Angket Minat Belajar
lampiran 1. (kisi-kisi angket penelitian) pengaruh minat belajar, cara belajar, dan kreativitas guru
dalam mengajar terhadap hasil belajar ips terpadu siswa kelas viii smp islam variabel definisi
variabel indikator sub indikator skala no. item - digilib.unila - minat belajar (x 1) minat belajar adalah
suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan mempelajari hal-hal baru atau aktivitas belajar tanpa ada paksaan
dan tanpa ada yang menyuruh slameto, (2003:180) rasa tertarik, senang dan bersemangat untuk belajar 1.
tertarik dengan materi pelajaran 2. selalu bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran 3. angket
motivasi siswa - suhadinetles.wordpress - rekap skor yang diberikan siswa terhadap pernyataanpernyataan dalam angket minat siswa dan angket motivasi siswa dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: 1.
untuk pernyataan dengan kriteria positif: 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = ragu-ragu, 4 = setuju,
dan 5 = sangat setuju. 2. angket motivasi belajar siswa petunjuk pengisian - repository.upi - angket
motivasi belajar siswa petunjuk pengisian 1. instrumen ini berisikan sejumlah pernyataan tentang motivasi
belajar matematika. isilah angket ini dengan apa adanya sesuai dengan keadaan diri kamu serta usahakanlah
untuk mengisi seluruh pernyataan tanpa ada nomor yang terlewatkan. ... pengaruh kreativitas dan minat
belajar siswa terhadap prestasi belajar ips siswa kelas x sma negeri i gemolong tahun ajaran 2009
/ 2010 - eprints.uns - minat belajar adalah angket dan untuk variabel prestasi belajar ips adalah
dokumentasi. analisis data penelitian ini adalah analisis kuantitatif. uji hipotesis yang digunakan adalah uji t.
berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan (1) kreativitas mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap prestasi belajar ips siswa (thit = angket minat baca - pdfsdocuments2 - hubungan antara minat
baca dan hasil belajar ... lampiran 5 data mentah angket minat baca lampiran 6 data mentah hasil belajar
kelas tinggi sdn getasan 01 ... untuk angket minat baca yang juga membuat 20 angket yang valid sebanyak 15
soal dan yang tidak valid sebanyak 5 soal. hubungan antara minat belajar dengan prestasi belajar ips
siswa kelas iv sd negeri 4 sukajawa bandar lampung oleh mela agustina - digilib.unila - hubungan
antara minat belajar dengan prestasi belajar ips siswa kelas iv sd negeri 4 sukajawa bandar lampung (s kripsi)
oleh mela agustina fakultas keguruan dan ilmu pendidikan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran
bahasa indonesia (studi kasus di sma pgri 56 ciputat) - repository.uinjkt - oleh karena itu, penulis
tertarik mengambil judul tentang “minat belajar siswa terhadap mata pelajaran bahasa indonesia”. sekolah
yang penulis pilih untuk penelitian untuk judul skripsi tersebut adalah sma pgri 56 ciputat. tujuan penelitian ini
adalah mengetahui tingkat minat belajar siswa pengaruh minat belajar dan kehadiran siswa terhadap
hasil belajar matematika siswa kelas viii smp negeri 3 mojosongo naskah publikasi - eprints.ums hasil belajar matematika (y). data dari angket minat belajar dan kehadiran siswa yang dibagikan pada sampel
sebanyak 50 siswa smp kelas viii digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh minat belajar dan
kehadiran siswa terhadap hasil belajar matematika siswa. sebelum dilakukan penyebaran angket pada sampel,
terlebih dahulu hubungan antara minat belajar dengan prestasi belajar siswa kelas vi di sd n 20/i
jembatan mas skripsi evi mayura nim. a1d109213 program studi pendidikan guru sekolah dasar
universitas jambi juni, 2014 abstrak - e-campusip.unja - berbentuk skala deskriptif. angket tertutup
untuk mengungkap data tentang variabel terikat yaitu minat belajar siswa. dari perhitungan hasil analisis data
antara minat belajar terhadap prestasi belajar, diketahui r x1x2y = 1.3918. kemudian data tersebut di
akumulasi terhadap interprestasi dengan kategori sangat baik. perbandingan antara minat belajar dan
pemahaman konsep matematika siswa kelas vii smp/mts yang berasal dari sd/mi yang
menerapkan pmri dan sd/mi yang tidak menerapkan pmri - perbandingan antara minat belajar dan
pemahaman konsep matematika siswa kelas vii smp/mts yang berasal dari sd/mi yang menerapkan pmri dan
sd/mi yang tidak menerapkan pmri tesis disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
magister pendidikan matematika oleh abdulah sugeng triyuwono nim : s850907014 laporan penelitian
tindakan kelas ( ptk ) upaya meningkatkan minat belajar geografi melalui model pembelajaran
group investigation kelas xi ips sma muhammadiyah ii mojosari - mojokerto katresna72les.wordpress - dalam proses belajar, anak belajar dari pengalaman sendiri, mengkonstruksi
pengetahuan kemudian memberi makna pada pengetahuan itu. melalui proses belajar yang mengalami
sendiri, menemukan sendiri, secara berkelompok seperti bermain, maka anak menjadi senang, sehingga
tumbuhlah minat untuk belajar, khususnya belajar geografi. 1.2 rumusan masalah lampiran 1 angket
motivasi belajar petunjuk pengisian - belajar 18 60 % 2 ulet menghadapi kesulitan a. memiliki rasa ingin
tahu dalam menyelesaikan masalah 12 40 % b. giat dan rela untuk melakukan kegiatan belajar 10 33 % c.
berkeinginan untuk benar-benar memahami pelajaran 16 53 % 3 menunjukkan minat yang tinggi terhadap
bermacam-macam masalah a. siswa disiplin dalam belajar 18 60 % b. strategi guru dalam meningkatkan
minat belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama islam di sekolah dasar negeri 147
palembang oleh: amidah (guru agama pada sekolah dasar 147 palembang) - peningkatan minat
belajar siswa pada mata pelajaran pai, lalu hasil penyebaran angket terhadap siswa; untuk menjaring data
tentang minat belajar siswa pada mata pelajaran pai dan strategi guru dalam proses pembelajaran untuk
peningkatan minat belajar siswa pada mata pelajaran pai, sedangkan data sekunder adalah pengaruh
lingkungan dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika siswa di kejar paket c
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pkbm sultan agung kesambi kota cirebon moh. hamzah, ismail - berdasarkan tabel frekuensi motivasi
belajar, skor angket yang berada di bawah nilai rata-rata sebanyak 19 siswa (46,3%), skor angket ... minat
yang termasuk kategori tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa di kategorikan
rendah. hasil belajar matematika . cover pengaruh gaya mengajar guru terhadap minat belajar siswa
mata pelajaran sejarah kebudayaan islam di mts negeri karanganyar kabupaten purbalingga repository.iainpurwokerto - sedangkan minat belajar siswa a berada pada kategori tinggi dan minat belajar
siswa b berada pada kategori cukup tinggi. berdasarkan nilai sig guru a sebesar 0,000 dan 0,006 serta guru b
sebesar 0,000 dan 0,004 lebih kecil dari α = 0,025. sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya
mengajar guru terhadap minat belajar pengaruh motivasi belajar siswa terhadap pestasi belajar ipa di
sekolah dasar - jurnal.upi - penelitian ini yaitu motivasi belajar siswa dengan 8 indikator sebagaimana yang
diungkapkan oleh abin syamsudin m (2007:30) kemudian disusun dalam bentuk instrumen angket (skala
likert) dengan jumlah 20 soal. angket ini terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitas sebelum dipakai di
lapangan. pengaruh minat belajar dan motivasi belajar dari orang tua terhadap prestasi belajar
siswa kelas v di mi modern satu atap al-azhary kecamatan ajibarang kabupaten banyumas repository.iainpurwokerto - sesuatu. dalam kegiatan belajar minat merupakan hal yang penting, dengan
minat belajar yang tinggi akan menunjang prestasi belajar siswa dan siswa yang memiliki minat belajar tinggi
akan merasa bahwa belajar itu bukan hanya tuntutan seorang pelajar akan tetapi kebutuhan yang harus
dipenuhi. begitupula dengan motivasi. pengaruh minat belajar dan metode mengajar guru terhadap
prestasi belajar pada siswa kelas xi mata pelajaran ekonomi sekolah menengah atas
muhammadiyah 1 surakarta tahun ajaran 2014/2015 - eprints.ums - teknik pengumpulan data
menggunakan metode angket yang telah diujicobakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. teknik analisis
yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji t, uji f, uji , dan sumbangan relatif ... rendah minat belajar,
maka semakin rendah prestasi belajar siswa. pengaruh minat dan motivasi belajar terhadap prestasi
belajar mahasiswa program studi pendidikan akuntansi universitas negeri semarang angkatan
2008/2009 - lib.unnes - 0,05 dan besar kontribusi yang diberikan sebesar 23,7% untuk minat belajar
akuntansi dan 12,3% untuk motivasi belajar. besarnya pengaruh minat belajar akuntansi dan motivasi belajar
terhadap prestasi belajar mahasiswa program studi pendidikan akuntansi angkatan 2008/2009 adalah sebesar
52,7% dan 47,3% dipengaruhi faktor lain yang tidak dikaji. pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar
siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di smp negeri 1 jonggol - repository.uinjkt pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di smp
negeri 1 jonggol . ... angket penelitian minat belajar . lampiran 5. pedoman wawancara . lampiran 6. hasil
wawancara . lampiran 7. data mentah validitas dan reliabilitas variabel x . upaya meningkatkan minat dan
hasil belajar siswa pada mata pelajaran pai dengan menggunakan media film kartun serial upin
dan ipin di sd derekan kecamatan pringapus kabupaten semarang tahun 2011/ 2012 eprints.walisongo - belajar yang kurang. hasil angket menunjukkan bahwa prosentase minat belajar siswa
baru mencapai 43,17%. minat merupakan kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang
beberapa kegiatan. kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan secara terus-menerus yang disertai
dengan rasa senang. minat berpengaruh besar terhadap belajar. pengaruh motivasi belajar terhadap
hasil belajar siswa kelas vii smpn 13 semarang - maradanales.wordpress - pengaruh motivasi belajar
terhadap hasil belajar siswa kelas vii smpn 13 semarang skripsi untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan
administrasi perkantoran pada universitas negeri semarang ... kurang memuaskan terlihat dari adanya hasil
analisis angket yang disebar masih hubungan minat belajar siswa dengan hasil belajar ips di sd gugus
1 kabupaten kepahiang skripsi - welcome to unib scholar repository - unib scholar repository siswa. teknik pengumpulan data melalui angket minat belajar siswa pada mata pelajaran ips. teknik analisis
data untuk menguji hipotesis dilakukan dengan perhitungan statistic korelasi product moment. hasil dari uji
validitas angket minat belajar siswa pada mata pelajaran ips diperoleh 44 butir instrumen yang upaya
meningkatkan minat dan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode mind map pada materi
bangun ruang kelas v mi yappi gedad 2 playen gunungkidul - digilib.uin-suka - 12. pedoman indikator
angket minat belajar 13. angket minat belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika 14. hasil rekap
angket minat belajar siswa pra penelitian 15. hasil rekap angket minat belajar siswa siklus i 16. hasil rekap
angket minat belajar siswa siklus ii 17. soal tes evaluasi 18. daftar nilai ulangan harian pra penelitian 19.
upaya meningkatkan minat belajar dan prestasi belajar matematika melalui model pembelajaran
kooperatif tipe numbered heads together (nht) siswa kelas viiic mts muhammadiyah kasihan
skripsi - repository.upy - meningkatan prestasi belajar siswa pada pelajaran matematika. peningkatan
minat belajar dan prestasi belajar siswa dapat dilihat dari tes prestasi, angket minat belajar dan observasi
keterlaksanaan pembelajaran. (1) peningkatan rata-rata minat belajar siswa pada pra tindakkan sebesar
46,75% (kategori rendah), skripsi korelasi antara minat belajar fisika dan perhatian orang tua
dengan prestasi belajar fisika siswa kelas vii smp n 1 depok tahun pelajaran 2015/2016 - usd
repository - korelasi antara minat belajar fisika dan perhatian orang tua dengan prestasi belajar fisika siswa
kelas vii smp n 1 depok tahun pelajaran 2015/2016 ginanjar alvi mubaroq ... data pada penelitian ini
menggunakan metode angket dan tes. hasil dari data yang didapatkan di analisis secara statistik
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menggunakan program spss 17 dan metode korelasi ganda. pengaruh model pembelajaran creative
problem solving terhadap minat belajar dan hasil belajar siswa kelas ix smp n 2 tuntang repositorysw - dan ix e (32 siswa) sebagai kelas eksperimen. pengumpulan data menggunakan metode
angket untuk mengukur minat belajar siswa dan metode tes untuk mengukur hasil belajar siswa. desain
penelitian ini menggunakan the randomized control group pretest-posttest dengan kondisi awal minat belajar
dan hasil belajar siswa seimbang. upaya peningkatan minat siswa melalui layanan konseling
perorangan - jurnaljp3les.wordpress - rendah minat siswa. tabel 1 sebaran item angket minat belajar no
aspek nomor item favorable unfavorable 1. belajar dengan perasaan senang 1, 11, 21 10, 20, 30 2. perhatian
terhadap obyek yang diminati 3, 13, 23 8, 18, 28 3. keinginanan mencari obyek yang diminati 15, 25, 27 6, 16,
26 4. selektif 7, 17, 29 4, 14, 24 5. pengaruh penggunaan alat peraga lingkaran terhadap hasil belajar
siswa kelas viii pada pembelajaran keliling dan luas lingkaran - edumajournalles.wordpress - besar
pengaruh penggunaan alat peraga lingkaran terhadap hasil belajar matematika siswa. metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik
observasi, wawancara, angket, dan tes hasil belajar. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas
viii smpn 1 sindangagung pengaruh motivasi dan minat terhadap hasil belajar matematika materi
persamaan linear satu variabel pada siswa kelas vii-c smp bopkri 1 yogyakarta - welcome to usd
repository - usd repository - minat belajar terhadap hasil belajar matematika pada materi persamaan linear
satu variabel jenis penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif kuantitatif yang terdiri dari dua
variabel bebas dan satu variabel terikat. variabel bebas adalah motivasi belajar dan minat belajar siswa,
sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar siswa. pengaruh minat belajar dan kedisiplinan terhadap
prestasi belajar pai - ejournal.upi - data penelitian diambil menggunakan angket minat belajar dan
kedisiplinan, serta nilai pai dalam raport semester ganjil untuk melihat prestasi belajar pai. teknik analisis data
yang digunakan adalah regresi ganda. hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara minat belajar
dan kedisiplinan terhadap prestasi belajar pai pada pengaruh minat dan kebiasaan belajar terhadap
prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas v sd negeri sudimara repository.ump - simultan antara minat belajar dan kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar siswa pada
mata pelajaran ips. kata kunci: minat belajar, kebiasaan belajar, dan prestasi belajar matapelajaran ips
pengaruh minat dan..., irma nurlaeli, fkip ump, 2014 hubungan antara minat dan cara belajar dengan
prestasi belajar dasar dasar akuntansi pada siswa kelas x jurusan akuntansi sekolah menengah
kejuruan negeri i banyudono tahun pelajaran 2008/2009 - data minat dan cara belajar diambil dari
angket, dan prestasi belajar dasar dasar akuntansi diambil dari dokumen. hasil uji validitas angket minat
sebanyak 15 butir kesemuanya valid (r hitung pengembangan instrumen minat belajar matematika
siswa smp - repository.upy - dan reliabel untuk mengukur minat belajar siswa smp. adapun rancangan
kegiatan untuk mendapatkan angket minat yang valid dan reliabel adalah sebagai berikut : 1. menyusun
angket minat. - membuat kisi – kisi angket berdasarkan indikator minat yang telah ditetapkan. - disusun
angket minat sesuai dengan kisi – kisi. 2. meningkatkan minat belajar matematika siswa - berdasarkan
hasil angket, rata-rata minat belajar siswa pada siklus 1 sebesar 73,79% dengan kriteria sedang, sedangkan
pada siklus 2 sebesar 76,85% dengan kriteria tinggi. viii kata pengantar segala puji dan syukur penulis
panjatkan kepada allah swt yang telah pengaruh kreativitas belajar dan pemanfaatan media
pembelajaran terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas viii smp
muhammadiyah i surakarta tahun ajaran 2010/2011 a. latar belakang masalah ninikeducatedles.wordpress - menurut sardiman (2005:21), ˝belajar adalah berubah ˛ dalam hal ini yang
dimaksud berubah adalah usaha mengubah tingkah laku. belajar akan membawa suatu perubahan pada
individu yang belajar. dengan demikian, bahwa belajar itu sebagai rangkaian kegiatan jiwa raga, psiko-fisik
untuk menuju perkembangan pribadi manusia seutuhnya. efektivitas pembelajaran dengan modul dan
minat belajar terhadap hasil belajar komputer akuntansi siswa kelas xi akuntansi di smk nusatama
padang tesis - perpustakaan universitas negeri padang - memiliki minat belajar komputer akuntansi
yang tinggi dengan siswa yang memiliki minat belajar komputer akuntansi yang rendah. 3) terdapat interaksi
antara pendekatan pembelajaran dan minat belajar komputer akuntansi dalam hasil belajar komputer
akuntansi. sampel penelitian dipilih 28 orang yaitu siswa kelas xi program pengaruh media pembelajaran
dan minat belajar terhadap hasil belajar fisika - portal.kopertis3.or - pembelajaran dan minat belajar
terhadap hasil belajar fisika. kata kunci: media pembelajaran, minat belajar, hasil belajar, fisika, pesona fisika
abstract. the research objective is to obtain an appropriate media and learning physics can help understanding
the basic concepts in physics learning, especially for the completion of a straight ... usulan penelitian
tindakan kelas meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca al-qur’an berdasarkan ilmu
tajwid dan prakteknya pada pembelajaran pendidikan al-qur’an melalui penggunaan media kartu
permainan kuartet tajwid - aseraniles.wordpress - guna meningkatkan minat dan motivasi, aktivitas
belajar dan kemampuan siswa tingkat x jasa boga smk negeri 1 tanjung dalam membaca al-qur’an
berdasarkan ilmu tajwid dan prakteknya, adalah penggunaan media kartu permainan kuartet tajwid dalam
proses pembelajaran pendidikan al-qur’an. angket minat berwirausaha - nomoremortgage - angket minat
berwirausaha, download pdf print angket minat berwirausaha, download pdf quora angket minat berwirausaha,
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download pdf reader apk angket minat berwirausaha, download pdf reader for pc angket minat berwirausaha,
download pdf reader windows 7 angket minat angket minat berwirausaha - nomoremortgage pengaruh
desain interior kelas terhadap minat belajar siswa taman kanak-kanak ciputra di surabaya dimensiinteriortra - interior kelas tk ciputra dalam meningkatkan minat belajar siswa. kata kunci: pengaruh
desain interior, minat belajar, dan siswa taman kanak-kanak. abstract the ciputra kindergarten school is an
early childhood education facility with international standards where the classrooms have been designed in
order to support the learning activities inside. lampiran 1. angket motivasi belajar ipa tabel 1. kisi -kisi
angket motivasi belajar no variabel indikator pernyataan jumlah 1, 2, 4 3, 5 5 menghadapi tugas
ulet dalam menghadapi 6, 8, 10 7, 9 5 menunjukkan minat 11, 13, 15 12, 14 5 senang bekerja
mandiri 16, 17, 18, 20 5 19 21, 23, 24 22, 25 5 26, 27, 29 28, 30 5 31, 34, 35 32, 33 5 36, 37, 38, 40
5 39 - core - lampiran 1. angket motivasi belajar ipa tabel 1. kisi -kisi angket motivasi belajar no variabel
indikator pernyataan jumlah positif negatif soal 1 motivasi belajar tekun dalam menghadapi tugas 1, 2, 4 3, 5
5 ulet dalam menghadapi kesulitan 6, 8, 10 7, 9 5 menunjukkan minat 11, 13, 15 12, 14 5 pengaruh prestasi
belajar akuntansi keuangan, minat, dan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar analisis
laporan keuangan mahasiswa pendidikan akuntansi fakultas ilmu sosial universitas negeri
semarang tahun 2001 - lib.unnes - keuangan, minat, dan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar
analisis laporan keuangan mahasiswa program studi pendidikan akuntansi jurusan ekonomi fakultas ilmu
sosial universitas negeri semarang angkatan tahun 2001 secara angket media pengajaran audio visual pdfsdocuments2 - pegaruh media audio visual dan motivasi belajar terhadap kemampuan pemahaman
unsur intrinsik. ... inilai yang membuat sastra memiliki peranan penting dalam pengajaran. minat belajar
sebagai determinan hasil belajar siswa (learning interest as determinant student learning
outcomes) - ejournal.upi - minat belajar dapat diukur melalui 4 indikator sebagaimana yang disebutkan oleh
(slameto, 2010) yaitu ketertarikan untuk belajar, perhatian dalam belajar, motivasi belajar ... instrumen
pengumpulan data berupa angket model rating scale. kuesioner untuk mengukur persepsi responden
mengenai minat belajar upaya meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa skripsi - digilib.uinsuka - minat belajar matematika siswa kelas viie smp piri i yogyakarta tahun pelajaran 2006/2007 sebagai
upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas dengan
menggunakan model kemmis & taggart yang meliputi tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan
pengamatan dan refleksi. upaya meningkatkan minat dan hasil belajar ips model pembelajaran
kooperatif - repositorysw - angket minat dan lembar hasil evaluasi setiap siklus. hasil yang diperoleh dalam
penelitian ini adalah terjadi peningkatan minat dan hasil belajar siswa terhadap pemahaman dengan
kompetensi dasar kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam. peningkatan minat belajar
siswa hubungan antara motivasi belajar dengan disiplin belajar siswa pada pada saat layanan
pembelajaran penelitian pada siswa kelas ii smu negeri limbagan kabupaten kendal tahun
2004/2005 - disiplin belajar diperoleh = 0,860, sedangkan reliabilitas angket motivasi belajar diperoleh =
0,831 dengan r (5%:50) diperoleh = 0,279. artinya hasil dari kedua instrumen penelitian reliabel. hasil
penelitian menunjukkan secara umum disiplin belajar siswa termasuk dalam kategori cukup baik sedangkan
pada motivasi belajar termasuk dalam ... meningkatkan minat belajar siswa melalui metode
pembelajaran dengan pendekatan inkuiri pada materi pokok pendidikan kewarganegaraan di
kelas - spensabayalibraryles.wordpress - diambil dari angket. 2. uji tes ptk uji digunakan untuk
memperoleh ptk data tentang minat belajar siswa yang sesuai dengan pilhan sikap masing-masing tanpa
intervensi dari luar. 3. metode wawancara metode wawancara bertujuan untuk memperoleh tanggapan siswa
secara lisan tentang minat belajar pendidikan kewarganegaraan.
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