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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bentuk tes dan konsep 

diri terhadap hasil belajar Biologi di SMA Al Islam 3 Surakarta. Jenis penelitian 

ini adalah quasi eksperimen, sebagai variabel terikat dalam penelitian ini  adalah 

hasil belajar biologi. Variabel bebas pertama sebagai perlakuan adalah bentuk tes, 

yaitu tes tulis dan tes lisan. Variabel bebas kedua yaitu konsep diri yang 

dibedakan menjadi konsep diri tinggi, sedang, rendah. Data konsep diri 

didapatkan dari hasil angket skala likert. Desain penelitian menggunakan two-

group post test only, dengan 2 ulangan dan populasi 40 siswa. Hasil analisis 

paired sample t test  dan two way anova hasil menunjukkan; (1) Ada perbedaan 

nilai ulangan harian mata pelajaran biologi dengan tes tulis dan lisan pada siswa 

SMA Al Islam 3 Surakarta Tahun Akademik 2012; (2) Siswa yang memiliki 

konsep diri tinggi memiliki hasil belajar biologi yang tinggi melalui tes tulis dan 

tes lisan; (3) Siswa yang memiliki konsep diri rendah memiliki hasil belajar 

biologi yang rendah melalui tes tulis dan tes lisan; (4) Tidak ada interaksi antara 

tes tulis dan tes lisan dengan konsep diri dalam pengaruhnya terhadap hasil belajar 

biologi pada siswa SMA Al Islam 3 Surakarta Tahun Akademik 2012. 

Kata Kunci : tes tulis, tes lisan, konsep diri, hasil belajar 

 

 

Pendahuluan 

Seluruh proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan 

kegiatan yang paling pokok, ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan 

pendidikan banyak bergantung pada proses belajar yang dialami siswa sebagai 

anak didik (Winataputra, 2003). Pendidik harus berusaha mengantarkan siswa 

untuk mencapai tujuan pendidikan salah satunya mengetahui pencapaian hasil 

belajar siswa melalui evaluasi pembelajaran. 

Evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus pendidikan. Hasil 

evaluasi sangat berpengaruh dalam pembuatan keputusan oleh pihak yang terkait 



seperti guru. Oleh karena itu, evaluasi merupakan kegiatan utama yang harus 

dilakukan oleh seorang guru dalam kegiatan pembelajaran.  

Ada empat komponen evaluasi pendidikan yang saling terkait dan 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kegiatan evaluasi harus 

melibatkan ketiga kegiatan yaitu  penilaian, pengukuran, dan tes (non tes). Untuk 

keperluan evaluasi diperlukan alat evaluasi yang bermacam-macam, seperti: 

kuesioner, tes, skala dan format observasi. Dari sekian banyak alat evaluasi, 

secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni alat tes dan nontes. 

Khusus untuk evaluasi hasil pembelajaran alat evaluasi yang paling banyak 

digunakan adalah tes. Tes merupakan instrument atau prosedur sistematik untuk 

mengamati dan menggambarkan satu atau lebih karakteristik siswa dengan 

menggunakan skala numerik atau non tes (Rasyid, 2007). Oleh karena itu 

dibutuhkan tes yang handal. Hasil tes bisa digunakan untuk memantau 

perkembangan mutu pendidikan.  

Nurgiyantoro (2010), menyatakan bahwa tes dapat dibedakan menjadi 

berbagai macam bergantung pada dasar yang digunakan, antara lain berdasarkan 

individu yang dites, jawaban yang dikehendaki, penyusun tes dan bentuk tes. 

Berdasarkan jawaban yang dikehendaki yang diberikan siswa, tes dapat dibedakan 

ke dalam tes perbuatan dan tes verbal. Tes perbuatan adalah tes yang menuntut 

respon siswa yang berupa tingkah laku yang melibatkan gerakan otot. Tes 

perbuatan dimaksudkan untuk mengukur tujuan-tujuan yang berkaitan dengan 

aspek psikomotor. Tes verbal menghendaki jawaban siswa yang berupa tingkah 

laku verbal, yaitu jawaban yang berbentuk bahasa yang berisi kata-kata dan 

kalimat.  Dilihat dari segi menjawabnya, tes verbal dibagi menjadi tes tertulis dan 

tes lisan. 

Tes tulis adalah tes yang soal-soalnya harus dijawab peserta didik dengan 

memberikan jawaban tertulis sedangkan tes lisan adalah tes yang pelaksanaannya 

dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dan 

peserta didik. Kedua tipe tes mempunyai kekurangan dan kelebihan. 

 

 



Tes tulis mempunyai kelebihan yaitu: 

1. Lebih respektif mewakili isi dan luas bahan, serta lebih mudah dan cepat 

cara memeriksanya karena dapat menggunakan kunci tes bahkan alat-alat 

hasil kemajuan teknologi. 

Kekurangan tes tulis antara lain: 

1. Persiapan untuk menyusun jauh lebih sulit, terutama pada tes tulis bentuk 

uraian karena soalnya banyak dan harus teliti untuk menghindari 

kelemahan-kelemahan lain 

2. Soal-soal cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan daya pengenalan 

kembali dan sulit untuk mengukur proses mental yang tinggi 

3. kerjasama antar siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka.  

Tes lisan mempunyai kelebihan seperti: 

1. Dapat menilai kemampuan dan tingkat pengetahuan yang dimiliki peserta 

didik, sikap, serta kepribadiannya karena dilakukan secara berhadapan 

langsung.  

2. Bagi peserta didik yang kemampuan berpikirnya relatif lambat sehingga 

sering mengalami kesukaran dalam memahami pernyataan soal, tes 

bentuk ini dapat menolong sebab peserta didik dapat menanyakan 

langsung kejelasan pertanyaan yang dimaksud 

3. Hasil tes dapat langsung diketahui peserta didik. Selain mempunyai 

kelebihan 

Tes lisan mempunyai kekurangan antara lain: 

1. Subjektivitas pendidik sering mencemari hasil tes 

2. Waktu pelaksanaan yang diperlukan terlalu banyak 

Kedua tipe tes dilihat dari psikologis keduanya mempunyai pengaruh 

yang berbeda terhadap psikis peserta didik. Tes lisan lebih memberikan 

kecemasan tingkat tinggi dibanding tes tulis karena tes lisan harus dijawab 

langsung oleh peserta didik sepenuhnya tanpa bantuan teman seperti 

pelaksanaan tes tulis. Kecemasan dapat dikendalikan oleh  konsep diri yang 

tinggi yang dimiliki peserta didik. Konsep diri sangat erat kaitannya dengan 

diri individu.  



Suwono (2010), menyatakan bahwa konsep diri adalah hal-hal yang 

berkaitan dengan ide, pikiran, kepercayaan serta keyakinan yang diketahui dan 

dipahami oleh individu tentang dirinya. Konsep diri menjadi penentu 

(determinant) yang paling penting dari respon indivindu terhadap 

lingkunganya, artinya bila konsep diri siswa positif (tinggi) perilaku belajar 

akan berpengaruh kearah positif. Sebaliknya bila konsep diri siswa negatif 

dalam belajar maka perilaku belajarnya akan mewujudakan perilaku yang 

negatif. Perilaku belajar yang baik akan meningkatkan hasil belajarnya. 

Setiap individu pasti memiliki konsep diri, baik konsep diri positif 

maupun konsep diri negatif. Dalam kenyataannya tidak ada individu yang 

sepenuhnya memiliki konsep diri yang positif atau sepenuhnya negatif. 

1. Konsep diri Positif 

Individu yang berkonsep diri yang positif adalah pengetahuan 

tentang dirinya sendiri yang luas dan bervariasi, harapan-harapan yang 

realistik dan harga diri yang tinggi. Individu yang berkonsep diri positif 

juga mempunyai pengetahuan yang seksam tentang dirinya sendiri dan ini 

menjadikan individu mempunyai penerimaan diri. Remaja yang berkonsep 

diri positif menetapkan tujuan-tujuannya secara masuk akal. Dia dapat 

mengukur kemampuannya secara objektif dalam meraih tujuan yang 

hendak dicapainya. Remaja berkonsep diri positif mempunyai kemampuan 

mentalnya, hal ini menyebabkan evaluasi remaja terhadap dirinya sendiri 

sebagaimana adanya. Individu yang berkonsep diri positif akan mampu 

untuk bertindak mandiri, mampu bertanggung jawab, merasa bangga akan 

prestasi yang dicapainya dan mampu mempengaruhi orang lain. 

Konsep diri positif akan membawa kepribadian yang mantap, 

penerimaan diri sebagai seseorang yang sama berharga dengan orang lain, 

memberikan kepuasaan dalam kehidupannya dengan dunia sekitarnya 

tanpa harus menimbulkan gangguan mentalnya.   

2. Konsep diri negatif 

Ciri khas individu yang berkonsep diri negatif adalah 

ketidakakuratan pengetahuan tentang dirinya. Harapan-harapan yang tidak 



masuk akal dan harga diri yang rendah menyebabkan remaja kurang 

percaya diri akan kemampuannya. 

Individu yang mempunyai pemahaman atau pengetahuan yang kurang atau 

sedikit tentang dirinya, ia tidak sungguh-sungguh mengetahui siapa dia, 

apa kelebihan dan kekurangannya. Bagi remaja yang berkonsep diri 

negatif, evaluasi diri yang dimilikinya juga meliputi penilaian negatif 

terhadap dirinya. Remaja merasa tidak pernah cukup, baik apa yang 

dirasakannya dan selalu membandingkan apa yang akan dicapai dengan 

yang dicapai orang lain. Kesimpulannya, konsep diri negatif akan 

cenderung membuat ndividu bersikap tidak efektif, ini akan terlihat 

kemampuan interpersonal dan penguasaan lingkungan dalam masyarakat.  

Penelitian ini didukung dari beberapa penelitian yang lain seperti 

penelitian Mayasari (2012), menyimpulkan ada hubungan yang signifikan 

antara konsep diri dan minat belajar dengan prestasi belajar.  Selain ini 

penelitian dari Leonard (2010), menunjukkan ada pengaruh positif dan 

signifikan antara konsep diri siswa terhadap hasil belajar matematika siswa. 

Dengan kata lain, siswa yang memiliki kepercayaan diri dan persepsi serta 

cara pandang yang positif tentang dirinya sendiri akan mampu meningkatkan 

hasil belajar matematika. 

Berdasarkan latar belakang dan penulis mengacu pada penelitian 

sebelumnya. Peneliti berasumsi siswa yang konsep diri yang tinggi memiliki 

kepercayaan terhadap diri sendiri akan kemampuan meningkatkan hasil 

belajar biologi dengan tes lisan dan tes tertulis, serta peneliti ingin mengetahui 

perbandingan hasil belajar biologi siswa SMA Al Islam 3 Surakarta antara tes 

tulis dan tes lisan ditinjau dari konsep diri.  

 

Metode Penelitian 

Metode dan Desain Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Al-Islam 3 Surakarta dengan populasi 

40 siswa dari kelas X, XI, XII. Metode yang digunakan adalah quasi eksperimen 

dengan desain rancangan acak lengkap faktorial. Sebagai variabel terikat dalam 



penelitian ini  adalah hasil belajar biologi. Variabel bebas pertama sebagai 

perlakuan adalah bentuk tes, yaitu tes tulis dan tes lisan. Variabel bebas kedua 

yaitu konsep diri yang dibedakan menjadi konsep diri tinggi, sedang, rendah. 

Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan ada dua macam data yaitu 1). Skor hasil belajar 

siswa dengan tes tulis dan tes lisan. 2). Skor angket konsep diri yang 

dikelompokkan tinggi, sedang dan rendah. Pengambilan data penelitian ini 

menggunakan dua macam  instrumen yaitu soal tes tulis maupun tes lisan dan 

angket konsep diri. Instrumen sebelum digunakan dalam penelitian diujikan 

terlebih dahulu. Pengujian instrumen berfungsi mengetahui validitas dan 

reliabilitas instrument agar layak digunakan sebagai alat penelitian. 

Teknik Analisis Data 

 Uji hipotesis dapat dilakukan maka terlebih dahulu dilakukan uji 

persyaratan hipotesis, meliputi uji normalitas dan homogenitas. Dua metode 

analisis data yaitu paired sample t test  untuk mengetahui perbedaan tes tulis dan 

tes lisan, serta two way anova untuk mengetahui pengaruh konsep diri terhadap 

hasil belajar biologi dan pengaruh interaksi bersama antara konsep diri dan bentuk 

tes terhadap hasil belajar biologi. 

 

Hasil Penelitian 

 Hasil uji persyaratan hipotesis menunjukkan bahwa semua data berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal dan data dari semua kelompok 

mempunyai varians populasi yyang homogen. Jadi pengujian hipotesis dengan 

(Uji T) paired sample t test dan two way anova bisa dilakukan. Hasil analisis data 

dengan uji t dan anova dua jalur dari hasil belajar biologi melalui tes tulis dan tes 

lisan dengan konsep diri tinggi, sedang, dan rendah, dapat diihat pada tabel 1 dan 

2 berikut ini. 

 

Tabel 1. Rekapitulasi Rata-Rata Perbedaan Nilai Tes Tulis Dan Tes 

Lisan Dari Siswa Dengan Konsep Diri Tinggi, Sedang, dan Rendah 

Konsep Diri Nilai 



Tes tulis  Tes lisan Rerata 

Konsep diri tinggi 90,81 78,50 84,66 

Konsep diri sedang 70,60 60,44 65,52 

Konsep diri rendah 61,87 53,13 57,50 

Rerata 74,43 64,02  

Sumber : hasil pengolahan data 

Tabel 2. Hasil uji Anava dua jalur 

Sumber variansi Fhitung Ftabel Sig. Keputusan 

Konsep diri 28,549 3,05 0,000 H0 ditolak 

Tipe tes  14,703 3,90 0,000 H0 ditolak  

Konsep diri* 

Tipe tes 
0,114 3,05 0,892 

H0 diterima 

Sumber : hasil pengolahan data 

Membaca rangkuman hasil analisis data, maka diketahui sebagai berikut: 

1. Perbedaan Hasil Belajar Biologi antara Tes Tulis dan Tes Lisan 

Hasil perhitungan paired sample t test menunjukkan thitung = 5,137 > 

ttabel (t=α/2) =1,974. Dilihat dari nilai signifikansi 0,000 > 0,05, artinya H0 

ditolak dan H1 diterima (Lampiran 13). Jadi, ada perbedaan nilai ulangan 

harian mata pelajaran biologi dengan tes tulis dan lisan pada siswa SMA Al 

Islam 3 Surakarta Tahun Akademik 2012. 

Dari hasil penelitian, hasil belajar biologi siswa yang menggunakan tes 

tulis rata-ratanya lebih tinggi dibanding tes lisan, dapat dilihat pada tabel 1, 

rata-rata tes tulis 74,43 dan tes lisan dengan rata-rata 64,02.  

2. Pengaruh Konsep Diri Terhadap Hasil Belajar Biologi 

Tabel 2. menjabarkan hasil perhitungan analisis variansi dua jalur 

menunjukkan bahwa Fhitung= 28,549 yang ternyata lebih besar Ftabel=3,05 

untuk signifikansi 0,05. Ini berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya 

ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara siswa yang konsep diri tinggi, 

sedang dan rendah terhadap hasil belajar. 

Berdasarkan tabel 2. hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok 

siswa yang mempunyai konsep diri tinggi memiliki skor hasil belajar  biologi 

rata-rata sebesar 84,66. Kelompok siswa dengan konsep diri sedang memiliki 



hasil belajar rata-rata 65,52, sedangkan kelompok siswa konsep diri rendah 

rata-rata hasil belajar biologi sebesar 57,50. Hasil analisis ini dapat menjawab 

dua hipotesis sekaligus. Jadi, siswa yang memiliki konsep diri tinggi memiliki 

hasil belajar biologi yang tinggi melalui tes tulis dan tes lisan, serta siswa 

yang memiliki konsep diri rendah memiliki hasil belajar biologi yang rendah 

melalui tes tulis dan tes lisan. 

3. Interaksi Antara Bentuk Tes Dan Konsep Diri Terhadap Hasil Belajar 

Biologi 

Sesuai yang dijabarkan pada tabel 2. hasil uji hipotesis keempat, 

menggunakan anava tampak nilai  Fhitung 0,114 lebih besar dari Ftabel 3,05 

untuk taraf signifikansi 0,05, sehingga H0 diterima, sedangkan H1 ditolak. 

Jadi tidak ada interaksi antara tes tulis dan tes lisan dengan konsep diri dalam 

pengaruhnya terhadap hasil belajar biologi pada siswa SMA Al Islam 3 

Surakarta Tahun Akademik 2012. 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Hipotesis 1 

Hasil perhitungan dalam hipotesis 1 memberikan hasil yang signifikan, 

hal ini membuktikan bahwa ada perbedaan antara nilai ulangan harian mata 

pelajaran biologi dengan tes tulis dan lisan pada siswa SMA Al Islam 3 

Surakarta Tahun Akademik 2012. Hasil penelitian ini, siswa yang 

menggunakan tes tulis rata-rata hasil belajarnya lebih tinggi dibanding tes 

lisan. Rata-rata tes tulis 74,43 dan tes lisan 64,02. Berdasarkan hal ini dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar dengan tes tulis lebih tinggi dibandingkan tes 

lisan. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tes tulis lebih mudah 

dikerjakan oleh siswa dibanding tes lisan, sesuai cara menjawabnya tes tulis 

adalah tes yang soal-soalnya harus dijawab peserta didik dengan memberikan 

jawaban tertulis, sedangkan tes lisan adalah tes yang perintah, pertanyaan dan 

jawabannya dilakukan secara lisan. Cara menjawab siswa yang berbeda dari 

kedua tipe tes tersebut mempengaruhi psikologi siswa. Siswa ketika 



pelaksanaan tes lisan ada yang terlihat tegang, sehingga mengganggu 

konsentrasi mereka dalam menjawab soal. Tes lisan lebih memberikan 

kecemasan tingkat tinggi dibanding tes tulis karena tes lisan harus dijawab 

langsung oleh peserta didik sepenuhnya tanpa bantuan teman seperti 

pelaksanaan tes tulis. Gambaran kecemasan siswa ketika pelaksanaan tes 

lisan dapat dilihat dari komentar siswa. 

2. Hipotesis 2 dan 3 

Berdasarkan perhitungan analisis varian dua jalur menunjukkan 

signifikansi. Artinya, ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara siswa 

yang konsep diri tinggi, sedang dan rendah terhadap hasil belajar. Jadi 

kesimpulan ini, dapat menarik hipotesis kedua dan ketiga yang berbunyi 

“Siswa yang memiliki konsep diri tinggi memiliki hasil belajar biologi yang 

tinggi melalui tes tulis dan tes lisan” dan “Siswa yang memiliki konsep diri 

rendah memiliki hasil belajar biologi yang rendah melalui tes tulis dan tes 

lisan”. 

Dari perhitungan rata-rata hasil belajar biologi, kelompok siswa yang 

mempunyai konsep diri tinggi memiliki skor hasil belajar  biologi  sebesar 

84,66, kelompok siswa dengan konsep diri sedang memiliki hasil belajar 

dengan rata-rata 65,52, sedangkan kelompok siswa konsep diri rendah, rata-

rata hasil belajar biologi 57,50. Dengan kata lain, siswa yang memiliki 

konsep diri yang tinggi akan menghasilkan hasil belajar yang tinggi, 

sedangkan siswa yang konsep dirinya semakin rendah maka hasil belajar 

yang dicapai akan rendah. 

 

 

3. Hipotesis 4 

Analisis dua jalur juga menguji hipotesis yang keempat menunjukkan 

hasil yang nonsignifikan. Kesimpulannya, tidak ada interaksi antara tes tulis 

dan tes lisan dengan konsep diri dalam pengaruhnya terhadap hasil belajar 

biologi pada siswa SMA Al Islam 3 Surakarta Tahun Akademik 2012, karena 

tidak terdapat interaksi konsep diri dan tipe tes terhadap hasil belajar, maka 



dapat dikatakan bahwa hasil belajar dengan tes tulis selalu lebih baik 

dibanding dengan tes lisan. Demikian juga hasil belajar kelompok siswa yang 

konsep diri tinggi akan selalu lebih baik dari pada hasil belajar kelompok 

siswa dengan konsep diri sedang dan rendah. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak adanya interaksi antara 

lain karakter siswa yang berbeda dalam belajar, motivasi dan kecerdasan 

siswa yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ditemukan beberapa hasil penelitian 

sebagai berikut. Pertama, ada perbedaan nilai ulangan harian mata pelajaran 

biologi dengan tes tulis dan lisan pada siswa SMA Al Islam 3 Surakarta Tahun 

Akademik 2012. 

Kedua, siswa yang memiliki konsep diri tinggi memiliki hasil belajar biologi yang 

tinggi melalui tes tulis dan tes lisan. 

Ketiga, siswa yang memiliki konsep diri rendah memiliki hasil belajar biologi 

yang rendah melalui tes tulis dan tes lisan.  

Keempat, tidak ada interaksi antara tes tulis dan tes lisan dengan konsep diri 

dalam pengaruhnya terhadap hasil belajar biologi pada siswa SMA Al Islam 3 

Surakarta Tahun Akademik 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta : Rineka Cipta. 

 

Hurlock, Elisabeth B. 2001. Perkembangan Anak, Jilid 2. Jakarta: Erlangga.  

  

Leonard dan Supardi U.S. 2010. Pengaruh Konsep Diri, Sikap Siswa pada 

Matematika, dan Kecemasan Siswa Terhadap Hasil Belajar Matematika. 

Skripsi. Jakarta: FMIPA, Universitas Indraprasta PGRI. 

 

Mardapi, J. 2005. Pengembangan sistem penilaian berbasis kompetensi. Dalam 

Rekayasa Sistem Penilaian Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas 

Pendidikan. Yogyakarta: HEPI.  

Mayasari, Bety. 2012. Hubungan Konsep Diri Dan Minat Belajar Dengan 

Prestasi Belajar Mahasiswa Semester III Program Studi D III Kebidanan 

Stikes Dian Husada Mojokerto. Thesis. Surakarta: Program Pasca 

Sarjana, Universitas Sebelas Maret. 

Nasution, Wahyudin Nur. 2007. Pengaruh Strategi Pembelajaran Dan Konsep 

Diri Terhadap Hasil Belajar IPA Eksperimen Pada Siswa Kelas V Sd 

Negeri Di Kecamatan Matraman Jakarta Timur. Jurnal, Jakarta. 

Nurgiyantoro, Burhan. 2011. Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbasis 

Kompetensi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.  

 

Nurkanca, 1986. Evaluasi pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional. 

 

Rasyid, Harun dan Mansur. 2008. Penilaian Hasil Belajar. Bandung : CV 

Wacana Prima. 

 

Suwono, Sarwiji. 2010. Model Assesmen Dalam Pembelajaran. Surakarta: Yuma 

Pustaka. 

 

Winataputra, U.S. 2003. Strategi Belajar Mengajar. Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Jakarta: Universitas Terbuka. 

file:///D:\referensi%20skrip\Hubungan%20Konsep%20Diri%20Dan%20Minat%20Belajar%20Dengan%20Prestasi%20Belajar%20Mahasiswa%20Semester%20III%20Program%20Studi%20D%20III%20Kebidanan%20Stikes%20Dian%20Husada%20Mojokerto%20%20%20Program%20Pascasarjana%20UNS%20Solo_files\Hubungan%20Konsep%20Diri%20Dan%20Minat%20Belajar%20Dengan%20Prestasi%20Belajar%20Mahasiswa%20Semester%20III%20Program%20Studi%20D%20III%20Kebidanan%20Stikes%20Dian%20Husada%20Mojokerto%20%20%20Program%20Pascasarjana%20UNS%20Solo.htm
file:///D:\referensi%20skrip\Hubungan%20Konsep%20Diri%20Dan%20Minat%20Belajar%20Dengan%20Prestasi%20Belajar%20Mahasiswa%20Semester%20III%20Program%20Studi%20D%20III%20Kebidanan%20Stikes%20Dian%20Husada%20Mojokerto%20%20%20Program%20Pascasarjana%20UNS%20Solo_files\Hubungan%20Konsep%20Diri%20Dan%20Minat%20Belajar%20Dengan%20Prestasi%20Belajar%20Mahasiswa%20Semester%20III%20Program%20Studi%20D%20III%20Kebidanan%20Stikes%20Dian%20Husada%20Mojokerto%20%20%20Program%20Pascasarjana%20UNS%20Solo.htm
file:///D:\referensi%20skrip\Hubungan%20Konsep%20Diri%20Dan%20Minat%20Belajar%20Dengan%20Prestasi%20Belajar%20Mahasiswa%20Semester%20III%20Program%20Studi%20D%20III%20Kebidanan%20Stikes%20Dian%20Husada%20Mojokerto%20%20%20Program%20Pascasarjana%20UNS%20Solo_files\Hubungan%20Konsep%20Diri%20Dan%20Minat%20Belajar%20Dengan%20Prestasi%20Belajar%20Mahasiswa%20Semester%20III%20Program%20Studi%20D%20III%20Kebidanan%20Stikes%20Dian%20Husada%20Mojokerto%20%20%20Program%20Pascasarjana%20UNS%20Solo.htm
file:///D:\referensi%20skrip\Hubungan%20Konsep%20Diri%20Dan%20Minat%20Belajar%20Dengan%20Prestasi%20Belajar%20Mahasiswa%20Semester%20III%20Program%20Studi%20D%20III%20Kebidanan%20Stikes%20Dian%20Husada%20Mojokerto%20%20%20Program%20Pascasarjana%20UNS%20Solo_files\Hubungan%20Konsep%20Diri%20Dan%20Minat%20Belajar%20Dengan%20Prestasi%20Belajar%20Mahasiswa%20Semester%20III%20Program%20Studi%20D%20III%20Kebidanan%20Stikes%20Dian%20Husada%20Mojokerto%20%20%20Program%20Pascasarjana%20UNS%20Solo.htm



