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gambaran komunikasi anak usia sekolah di tingkat sekolah ... - judul : gambaran komunikasi anak usia
sekolah di tingkat sekolah dasar penelitian ini membahas gambaran komunikasi anak usia sekolah di tiga jenis
sekolah dasar yang berbeda di wilayah depok timur pada bulan april 2010. penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif komparatif. gambaran pelaksanaan komunikasi terapeutik
dalam asuhan ... - ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran pelaksanaan komunikasi terapeutik
dalam asuhan keperawatan anak usia prasekolah pada perawat di rska empat lima yogyakarta 2009.
pengumpulan data dimulai pada tanggal 30 juli-1 agustus 2009 dilakukan secara observasi menggunakan
pendekatan kuantitatif deskriptif dengan komunikasi efektif dalam pembelajaran pada keberagaman ...
- penghambat dari aplikasi komunikasi efektif dalam pembelajaran anak usia dini di tk rumah citta yogyakarta.
penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan metode penelitian kualitatif, datanya didapat
melalui observasi untuk mengetahui data gambaran awal pelaksanaan komunikasi efektif , obsevasi
gambaran relasi ibu dengan anak yang mengalami gangguan ... - 3 tahun dan ditandai dengan
keterlambatan dalam komunikasi, interaksi sosial dan pola perilaku yang terbatas (wing, 1996 dalam rodger,
keen, braithwaite, & cook, 2008). anak laki-laki lebih banyak didiagnosa mengalami gangguan ini
dibandingkan anak perempuan (dempsey & foreman, 2001) dengan prevalensi berkisar antara 2 : 1 sampai
gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa keperawatan ... - gambaran tingkat pengetahuan
mahasiswa keperawatan ... mendoakan anak-anaknya ibu, ibu masriah sosok ibu yang penyayang dan penuh
perhatian yang memberikan dukungan moral maupun spiritual kepada anak-anaknya. ... komunikasi
terapeutik merupakan komunikasi khas perawat kepada pasien yang jenis pola komunikasi orang tua
dengan anak perokok aktif ... - jenis pola komunikasi orangtua dengan anak perokok di jembayan (hendri)
223 pola komunikasi pola komunikasi adalah suatu gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang
memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya (soejanto, 2001 : 27).
gambaran persepsi dan sikap orang tua terhadap anak ... - komunikasi, kognitif, bahasa, perilaku,dan
interaksi sosial membuat orang tua mendapat ejekan dari orang lain, sehingga mengakibatkan orang tua
bersikap negatif terhadap apa yang dialaminya. tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran persepsi
dan sikap orang tua terhadap anak retardasi mental di slbn surakarta. gambaran strategi coping pada
orang tua yang memiliki anak ... - gambaran strategi coping pada orang tua yang memiliki anak
berkebutuhan khusus (abk) twining presta mintari, nurlaela widyarini nurlaelawidyarini@unmuhjember fakultas
psikologi universitas muhammadiyah jember abstrak penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran
strategi coping orang tua yang pola komunikasi keluarga dalam membentuk kemandirian anak ... komunikasi keluarga etnis dalam membentuk kemandirian anak dan faktor- faktor pembentuk kemandirian
anak. untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan
observasi yang menjadi informan adalah bapak serta ibu dari masing- masing keluarga dalam mendidik anak
dalam keluarganya. gambaran sikap orang tua yang mempunyai anak autisme - dengan memiliki anak
autisme yang mengalarni gangguan dan keterlambatan dalam bidang komunikasi, kognitif, bahasa,
perilaku,dan interaksi sosial membuat orang tua mendapat ejekan dari orang lain, sehingga mengakibatkan
orang tua bersikap negatif terhadap apa yang dialaminya. fenomena yang terjadi membuat penulis tertarik
gambaran penerapan strategi pelaksanaan komunikasi ... - yang memiliki komunikasi terapeutik.
komunikasi terapeutik ini sangatlah penting dan berguna dalam membantu penyembuhan pasien perilaku
kekerasan. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penerapan strategi pelaksanaan
komunikasi terapeutik perawat pada pasien perilaku kekerasan di rumah sakit bahasa isyarat sebagai pola
komunikasi anak tunarungu ... - komunikasi dan bahasa isyarat bagi tunarungu, namun penelitian dalam
skripsi ini terdapat beberapa perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan khususnya terkait dengan bahasa
isyarat sebagai pola komunikasi anak tunarungu (studi analisi etnografi komunikasi pada anak tunarungu
dalam film “sebuah lagu untuk tuhan” di sctv). komunikasi antara orang tua dengan anak dan
pengaruhnya ... - menciptakan komunikasi yang efektif dan efisien antara orang tua-anak ataupun
sebaliknya diharapkan anak dapat berkembang dengan baik secara fisik maupun psikis. maka penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komunikasi antara orang tua-anak terhadap perilaku
anak. definisi perkembangan dan teori perkembangan kognitif piaget - pada periode ini, anak dapat
membuat gambaran mental tentang objek dan kejadian (fungsi semiotik / simbolik). pikiran dan komunikasi
mereka cenderung egosentris (tentang diri mereka sendiri). egosentrisme berarti ketidakmampuan anak untuk
melihat keadaan dari sudut pandang orang media pembelajaran anak usia dini - direktori file upi - peran
media dalam pembelajaran khususnya dalam pendidikan anak usia dini semakin penting artinya mengingat
perkembangan anak pada saat itu berada pada masa berfikir konkrit. oleh karena itu salah satu prinsip
pendidikan untuk anak usia dini harus berdasarkan studi kasus komunikasi interpersonal antara orang
tua ... - i studi kasus komunikasi interpersonal antara orang tua single parent dan anak dalam menjalin
kebersamaan di kota makassar oleh : tenriola idris e311 12 905 skripsi sebagai salah satu syarat untuk
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memperoleh gelar sarjana gambaran perilaku pengasuhan orang tua pada anak yang ... - gambaran
perilaku pengasuhan orang tua pada anak yang memiliki riwayat gangguan skizofrenia ... hubungan antara ibu
dengan anak yang tidak baik, pola komunikasi dan interaksi keluarga yang tidak tepat, serta pengasuhan
orang tua yang tidak sesuai dapat meningkatkan stres emosional yang mengarah pada kekambuhan ...
gambaran pengetahuan ibu tentang dampak penggunaan gadget ... - gambaran pengetahuan ibu
tentang dampak penggunaan gadget pada anak usia 7-12 tahun di sd negeri soka 34 bandung zeni ratih
pusphitawaty 1302179 abstrak gadget merupakan peranan teknologi komunikasi yang sangat penting karena
membuat hidup manusia menjadi semakin mudah, nyaman dan perubahan pola pikir seseorang pola
komunikasi pada hubungan jarak jauh anak dan orangtua ... - komunikasi hubungan jarak jauh pada
anak terhadap orangtua dalam menjaga hubungan keluarga pada mahasiswa ilmu komunikasi universitas
hasanudddin yang berasal dari luar daerah, (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendorong dan
penghambat pada komunikasi hubungan jarak jauh anak terhadap orang pola komunikasi keluarga (anakibu) dan motivasi belajar ... - ,komunikasi antara anak dan orang tua harus berjalan dengan baik dan
efektif. komunikasi dinyatakan efektif apabila pertemuan komunikasi tersebut dilakukan dengan
menyenangkan. hasil penelitian hodijah (2007), terdapat hubungan positif yang signifikan antara intensitas
komunikasi anak dan orang tua dengan motivasi belajar anak. pola komunikasi orang tua dengan anak
pengguna gadget aktif - komunikasi diperlukan untuk menganalisa bagaimana gambaran komunikasi yang
terjadi antara orang tua dengan anak sekolah dasar sebagai pengguna gadget aktif. metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan disertai in-depth interview (wawancara mendalam)
dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian. gambaran kepuasan pernikahan pada istri
yang telah menikah ... - pernikahan. kehadiran anak dapat berpengaruh positif terhadap kehidupan dan
kepuasan pernikahan, tetapi kehadiran anak bukan satu-satunya aspek yang dapat mempengaruhi
pernikahan. berdasarkan fenomena tersebut diatas peneliti tertarik untuk melihat gambaran kepuasan
pernikahan pada istri yang telah tiga tahun menikah gambaran faktor eksternal terhadap
penyalahgunaan narkoba ... - gambaran faktor eksternal terhadap penyalahgunaan narkoba pada penghuni
lembaga pemasyarakatan anak klas iia martapura. bahan dan metode penelitian ... anak yang komunikasi
keluarganya buruk berpeluang 5 kali lebih besar untuk menyalahgunakan napza dibandingkan dengan anak
yang komunikasi keluarganya baik (anggreni, pola komunikasi jarak jauh antara orang tua dan anak
dalam ... - dan anak dalam meningkatkan tali silaturahmi di jurusan komunikasi dan penyiaran islam
angkatan 2013”. adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu: pola komunikasi. dalam kamus
dijelaskan bahwa pengertian pola komunikasi adalah bentuk atau gambaran yang dinyatakan dengan bunyi
atau gerak kata yang hubungan pola komunikasi keluarga dengan perilaku bullying ... - anak akan
memiliki ketrampilan sosial yang baik pula dalam menghadapi lingkungan sosialnya sehingga tidak mudah
melakukan perilaku bullying. tidak hanya itu, peran orang tua dirumah juga sangatlah penting. orang tua harus
mampu menciptakan komunikasi yang baik dengan anak-anak dan membekali anak dengan gambaran
pengaruh terapi murotal terhadap aktivitas ... - sensori, sosial, komunikasi dan emosi (ambarwati, 2015).
autis terjadi pada 5 dari 10.000 kelahiran dengan jumlah penderita laki-laki lebih banyak dibandingkan
penderita perempuan. gejala-gejala yang jelas tampak pada anak autis yaitu anak menolak menatap mata,
lebih senang bermain penanganan gangguan komunikasi anak autis di sekolah ... - untuk menangani
gangguan komunikasi anak autis, sekolah khusus autis bina anggita yogyakarta memberikan beberapa
penanganan seperti diantaranya terapi musik, senam, dan berenang. penelitian ini dimaksudkan untuk
mengetahui bagaimana proses penanganan gangguan komunikasi anak autis yang dilakukan di sekolah
khusus autis bina anggita. gambaran psychological well-being dan stres pengasuhan ibu ... - gambaran
psychological well-being dan stres pengasuhan ibu dengan anak autis ... adanya abnormalitas pada fungsi
sosial, komunikasi dan bahasa, serta perilaku dan minat yang terbatas pada anak-anak. ciri lain yang muncul
pada awal kehidupan adalah keterlambatan atau penyimpangan perkembangan ... anak dengan autisme,
orang tua harus belajar ... pengembangan kemampuan berbahasa dan berbicara anak tunarungu berbicara anak tunarungu tati hernawati jurusan plb fip universitas pendidikan indonesia abstrak tulisan ini
memberikan gambaran mengenai salah satu kebutuhan khusus anak tunarungu, yaitu pengembangan
kemampuan berbahasa dan berbicara yang merupakan suatu kesatuan dalam berkomunikasi. kemampuan
berbahasa dalam gambaran kecerdasan emosional orang tua yang skripsi - gambaran kecerdasan
emosional orang tua yang mempunyai anak autis di kecamatan tembalang, banyumanik, dan gayamsari
semarang xxi + 97 halaman + 16 tabel +2 gambar + 22 lampiran orang tua yang mempunyai anak autis
mengalami stres yang lebih tinggi daripada orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus lainnya.
tingkat stres yang 5 pengendalian perilaku emosional anak tk melalui ... - penelitian ini bertujuan untuk
(a) mengetahui gambaran perilaku emosional anak tk di kec. biringkanaya kota makassar, (b) mengetahui
gambaran komunikasi antara guru dengan orang tua anak tk di kec. biringkanaya kota makassar dan (c)
mengetahui pengendalian perilaku emosional anak tk melalui komunikasi antara guru dengan gambaran
penerimaan dan dukungan sosial yang diberikan ... - gambaran penerimaan dan dukungan sosial yang
diberikan ayah pada anak autis studi kasus pada 3 ayah dari anak autis di taman latihan dan pendidikan anak
autistik dan anak dengan kesulitan belajar, pelita hati, jakarta adella putri rahayu abstract adella putri rahayu.
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1901101000056. gambaran penerimaan dan dukungan pola komunikasi interpersonal kaum biseksual
dalam ... - maupun observasi kemudian akan memberikan gambaran proses komunikasi, dan kemudian
diinterpretasikan. keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan ... anak, komunikasi antara ayah dan
anak, komunikasi antara ibu dan anak, komunikasi antara anak dan anak, perlu dibangun secara harmonis
dalam rangka pola komunikasi interpersonal terapeutik dokter terhadap ... - ini ingin melihat
gambaran pola komunikasi interpersonal melalui metode terapeutik yang dilakukan para dokter terhadap
pasien, khususnya pasien anak. hal ini dilakukan mengingat dalam melakukan komunikasi dengan seorang
pasien anak, sangat berbeda dengan pasien dewasa dalam hal metode yang digunakan di rumah sakit,
walaupun motif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada ... - motif penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi pada anak sekolah dasar . syarifuddin . 47 menggunakan ragam media komunikasi
untuk memenuhi kebutuhannya. b. media komunikasi adalah alat-alat berbentuk cetakan atau elektronik yang
berfungsi sebagai saluran yang menghantarkan pesan komunikasi dari sesama pelaku komunikasi. bab 1
pendahuluan 1.1 latar belakang penelitian - anak-anak mereka sedang rewel atau membiarkan ketika
anak menghabiskan waktu mainnya dengan gadget dengan alasan agar mereka diam dan tidak menangis
(bandungekspres) pada penelitian sebelumnya dilakukan harfiyanto (2015) di semarang didapatkan gambaran
pola interaksi sosial siswa sekolah dasar lebih memilih hubungan pemberian imunisasi bcg dengan
kejadian ... - anak balita dan orang tua anak balita, dimana anak balita tersebut sedang menjalani
pengobatan di balai pengobatan penyakit paru-paru ambarawa, dengan jumlah populasi 97 anak balita ( 50
kasus dan 47 kontrol ). sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari
karakteristik yang dimiliki. gambaran persepsi auditori cap-ii pada anak tuli ... - gambaran persepsi
auditori cap-ii pada anak tuli prelingual bilateral 6–12 bulan pasca implantasi koklea wresty arief*, semiramis
zizlavsky*, harim priyono*, luh kurnia wahyuni**, ... komunikasi sesuai anak normal seusianya dengan atau
tanpa penggunaan alat bantu dengar sebelumnya. pengembangan konsep, komunikasi, dan gerak
terhadap anak ... - penglihatan pada anak-anak yang menyebabkan gangguan berat pada komunikasi dan
perkembangan lainnya serta kebutuhan pendidikan dimana kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi pada
program yang diperantukkan bagi anak dengan gangguan pendengaran saja atau anak dengan gangguan
penglihatan saja atau bahkan program bagi anak berkelainan ganda secara umum. gambaran pengetahuan
ibu tentang perkembangan psikoseksual ... - sembunyi-sembunyi. pola asuh yang salah juga bisa
mempengaruhi perkembangan anak dimana dampak dekatnya yaitu anak laki-laki yang sangat dekat dengan
ibunya, tidak jarang mereka sampai mengidolakan ibu kandungnya.tujuan: mengetahui gambaran
pengetahuan ibu tentang perkembangan psikoseksual fase falik pada anak usia 3-5 tahun. gambaran
pengetahuan ibu hamil tentang hubungan ... - gambaran pengetahuan ibu hamil tentang hubungan
seksualitas ... komunikasi, keterbukaan, dukungan dan ... ibu. paritas adalah wanita dengan jumlah anak yang
pernah dikandung dan dilahirkan. hal ini berkaitan dengan pengalaman seseorang ibu hamil. menurut
notoatmodjo. gambaran perilaku seksual pada anak usia sekolah kelas 6 ... - “bagaimanakah
gambaran perilaku seksual pada anak usia sekolah kelas 6 ... komunikasi antara anak dan orang dewasa, baik
orang tua maupun guru mengenai masalah seksual. hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian novita (2006
), berdasarkan hasil survey yang dilakukan ii.1 komunikasi antar pribadi ii.1.1 pengertian komunikasi
... - komunikasi antar pribadi sebenarnya merupakan suatu proses sosial dimana orang-orang ... istilah down
syndrome digunakan untuk menyebut anak-anak yang mempunyai ... adhd memberikan gambaran tentang
suatu kondisi medis yang mencakup disfungsi otak (baihaqi dan sugiarmin, 2006:2). 8. gambaran pelayanan
kesehatan di wilayah kerja puskesmas ... - 1 gambaran pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas
tamako kabupaten kepulauan sangihe sekplin a.s. sekeon* *staf dosen program studi ilmu kesehatan
masyarakat, fakultas kedokteran, universitas sam ratulangi. kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
khususnya di ... - kesehatan dan gambaran dilema iptek di masyarakat bab 1 pendahuluan 1.1tar belakang
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di indonesia tertinggal jauh dan sangat memprihatinkan
dibanding negara-negara eropa dan amerika serikat bahkan pula ... anak. sepertiga dari jumlah kematian ini
terjadi di afrika sub-sahara, sehingga ... peranan komunikasi dalam pembangunan - hingga anak-anak,
sejak pelajaran baca tulis, hingga keterampilan teknis yang ... gambaran pemikiran schramm mengenai
peranan komunikasi dalam pembangunan sebagai berikut : hedebro (1979) mendaftar 12 peran yang dapat
dilakukan komunikasi dalam pembangunan, antara lain: 1. komunikasi dapat menciptakan iklim bagi
perubahan dengan membujukkan ...
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