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NASKAH PUBLIKASI 

 

PENGARUH  PEMBELAJARAN ILMU EKONOMI DAN PROGAM 

EKSTRAKULIKULER TERHADAP SIKAP MENTAL ANAK DI SMP 

MUHAMMADIYAH  8 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2013/2014 

 

Abstract 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Untuk mengetahui adakah 

pengaruh pembelajaran ilmu ekonomi terhadap Sikap mental anak di SMP 

Muhammadiyah 8 surakarta. 2) Untuk mengetahui  adakah pengaruh progam 

ekstrakulikuler terhadap Sikap mental anak di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. 

3) Untuk mengetahui adakah pengaruh Pembelajaran Ilmu Ekonomi dan Progam 

Ekstrakulikuler terhadap Mental Sikap Anak di SMP Muhammadiyah Surakarta. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif kuantitatif. Penelitian ini 

mengambil lokasi di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. Populasi dalam penelitian 

ini secara nyata dapat diidentifikasi dengan jelas karena sifat dan identitas siswa 

terdeteksi oleh sekolah. Sampel diambil sebanyak 89 siswa dengan teknik 

Proporsional Random Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

angket. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah 

analisis regresi linear berganda, uji t dan uji F, selain itu dilakukan pula 

perhitungan koefisien determinasi, sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 

Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Pembelajaran ilmu ekonomi berpengaruh 

positif terhadap sikap mental anak, hal tersebut dapat diterima. Berdasarkan 

analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 4,294 > 

1,988 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000, dengan sumbangan efektif sebesar 

14,7%. 2) Program ekstrakulikuler berpengaruh positif terhadap sikap mental 

anak, hal tersebut dapat diterima. Berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji 

t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 4,287 > 1,988 dan nilai signifikansi < 0,05, 

yaitu 0,000, dengan sumbangan efektif sebesar 14,6%. 3) Pembelajaran ilmu 

ekonomi dan program ekstrakulikuler berpengaruh positif terhadap sikap mental 

anak, hal tersebut dapat diterima. Berdasarkan analisis variansi regresi linier 

berganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 17,818 > 3,103 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 

0,293 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pembelajaran ilmu ekonomi dan 

program ekstrakulikuler terhadap sikap mental anak, adalah sebesar 29,3% 

sedangkan 70,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

Kata kunci: Pembelajaran Ilmu Ekonomi, Program Ekstrakulikuler dan Sikap 

Mental Anak 
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Pendahuluan 

Dalam kegiatan sekolah maupun kehidupan nyata sering mendengar istilah 

pembelajaran, tapi pengertian pembelajaran itu sendiri masyarakat banyak yang 

tidak mengetahuinya, masyarakat sering kali mengatakan pembelajaran itu 

penting untuk menciptakan karekter pribadi yang baik dapat 

diketahuiPembelajaran itu sendiri adalah suatu bentuk perilaku manusia yang 

berubah dengan adanya suatu pengalaman yang telah dia peroleh, baik secara teori 

maupun praktek yang di laluinya. Pembelajaran telah terjadi ketika seorang 

individu berperilaku, bereaksi, dan merespon sebagai hasil dari pengalaman 

dengan satu cara yang berbeda dari caranya berperilaku sebelumnya. 

Pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama. Ini berarti bahwa 

keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada bagaimana 

proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Pembelajaran dilalui oleh 

siswa dalam lingkungan sekolah ada beberapa pembelajaran yang diikuti, 

membahas tentang penelitian kali ini yaitu tentang pembelajaran ilmu ekonomi. 

Banyak orang beranggapan ilmu ekononomi suatu ilmu yang mudah 

karena anggapan seperti itu lah ilmu ekonomi sering dianggab pilihan terakhir 

dalam pemilihan kejurusan dibandingkan ilmu Alam, sebenarnya ilmu ekonomi 

suatu ilmu yang sangat menarik bersifat logika dan membantu anak atau siswa 

belajar kritis, siswa yang menyukai pelajaran ekonomi dia memiliki kecerdasan 

emosional yang tinggi dan ini bersifat baik, mereka pintar berdebat dan 

mengungkapkan pendapat. 

Selain itu kegiatan diluar sekolah yang dapat menunjang kepribadian dan 

mental psikologi anak didik, disamping mendapat ilmu ekonomi yang 

memberikan ilmu tentang beradu pendapat berdebat yang menunjang mental 

psikologis anak, Ekstrakulikulerpun sangatlah bermanfaat, memberikan gambaran 

anak itu bisa mengembangkan kreatifitas di sekolah. Pengertian Ekstrakulikuler 

itu sendiri adalah Suatu kegiatan diluar sekolah yang memberikan fasilitas anak 

untuk mengembangkan potensi diri untuk aktif,mengembangkan kepribadian dan 

kemampuan psikomotorik anak didik atau siswa. 
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Beberapa Ekstrakulikuler yang ada di sekolah seperti Pramuka, PMR, 

PKS, Basket, dan olah raga lainnya, memberikan tempat pula bagi siswa yang 

berbakat dalam dunia seni, seperti lukis, menari, teater dan lain-lainnya. 

Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler memiliki landasan hukum yang kuat, 

karena diatur dalam surat Keputusan Menteri yang harus dilaksanakan oleh 

sekolah, salah satu keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 125/U/2002 

tentang kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif di sekolah pengaturan 

kegiatan ekstrakurikuler dalam keputusan ini terdapat pada Bab 5 pasal 9 ayat 2 

“pada tengah semester 1 dan 2 sekolah melakukan kegiatan olahraga dan seni 

(porseni), karya wisata, lomba kreatifitas atau praktek pembelajaran yang 

bertujuan untuk mengembangkan pendidikan seutuhnya”. 

Kegiatan ekstrakurikuler diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang 

diminati siswa untu memperoleh pengetahuan dan pengalaman terhadap berbagai 

mata pelajaran yang pada suatu saat nanti bermanfaat bagi siswa dalam kehidupan 

sehari-hari. Dari pemaparan tentang ilmu ekonomi dan ekstrakulikuler diatas 

maka sangat mempengaruhi perkembangan mental psikologi anak didik, dimana 

menciptakan mental yang baik adalah tujuan setiap lembaga sekolah yaitu 

penciptaan siswa yang berkarakter dan kritis yang mencakup penilaian siswa didik 

berdasarkan sikap, kognitif , psikomotorik dan afektif. 

Dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: 1) 

Terdapat pengaruh Pembelajaran Ilmu ekonomi terhadap mental sikap anak di 

SMP Muhammadiyah Surakarta; 2) Terdapat pengaruh Progam Ekstrakulikuler  

terhadap mental sikap anak di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta; dan 3) Terdapat 

pengaruh Pembelajaran Ilmu Ekonomi dan Progam Ekstrakulikuler terhadap 

mental sikap anak di SMP muhammadiyah 8 Surakarta. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui adakah pengaruh 

pembelajaran ilmu ekonomi terhadap Sikap mental anak di SMP Muhammadiyah 

8 surakarta; 2) Untuk mengetahui  adakah pengaruh progam ekstrakulikuler 

terhadap Sikap mental anak di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta; dan 3) Untuk 

mengetahui adakah pengaruh Pembelajaran Ilmu Ekonomi dan Progam 

Ekstrakulikuler terhadap Mental Sikap Anak di SMP Muhammadiyah Surakarta. 
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Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, 

dengan alasan bahwa penelitian ini mencoba mengungkapkan suatu fenomena 

dengan menggunakan dasar perhitungan angka. Hasil dari penelitian disajikan 

dalam bentuk deskriptif yaitu untuk menuturkan atau menafsirkan data yang ada 

misalnya tentang situasi yang dialami, hubungan, kegiatan, pandangan, sikap 

nampak. 

Penelitian ini dilakukan pada siswa SMP Muhammadiyah 8 Surakarta 

Kelas 8 dan 9 Angkatan 2013/2014. Menurut Suharyadi (2009: 7) “Populasi 

adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda dan ukuran 

lain, yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi 

perhatian, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP 

Muhammadiyah 8 Surakarta Kelas 8 dan 9 Angkatan 2013/2014 yang secara 

nyata dapat diidentifikasi dengan jelas. Cara menghitung jumlah sampel dari 

populasi yang telah diketahui jumlahnya dengan menggunakan Nomogram Herry 

King dalam Sugiyono (2012: 71). Hasil perhitungan didapatkan jumlah sampel 

sebanyak 89 siswa dari 120 siswa kelas 8 dan 9 Angkatan 2013/2014. Dalam 

penelitian ini menggunakan teknik proporsional random sampling. Proporsional 

random sampling yakni teknik pengambilan sampel yang digunakan karena 

populasi mempunyai beraneka ragam, dengan cara undian. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner/angket dan dokumentasi. Menurut Arikunto (2003: 128) Angket adalah 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang 

ia ketahui. Sedangkan menurut Arikunto (2003: 187) Dokumentasi yaitu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan pencatatan-

pencatatan atau pengambilan gambar-gambar dari dokumen yang terdapat di 

tempat penelitian dan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket, yaitu 

angket pembelajaran ilmu ekonomi, program ekstrakulikuler dan sikap mental. 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa semua item dinyatakan valid, dari 

masing-masing angket memiliki nilai rhitung> rtabel dan nilai signifikansi < 0,05, 
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sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item soal pada angket pembelajaran 

ilmu ekonomi, program ekstrakulikuler dan sikap mental anak adalah valid. 

Sedangkan hasil uji reliabilitas diperoleh nilai koefisien reliabilitas angket 

pembelajaran ilmu ekonomisebesar 0,852, angket program ekstrakulikuler 

memiliki nilai reliabilitas sebesar 0,879 dan angket sikap mental anak sebesar 

0,791. Sehingga dengan demikian seluruh soal angket dapat digunakan sebagai 

instrumen penelitian selanjutnya. 

Teknik analisa data yang mencakup uji prasyarat dan regresi linier 

berganda. Uji prasyarat adalah sebagai syarat sebelum melakukan analisis regresi, 

uji prasyarat dalam penelitian ini menggunakan 1) Uji normalitas, bertujuan untuk 

mengetahui apakah data dari sampel penelitian berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal atau tidak, kemudian dilakukan dengan menggunakan teknik 

uji Lilliefors atau dalam program SPSS 15.0 for windows disebut juga dengan 

Kolmogorov-Smirnov Z. Dasar pengambilan keputusan: a) Jika nilai signifikansi < 

0,05, maka data berdistribusi tidak normal; b) Jika nilai signifikansi > 0,05, maka 

data berdistribusi normal. 2) Uji linieritas, untuk mengetahui bagaimana bentuk 

hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat, kriteria penilaian 

adalah sebagai berikut: a) Jika nilai Fhitung < Ftabel dan nilai signifikansi > 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara masing-masing variabel 

bebas dengan variabel terikat dalam bentuk linear; b) Jika nilai Fhitung > Ftabel dan 

nilai signifikansi < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara 

masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat dalam bentuk tidak linear. 

Tehnik analisis regresi linier berganda ini akan digunakan dalam menguji 

besarnya pengaruh yang diwujudkan oleh koefisien regresi dan diperoleh 

persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: Y = 22,002+ 0,223X1 + 

0,298X2 Adapun alat menghitung dari analisis regresi untuk menghasilkan 

koefisien regresi adalah dengan menggunakan hitungan analisis regresi sebagai 

dasar perhitungannya. Adapun langkah-langkah menguji analisis regresi yang 

mencakup uji t dan uji F adalah sebagai berikut: 1) Merumuskan hipotesis; 2) 

Kriteria pengujian; 3) Perhitungan; 4) Keputusan uji; dan 5) Meringkas dan 

menyimpulkan. 
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Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran ilmu ekonomi dan 

program ekstrakulikulerberpengaruh positif terhadap sikap mental anak. Hal ini 

dapat dilihat dari persamaan regresi linier sebagai berikut Y = 22,002+ 0,223X1 + 

0,298X2. Berikut ulasan hasil analisis: 

Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 

variabel pembelajaran ilmu ekonomi (b1) adalah sebesar 0,223 atau positif, 

sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pembelajaran ilmu ekonomi 

berpengaruh positif terhadap sikap mental anak. Berdasarkan uji keberartian 

koefisien regesi linear berganda untuk variabel pembelajaran ilmu ekonomi(b1) 

diperoleh thitung > ttabel, yaitu 4,294 > 1,988 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,000, dengan sumbangan relatif sebesar 50,1% dan sumbangan efektif 14,7%. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik 

pembelajaran ilmu ekonomi akan semakin baik sikap mental anak. Sebaliknya 

semakin rendah pembelajaran ilmu ekonomi, maka semakin rendah pula sikap 

mental anak. 

Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel 

program ekstrakulikuler (b2) adalah sebesar 0,298 atau bernilai positif, sehingga 

dapat dikatakan bahwa variabel program ekstrakulikuler berpengaruh positif 

terhadap sikap mental anak. Berdasarkan uji t untuk variabel program 

ekstrakulikuler (b2) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 4,287 > 1,988 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,000, dengan sumbangan relatif sebesar 49,9% dan 

sumbangan efektif 14,6%. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan 

bahwa semakin baik program ekstrakulikuler akan semakin baik sikap mental 

anak, demikian pula sebaliknya semakin rendah program ekstrakulikuler akan 

semakin rendah pula sikap mental anak. 

Sedangkan hasil uji hipotesis ketiga yang sesuai dengan uji keberartian 

regresi linear berganda atau uji F diketahui bahwa nilai Fhitung  > Ftabel, yaitu 17,818 

> 3,103 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Hal ini berarti, ada pengaruh 

pembelajaran ilmu ekonomi danprogram ekstrakulikuler terhadap sikap mental 

anak. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa kecenderungan 
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peningkatan kombinasi pembelajaran ilmu ekonomi danprogram ekstrakulikuler 

akan diikuti peningkatan sikap mental anak, sebaliknya jika terdapat 

kecenderungan penurunan kombinasi variabel pembelajaran ilmu ekonomi 

danprogram ekstrakulikuler akan diikuti penurunan akan sikap mental anak. 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel pembelajaran ilmu 

ekonomimemberikan sumbangan relatif sebesar 50,1% dan sumbangan efektif 

14,7%, sedangkan variabel program ekstrakulikuler memberikan sumbangan 

relatif sebesar 49,9% dan sumbangan efektif 14,6%. Dengan membandingkan 

nilai sumbangan relatif dan efektif nampak bahwa variabel pembelajaran ilmu 

ekonomi memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap sikap mental anak 

dibandingkan variabel program ekstrakulikuler. Sedangkan koefisien determinasi 

yang diperoleh sebesar 0,293, arti dari koefisien ini adalah bahwa pengaruh yang 

diberikan oleh kombinasi variabel pembelajaran ilmu ekonomi dan program 

ekstrakulikuler terhadap sikap mental anakadalah sebesar 29,3% sedangkan 

70,7% dipengaruhi oleh variabel lain, sehingga hasilnya dirasa kurang dominan 

dibanding pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti. 

 

Simpulan 

Pembelajaran ilmu ekonomi berpengaruh positif terhadap sikap mental 

anak di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014, hal tersebut 

dapat diterima. Berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui bahwa 

thitung > ttabel, yaitu 4,294 > 1,988 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000, dengan 

sumbangan efektif sebesar 14,7%. 

Program ekstrakulikuler berpengaruh positif terhadap sikap mental anak di 

SMP Muhammadiyah 8 Surakarta TahunAjaran 2013/2014, hal tersebut dapat 

diterima. Berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui bahwa thitung 

>  ttabel, yaitu 4,287 > 1,988dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000, dengan 

sumbangan efektif sebesar 14,6%. 

Pembelajaran ilmu ekonomi dan program ekstrakulikuler berpengaruh 

positif terhadap sikap mental anak di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta 

TahunAjaran 2013/2014, hal tersebut dapat diterima. Berdasarkan analisis 
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variansi regresi linier berganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 17,818 

> 3,103dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Sedangkan hasil uji koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 0,293 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh 

pembelajaran ilmu ekonomi dan program ekstrakulikuler terhadap sikap mental 

anak, adalah sebesar 29,3% sedangkan 70,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

Daftar Pustaka 

Arikunto, Suharsimi. 2003. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.  

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

Asmani, Jamal Ma’mur. 2012. Kiat Mengembangkan Bakat Anak di Sekolah. 

Jogjakarta: DIVA Press. 

Buchori, Muchtar. 1998. Teknik – teknik Evaluasi dalam Pendidikan. Bandung: 

Jenimers. 

Budiyono. 2000. Statistika Dasaruntuk Penelitian. Surakarta: FKIP UNS. 

Departemen Pendidikan danKebudayaan. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

Jakarta: Balai Pustaka.  

DepartemenPendidikanNasional.2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: 

Balai Pustaka. 

Djarwanto dan Subagyo. 1998. Statistik Induktif. Yogyakarta: BPFE. 

Hadar, Nawawi. 2005. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press. 

Hadi, Sutrisno. 2004. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset. 

Hamalik, Oemar. 2001. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara.  

Poerwanto, Ngalim. 2000. PsikologiPendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Poerwanto. 1997. Psikologi Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya. 

R.I.2003. Undang – Undang RI No. Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Bandung: Umbara. 

Sejarah SMP Muhammadiyah  8 Surakarta. http: //smpmuh8ska. blogspot. com/p/ 

sejarah. html. Diakses pada tanggal 17 September 2013 10:44. 

Soekartawi, 1995. Monitoring dan Evaluasi Proyek Pendidikan. Jakarta: PT 

Dunia Pustaka Jaya. 

Sudjana. 2003. Teknik Analisis Regresi dan Korelasi bagi Peneliti. Bandung: 

Tarsito. 

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D. Bandung: 

Alfabeta. 

http://smpmuh8ska.blogspot.com/p/sejarah.html
http://smpmuh8ska.blogspot.com/p/sejarah.html


10 

 

 

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV 

Alfabeta. 

Suharyadi, Purwanto. 2009. Statistik untuk Ekonomi dan Keuangan Modern. 

Jakarta: Salemba Empat. 

Sukmadinata, Nana. 2007. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 

Supriatna, Mamat. 2010. “Pendidikan Karakter Melalui Ekstrakurikuler”. http: 

//file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI_PEND_DAN_BIMBING

AN/ 196008291987031-MAMAT_SUPRIATNA/ 25._PENDIDIKAN_ 

KARAKTER_VIA_EKSTRA. pdf. Diakses tanggal 13 Februari 2014 

pukul 10:50. 

Sutrisnohadi. 2004. Statistik. Yogyakarta: Andi. 

Syah, Muhibbin. 2004. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. Bandung: 

Remaja Rosdakarya. 

Usman, Uzer. 1993. Upaya Optimalisasi Kegiatan Mengajar. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 

Walgito, Bimo. 2003. Psikologi Sosial (Suatu Pengantar). Yogjakarta: C.V Andi 

Offset. 

Winkel, W.S. 1996. Psikologi Pengajaran. Jakarta: Gramedia Widia Sarana 

Indonesia. 

Yuri, Arief W. N. 2009. “Pentingnya Kegiatan Ekstrakurikuler”. http: //ariefyuri. 

blogspot. com/2009/ 03/ pentingnya - kegiatan - ekstrakurikuler. html. 

Diakses tanggal 7 Maret 2013 pukul 20:00. 

Safrizal, Rino. 2012. “Bentuk Skala Pengukuran dalam Penelitian”. http: 

//berbagireferensi. blogspot. com/ 2011/ 03/ bentuk – skala – pengukuran - 

dalam.html. Diakses pada tanggal 17 September 2013 11:36. 

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI_PEND_DAN_BIMBINGAN/196008291987031-MAMAT_SUPRIATNA/25._PENDIDIKAN_KARAKTER_VIA_EKSTRA.pdf
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI_PEND_DAN_BIMBINGAN/196008291987031-MAMAT_SUPRIATNA/25._PENDIDIKAN_KARAKTER_VIA_EKSTRA.pdf
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI_PEND_DAN_BIMBINGAN/196008291987031-MAMAT_SUPRIATNA/25._PENDIDIKAN_KARAKTER_VIA_EKSTRA.pdf
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI_PEND_DAN_BIMBINGAN/196008291987031-MAMAT_SUPRIATNA/25._PENDIDIKAN_KARAKTER_VIA_EKSTRA.pdf
http://ariefyuri.blogspot.com/2009/03/pentingnya-kegiatan-ekstrakurikuler.html
http://ariefyuri.blogspot.com/2009/03/pentingnya-kegiatan-ekstrakurikuler.html
http://ariefyuri.blogspot.com/2009/03/pentingnya-kegiatan-ekstrakurikuler.html
http://berbagireferensi.blogspot.com/2011/03/bentuk-skala-pengukuran-dalam.html
http://berbagireferensi.blogspot.com/2011/03/bentuk-skala-pengukuran-dalam.html
http://berbagireferensi.blogspot.com/2011/03/bentuk-skala-pengukuran-dalam.html

