk
membetulkannya 23. Meskipun banyak
acara di TV yang menarik, saya tetap
belajar 24.
ANGKET KEMANDIRIAN BELAJAR
SISWA A. Petunjuk Umum
Contoh Angket atau Kuesioner Terbaru Sebelum kita membahas jauh tentang
kuesioner ini, marilah kita bahas terlebih
dahulu apa pengertian angket sehingga
kita dapat menyamakan persepsi
kemudian kita akan melanjutkan apa
Kegunaan/ Fungsi dari angket /
kuesioner. Pengertian dari Angket /
Kuesioner adalah metode pengumpulan
data yang dilakukan dengan cara
memberi seperangkat pertanyaan atau
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CONTOH KUESIONER ATAU ANGKET
LENGKAP - SEMUA CONTOH
belajar saya, baik atau buruk sama saja
11 Jika saya memperoleh prestasi
belajar yang baik, hal itu biasanya
terjadi karena saya bekerja keras untuk
memperolehnya 12 Keberhasilan dari
hasil karya saya hanyalah suatu
kebetulan saja 13 Saya baru akan
mengerjakan sesuatu bila ada
pengawasan
LAMPIRAN A Skala Konsep Diri dan
Skala Motivasi Berprestasi
aitem, sedangkan Skala Kemandirian
Belajar nilai reliabilitas (r xx )=0.917 dan
terdiri dari 50 aitem. Analisa penelitian
menggunakan korelasi Pearson Product
Moment. Hasil analisa menunjukkan
terdapat hubungan yang signifikan
antara dukungan sosial orangtua dan
kemandirian belajar. Berdasarkan hasil
analisa ditemukan bahwa
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Hubungan antara Dukungan Sosial
Orangtua dengan ...
belajar. Hasil penelitian diketahui
melalui persentase bahwa kepatuhan
siswa tergolong baik, dengan persentase
= 80, 87 % dan prestasi belajar
tergolong baik, dengan persentase = %
dengan nilai = 0,523, maka dapat
dikonsultasikan pada tabel r product
moment dengan jumlah sampel (N) = 37
diperoleh koefesien = 0,334 dengan
taraf
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