Read Online Teori Belajar Dan Penerapannya Dalam Pembelajaran Education
As recognized, adventure as well as experience approximately lesson, amusement, as without difficulty as understanding can be gotten by just checking out a book teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran education after that it is not directly done, you could allow even more just about this life, going on for the world.
We manage to pay for you this proper as without difficulty as easy exaggeration to acquire those all. We find the money for teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran education and numerous book collections from fictions to scientific research in any way. in the midst of them is this teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran
education that can be your partner.

Penerapan Mind Mapping dalam Kurikulum Pembelajaran-Doni Swadarma,re! Media 2013-09-30 """Sudah menjadi rahasia umum, bahwa belajar merupakan
aktivitas yang tidak menyenangkan bagi sebagian besar pelajar. Disadari atau tidak, di situlah letak paradoksnya, seorang pelajar yang tidak suka belajar. Lalu, di
mana letak salahnya? Untuk itulah diperlukan revolusi belajar yang dapat membuat dunia pendidikan menjadi lebih berwarna, lebih bergairah, aplikatif, dan mudah.
Dari berbagai konsep pembelajaran yang sudah ada, maka mind mapping bisa dikatakan sebagai sesuatu yang berbeda. Ia merupakan ide brilian warisan Aristoteles
yang dilahirkan kembali oleh Tony Buzan di abad ini. Mind mapping adalah gabungan dua kata yang sederhana, namun kini sudah tidak sederhana lagi. Mind mapping
memiliki kelenturan dalam penggunaannya, baik dalam dunia akedemisi maupun dunia kerja. Buku-buku tentang mind mapping sudah banyak beredar saat ini, tetapi
yang bisa dijadikan jembatan antara konsep dasar mind mapping dengan konsep pendidikan modern yang terintegrasi dengan kurikulum pelajaran, masih sangat
jarang. Dengan pendekatan kontekstual dan penyajian yang aplikatif, penulis mengajak semua pihak yang peduli dengan kemajuan pendidikan di negeri ini untuk
bersama-sama membuka wawasan, berpikir terbuka serta mengeksplorasi konsep mind mapping agar dapat diterapkan dalam kurikulum pembelajaran."""

ICLLT 2019-Maizatulliza Muhammad 2020-02-18 The 1st International Conference on Language and Language Teaching (ICLLT 2019) is a bi-annual international
conference hosted by the Faculty of Education and Teacher Training Universitas Tidar. The 1st ICLLT 2019 brings a central issue on "New Directions of Language and
Language Teaching in Facing Industrial Revolution Era 4.0". The conference serves researchers, academics, and practitioners to present the research findings, share
thoughts, and experiences to improve the quality of language teaching in Indonesia. The conference invited four keynotes speakers: Hywel Coleman (University of
Leeds, United Kingdom), Dr. Maizatulliza Muhammad (Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia), Dr. Robbie Lee Sabnani (National Institute of Education, Nanyang
Technological University, Singapore), and Dr. Dwi Winarsih (Universitas Tidar, Indonesia). This year's conference invited presenters with 56 articles were selected to
be published. It was also a great pleasure to work with the presenters for presenting excellent papers, the committee for the hard work in organizing the conference,
and all parties who have been contributing to the conference and the publication of the proceedings. We also expect that the future ICLLT will be a successful event, as
indicated by the increasing contributions presented in this volume.

Pembelajaran Daring untuk Pendidikan: Teori dan Penerapan-Meda Yuliani 2020-08-24 Pembelajaran tidaklah selalu diartikan sebagai sesuatu yang statis
melainkan suatu konsep fleksibel yang berkembang dan mengikuti tuntutan pendidikan juga kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melekat pada wujud
pengembangan sumber daya manusia. Di Indonesia dunia pendidikan semakin mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan ini terlihat dari semakin
beragamnya metode pembelajaran yang digunakan. Metode yang digunakan banyak memanfaatkan berbagai media untuk meningkatkan kualitas hasil pembelajaran.
Media pembelajaran yang saat ini digunakan mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dinamika teknologi saat ini mencapai akselerasi yang luar biasa.
Teknologi yang dipelajari beberapa tahun yang sudah lalu mulai tergantikan dengan teknologi yang baru termasuk berbagai cara.

Belajar dan Pembelajaran Modern-Muhammad Fathurrohman Buku ini disusun dengan menghadirkan terlebih dahulu diskursus belajar dan pembelajaran secara
mendalam, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan dipadu dengan inovasi pembelajaran, kemudian pada bab selanjutnya menghadirkan teori-teori dasar
pembelajaran yang berorientasi pada teori berbasis konstruktivistik. Penulis memang sedikit mengesampingkan teori yang berbasis behavioristik, walaupun teori
behavioristik juga dibahas dalam bab tersendiri sebelum membahas teori konstruktivistik. Hal tersebut supaya orientasi pembaca terbawa kepada teori
konstruktivistik, sehingga pembaca mampu memahami teori pembelajaran yang berbasis konstruktivistik secara komprehensif.

Buletin UNS- 2004

Media Pembelajaran Bahasa-Putri Kumala Dewi 2018-10-31 Tujuan pembelajaran bahasa secara umum adalah meningkatkan keterampilan berkomunikasi, baik
secara lisan maupun tulis. Untuk mencapai tujuan tersebut, hadirnya media sangat diperlukan untuk menjadi suatu instrumen yang membantu pengajar menyampaikan
pesan-pesan pembelajaran dan membantu pembelajar memahaminya. Untuk itu, media pembelajaran bahasa harus dirancang khusus dan disesuaikan dengan kriteria
tertentu sehingga akan memberikan kontribusi yang efektif bagi pelaksanaan proses pembelajaran bahasa. Jika ditinjau dari sisi pembelajar, maka media pembelajaran
dapat berkontribusi efektif terhadap upayanya untuk meraih potensi tertinggi mereka.

Science And Human Behavior-B.F Skinner 2012-12-18 The psychology classic—a detailed study of scientific theories of human nature and the possible ways in which
human behavior can be predicted and controlled—from one of the most influential behaviorists of the twentieth century and the author of Walden Two. “This is an
important book, exceptionally well written, and logically consistent with the basic premise of the unitary nature of science. Many students of society and culture would
take violent issue with most of the things that Skinner has to say, but even those who disagree most will find this a stimulating book.” —Samuel M. Strong, The
American Journal of Sociology “This is a remarkable book—remarkable in that it presents a strong, consistent, and all but exhaustive case for a natural science of
human behavior…It ought to be…valuable for those whose preferences lie with, as well as those whose preferences stand against, a behavioristic approach to human
activity.” —Harry Prosch, Ethics

Pendidikan IPA Sekolah Dasar di Era Revolusi Industri 4.0-I Gede Astawan Revolusi Industri 4.0 membawa dampak destruktif bagi banyak ranah kehidupan
manusia, termasuk pendidikan. Pengetahuan tentang alam dan lingkungan adalah mata pelajaran dasar yang harus diajarkan kepada peserta didik di era mana pun.
Tujuannya adalah agar peserta didik tidak hanya mengenal teknologi saja namun juga memiliki kepekaan tehadap lingkungan sekitar mereka. Pembelajaran IPA untuk
siswa sekolah dasar memiliki keistimewaan tersendiri, baik dari sisi teori, pendekatan, media dan asesmen. Dalam buku ini, pokok-pokok pendidikan IPA di sekolah
dasar dijabarkan dan dapat diaplikasikan bagi peserta didik, utamanya yang terintegrasi dengan cara belajar di era Revolusi Industri 4.0

Berjuang meraih prestasi- 2007 Profile of Indonesian teachers.

Psikologi Pendidikan-Faizah 2017-10-01 Materi yang dibahas dalam buku ini mencakup: (1) Gambaran Umum Psikologi Pendidikan (2) Pendidikan berdasarkan
Perkembangan Kognitif (3) Pendidikan berdasarkan Perkembangan Sosial (4) Pendidikan berdasarkan Perkembangan Moral (5) Variasi Individu (6) Variasi Kelompok
(7) Pendidikan Siswa Berkebutuhan Khusus (8) Manajemen Kelas (9) Asesmen Kelas.

TEORI-TEORI BELAJAR DALAM PENDIDIKAN-Feida Noorlaila Isti`adah, M.Pd 2020-03-06 Inti dari proses pendidikan adalah belajar. Untuk mencapai tujuan
pendidikan, salah satu usaha yang dapat dilakukan guru adalah memahami bagaimana anak-anak belajar. Buku ini bertujuan untuk menghimpun berbagai kajian dari
para ahli berkaitan dengan belajar dan proses pembelajaran. Sehingga dapat dijadikan bekal untuk calon guru (mahasiswa) agar dapat memahami karakteristik proses
belajar peserta didik di sekolah. Buku ini merupakan kumpulan dari berbagai sumber yang relavan terkait dengan teori belajar. Penulis berupaya untuk
menyederhanakan sistematika dan bahasanya agar mudah dimengerti dan dipahami serta bermanfaat untuk para pembaca.

Tempo- 2007

Pembimbing pembaca- 1989

PENGANTAR TEORI-TEORI BELAJAR DAN MODEL-MODEL PEMBELAJARAN-HARI WIBOWO 2020-11-27 Sebagian orang berpendapat bahwa Belajar adalah
semata – mata mengumpulkan atau menghafalkan fakta – fakta yang tersaji dalam bentuk informasi atau materi pelajaran. Disamping itu menurut konsep Skiner bahwa
Belajar adalah proses beradaptasi atau menyesuaikan tingkah laku yang berlangsung secara prograsif. Chaplin juga berpendapat bahwa belajar merupakan proses
perubahan tingkah laku yang relative menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Hitzman juga berpendapat bahwa belajar adalah suatu perubahan yang terjadi
dalam diri organisme (manusia dan hewan) disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut.Selain itu Belajar adalalah (istilah
kunci) yang paling vital dalam setiap usaha pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan Pembelajaran merupakan bantuan yang
diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada
peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran dialami sepanjang
hayat seorang manusia serta dapat berlaku di manapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, walaupun mempunyai
konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif
yang ditentukan (aspek kognitif), juga dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek psikomotor) seseorang peserta didik.
Pengajaran memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja. Sedangkan pembelajaran juga menyiratkan adanya interaksi antara guru
dengan peserta didik. pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dengan sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan
yaitu tercapainya tujuan kurikulum. Melihat penting arti kata belajar seyogianya seorang guru harus melihat hasil belajar siswa dari berbagai sudut psikologis yang
utuh dan menyeluruh. Sehubungan dengan hal itu, seorang siswa yang menempuh proses belajar ditandai dengan munculnya pengalaman – pengalaman psikologis
yang baru . Pengalaman ini diharapkan dapat mengembangkan aneka sifat, sikap, dan kecakapan yang konstruktif (membangun) dan bukan kecakapan sebaliknya yang
cenderung destruktif (buruk). Untuk mencapai pengalaman atau hasil belajar yang ideal seperti di atas, kemampuan pendidik dalam membimbing siswa mutlak sangat
berpengaruh. Dalam hal itu, pendidik perlu wawasan atau pengetahuan teori-teori dalam belajar dan bagaimana mengaplikasikannya dalam model-model
pembelajaran. Pengetahuan teori-teori belajar dan model-model pembelajaran ini disajikan apik dalam buku ini. Buku yang terdiri dari dua bagian ini menguraikan
dengan jelas bagaimana seharusnya kita belajar. Pada bagian pertama, penulis menyajikan teori-teori belajar mulai dari teori Behaviorisme hingga Identitas. Teori-teori
ini biasa dapat diterapkan oleh suatu riset dan praktik dalam bidang pendidikan. Bagian kedua, penulis menyajikan model-model pembelajaran--mulai dari model Active
Learning, PAIKEM, Discovery Learning, Contextual Learning (CTL), Mind Mapping, hingga Cooperative Learning--sebagai contoh aplikasi atau penerapan teori-teori
pembelajaran.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-Maulana Arafat Lubis, M.Pd. 2020-01-01 Kehadiran buku ini berperan penting dalam menambah
pengetahuan serta sumber belajar bagi mahasiswa, guru, maupun dosen khususnya di bidang sekolah dasar. Buku ini berisikan penjelasan tentang sejarah PPKn,
pengembangan materi PPKn, teori belajar pembelajaran PPKn, penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran PPKn, model-model pembelajaran PPKn, media
pembelajaran PPKn, dan tahapan perencanaan dalam pembelajaran tematik yang berkaitan dengan PPKn. Semoga hadirnya buku ini menjadi dampak perubahan demi
kemajuan bangsa Indonesia dan siap menghadapi era Industri 4.0. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Memperlengkapi bagi pelayanan dan pertumbuhan- 2002 On Christian education in Indonesia; festschrift in honor of Robert Richard Boehlke, a priest and
Christian educator.

PEMBELAJARAN TEMATIK-Dr. Ani Kadarwati, M.Pd. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa
mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pembelajaran tematik bukanlah hal yang baru dalam sistem pendidikan Indonesia
bahkan saat ini sudah menjadi roh pelaksanaan kurikulum yang dikembangkan, khususnya di Sekolah Dasar. Namun dalam penerapannya masih banyak menemui
kendala. Masih minimnya contoh pelaksanaan pembelajaran tematik secara praktis merupakan salah satu penyebabnya. Buku ini disusun untuk membantu praktisi
pendidikan, khususnya guru dan calon guru sebagai acuan dalam melaksanakan pembelajaran tematik. Tidak hanya menyajikan teori, tapi buku ini juga disertai
dengan contoh aplikasi dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penilaian. Secara sistematis buku ini menyajikan: ~ konsep
dasar pembelajaran tematik; ~ landasan dan teori belajar; ~ implikasi pembelajaran tematik; ~ pembelajaran tematik terpadu; ~ desain pembelajaran tematik terpadu;
~ model pembelajaran; ~ pengembangan media pembelajaran tematik; ~ penilaian pembelajaran tematik.

Aspek-aspek psikolinguistik-Mansoer Pateda 1990
SIBERNETIK DALAM KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN-Syukurman Zebua S.Pd.K., M.Pd.K 2020-06-17 Oleh karena itu, dapat
dikatakan bahwa Penggunaan Teori Belajar Sibernetikdan Kualitas Pembelajaran PAKmempunyai hubungan yang signifikan.Hal ini dapat menjadi suatu pertimbangan
bagi setiap guru dalam mengemban tugasnya sebagai tenaga pengajar dengan menggunakan teori Sibernetikdisebabkan karena penggunaan Teori Belajar Sibernetik
memberi kontribusi yang positif terhadapKualitas Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen.Setelah mengetahui adanya pengaruh signifikansi antara penggunaan teori
sibernetik terhadap kualitas pembelajaran PAK, maka perlu kiranya penulis memberikan sumbangsih saran kepadaSekolah, Gurudan secara khusus kepada setiapSiswa
sebagai berikut:(1) Kepada Sekolah. Bagi Sekolah, sudah waktunya memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Kebutuhan ini disaji dengan sebaikbaiknya. Pertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberi pengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran.Bagi para tenaga kependidikan, secara khusus
kepadakepala sekolah dan para pengawas, sudah waktunya untuk tidak terlalu memaksakan para siswa dalam pencapaian target kurikulum, tetapi lebih
mengutamakan pada pemrosesan pembelajaran dan mengevaluasi setiap pencapaian target.(2) Kepada GuruDengan memahami teori belajar sibernetikdiharapkan
kepada para guru PAK dalam menyelenggarakan proses pembelajaran hendaknya menciptakan suasana interaktif, inspiratif, menyenangkan, memberi tantangan,
memunculkan motivasi untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Memberikan ruang serta kesempatan kepada siswauntuk berkreatifitas sesuai dengan bakat, minat,
dan perkembangan fisiknya.Guru perlu menyadari bahwa siswa tidak hanya membutuhkan materi saja dalam pembelajaran apapun tetapi penerapannyadan bagaimana
memprosesmateri tersebut.Bagi seorang guru yang bidang studi manapunsebaiknya menerapkan dan mengembangkan pembelajaran sibernetik teori-praktek pada
materi-materi pembelajaranyang akan disampaikan, dalam upaya membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritisdan mencapai kualitas yang baik.(3).
Kepada Siswa. Siswajangan hanya menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan ruang
bagi siswauntuk mengakses ilmu dan perkembangannya melalui kemajuan teknologipada masa yang semakin maju dan berkembang dalam mencapai prestasi, kualitas
pembelajaran yang maksimal.

Desain Pembelajaran Untuk Menjadi Pendidik Yang Profesional-Dr Muhammad Ridha Albaar,S.Kom,M.Kom Buku ajar adalah suatu proses usaha dalam dikri
seseorang yang merubah tingkah laku dalam berpikir, besikap, berbuat, melalui proses adaptasi berdasarkan, pengetahuan yang didapat, pengalaman dan interaksinya
dengan lingkungan design pembelajaran adalah rancangan penerapan teori belajar dan pembelajaran yang disususn dalam sebuah rencana atau tindakan yang meliputi
metode,penilian untuk memecahkan maslah dengan merinci kondidi belajar untuk menghasilkan sebuah modul pembelajaran yang beisi tujuan umum dan tujuan
khusus dari proses pembelajaran yang akana disampaikan oleh pendidikan kepada peserta didik. dalam design pembelajaran dikenal beberapa model yang
dikemukakan oleh para ahli. secara umum, metode desain pembelajaran dapat diklarifikasikan ke dalam model berorientasi kelas, model beorientasi sistem, model
berorientasi produk,model prosedural dan model melingkar

Model dan teknik penilaian pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah, 2008- 2008 Appraisal techniques for teaching and learning activities in
elementary and secondary schools in Indonesia.

Penerapan status bahaya di Indonesia-Hariyono 2008 Implementation of danger status since the Dutch colonial period until the New Order era in Indonesia.

Panduan belajar & berwisata di Yogyakarta- 2003
Psikologi Islami Teori Dan Penelitian-Saktiyono B. Purwoko S Psi 2019-01-09 Buku ini merupakan revisi dan pengembangan dari skripsi yang berjudul "Suatu
Tinjauan Pemikiran An-Nabhani Tentang Kepribadian", yang telah di sahkan pada bulan Mei 2007 di Fakultas Psikologi UNISBA. Tujuan penulisan tersebut untuk
mendeskripsikan pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang kepribadian, dalam upaya menempatkannya sebagai kajian ilmiah di psikologi Islami. Yaitu, menetapkan
proposisi-proposisi berkaitan dengan perilaku manusia. Rancangan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan menggunakan strategi penelitian studi
perpustakaan. Meskipun demikian, dalam buku ini sudah ditambahkan penelitian psikologi Islami yang menggunakan konsepsi-konsepsi dari Taqiyuddin An-Nabhani.
Taqiyuddin An-Nabhani merupakan seorang ulama dan pemikir muslim yang hidup dalam rentang waktu 1914 M - 1977 M. Pemikirannya bersifat orisinil yang merujuk
pada al-Quran dan al-Hadits, memiliki uraian tentang hakekat / konsep manusia yang unik, menjelaskan perilaku manusia secara umum, menjelaskan perilaku spesifik
manusia pada basis kultur dimana manusia itu hidup, menjelaskan perilaku manusia yang berdimensi vertikal (ketuhanan), hampir seluruh konsepsi-konsepsi yang
digunakan dalam menjelaskan perilaku manusia memiliki definisi / penjelasan, serta sudah diterapkan di lebih dari 40 negara dan berhasil mencetak kepribadian Islam
pada individu-individu, yaitu terbentuknya 'aqliyyah Islam dan nafsiyyah Islam. Buku ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan psikologi
Islami dan menjadi masukan bagi (kemungkinan) pengembangan kurikulum psikologi berbasis Islam.

Learning and Instruction-Margaret E. Gredler 2008-08-01 This comprehensive text takes a models approach by presenting separate chapters on individual theorists
and perspectives. Within this well-organized structure, Gredler offers meticulouly accurate coverage of contemporary learning theories and their application to
educational practice–including issues of readiness, motivation, problem-solving, and the social context for learning. Key content include increased emphases on the
contributions of neuroscience and of Vygotsky's work.

Jurnal penelitian agama- 2004

Kongres Bahasa Indonesia V- 1994 Proceedings of the 5th Indonesian language congress.

Suara guru- 1987

Mencari solusi dalam pemantapan otonomi daerah dan penerapan kepemerintahan yang baik- 2002 Solution to implement regional economy and to apply
good governance practices in Indonesia; volume commemorating the 45th anniversary of Lembaga Administrasi Negara.

Media- 1999
Suara muhammadiyah- 2005
Why Evolution is True-Jerry A. Coyne 2010-01-14 For all the discussion in the media about creationism and 'Intelligent Design', virtually nothing has been said about
the evidence in question - the evidence for evolution by natural selection. Yet, as this succinct and important book shows, that evidence is vast, varied, and magnificent,
and drawn from many disparate fields of science. The very latest research is uncovering a stream of evidence revealing evolution in action - from the actual observation
of a species splitting into two, to new fossil discoveries, to the deciphering of the evidence stored in our genome. Why Evolution is True weaves together the many
threads of modern work in genetics, palaeontology, geology, molecular biology, anatomy, and development to demonstrate the 'indelible stamp' of the processes first
proposed by Darwin. It is a crisp, lucid, and accessible statement that will leave no one with an open mind in any doubt about the truth of evolution.

The Conditions of Learning-Robert M. Gagné 1967

Beberapa teori sastra, metode kritik, dan penerapannya-Rachmat Djoko Pradopo 1995 Literary criticism on the Indonesian modern literature.

Kongres Bahasa Jawa, Semarang, 15-20 Juli 1991- 1993 Javanese Language Congress; proceedings.

Freedom to Learn-Carl Ransom Rogers 1969

Motivasi dan Kemampuan Pasing Atas: Teori dan Penerapan dalam Permainan Bola Voli Melalui Model Latihan Pasing di SMP/MTs-Mad Buhari, M.Pd.
2019-12-31 Buku dari penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam tiga kelompok kegiatan yang meliputi kegiatan perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan,
observasi dan refleksi. Observasi dilakukan pada saat kondisi awal, kondisi pada siklus I dan siklus II. Langkah-langkah yang diterapkan dalam tindakan kelas
menggunakan model latihan pasing berupa pasing ke lantai dan ke tembok yang telah didemontrasikan guru. Selanjutnya siswa akan menjalani tes pasing atas
individu. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model latihan pasing, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, rela
menunggu giliran dan melakukan sampai waktu yang diberikan habis. Untuk peningkatan kemampuan dapat dilihat pada kondisi awal sebelum menggunakan model
latihan pasing, rerata nilai yang diperoleh melalui tes pasing atas individu sebesar 60.46.Kondisi setelah menjalani siklus I, rerata nilai menjadi 63,86, dan kondisi akhir
setelah menjalani siklus II mengalami kenaikan rerata nilai sebesar 65,45. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa melalui model latihan pasing ini dapat
meningkatkan motivasi dan kemampuan pasing atas dalam permainan bola voli.

Kumpulan abstrak penelitian dosen IKIP Surabaya- 1996

Journal IKIP Yogyakarta-Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Yogyakarta, Indonesia) 1976

Sustainability in Higher Education-J. Paulo Davim 2015-08-24 Support in higher education is an emerging area of great interest to professors, researchers and
students in academic institutions. Sustainability in Higher Education provides discussions on the exchange of information between different aspects of sustainability in
higher education. This book includes chapter contributions from authors who have provided case studies on various areas of education for sustainability. focus on
sustainability present studies in aspects related with higher education explores a variety of educational aspects from an sustainable perspective
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