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The Power of Vision: Meraih Sukses Dunia Akhirat
PENULIS: Dr. Denny Kodrat, M.Pd Ukuran : 14 x 21 cm
ISBN : 978-623-270-316-2 Terbit : Juni 2020
www.guepedia.com Sinopsis: Anda memiliki visi untuk
mengalahkan dunia? Ingin hidup sukses dan bagaimana
strategi meraihnya? Buku ini secara mendalam
membahas visi hidup dengan bahasa sederhana dan
mudah dicerna. Dipaparkan secara mendalam berikut
diberikan strategi mencapai sukses dunia dan akhirat
sehingga kita benar-benar memahami untuk apa kita
hidup, sebagai apa dan membawa apa pada saat akhir
hidup nanti. Kata visi sering kita dengar. Ia menjadi
syarat untuk apapun. Dari mulai pemilihan presiden
hingga kepala desa. Tertulis pula di seluruh instansi
pemerintahan, pendidikan hingga yayasan. Begitu pula
dengan kita. Visi harus dimiliki dan diwujudkan.
Masalahnya, bagaimana mungkin kita menggapai visi
kita jika kita tidak memahami hakikat visi. Sebagaimana,
kita ingin sukses namun kita tidak mampu
mengidentifikasi seperti apa sukses itu. Buku ini
memberikan gambar jelas mengenai visi, cara
bagaimana mengelola hidup hingga kita meraih sukses,
apa yang kita impikan. Dikemas dengan bahasa yang
mudah dicerna. Penulis buku ini ingin membuktikan
bahwa visi adalah energi, kekuatan bagi hidup kita.
Selamat membaca dan mengarungi The Power of
Vision. www.guepedia.com Email :
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guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
Buku “Komunikasi Pemasaran” ini menyediakan ilmu
pengetahuan yang bisa berkontribusi untuk kesuksesan
seorang enterpreneur melalui pengembangan proses
komunikasi pemasaran suatu produk kepada target
konsumen. Buku ini menyajikan beberapa konsep,
proses dan strategi komunikasi pemasaran yang efektif.
Secara detil buku ini menjelaskan tentang: Konsep dan
Proses Komunikasi Pemasaran Komunikasi Pemasaran
dalam Perspektif Konsumen Isu Lingkungan, Peraturan
dan Etika Komunikasi Pemasaran Persuasi dalam
Komunikasi Pemasaran Manajemen Periklanan: tinjauan
umum Strategi Kreatif Iklan Analisis Media Periklanan
Manajemen Promosi Penjualan Promosi Penjualan:
Berorientasi Perdagangan Promosi Penjualan:
Berorientasi Konsumen Penjualan Personal Hubungan
Masyarakat Pemasaran Sponsor
Untuk mencapai nilai maksimal dalam Ujian Nasional
diperlukan banyak belajar dan berlatih mengerjakan
soal. Dengan belajar dan berlatih, siswa akan memiliki
daya pikir dan kemampuan menganalisis soal dengan
sendirinya. Jika kedua hal tersebut telah didapatkan,
siswa akan dapat mengerjakan soal-soal dengan cepat
dan tepat. Buku 99% Sukses Menghadapi UN SMK AKP
2019 hadir sebagai solusi tepat bagi siswa dalam proses
belajar dan berlatih tersebut. Siswa akan mendapatkan 9
paket soal dan pembahasan UN selama 9 tahun terakhir
dan 1 paket prediksi dan pembahasan UN SMK AKP
2019 berdasarkan dengan kisi-kisi terbaru yang
diterbitkan BSNP. Semua dikupas secara detail dan
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mudah dipahami. Sebagai bonus, siswa juga akan
mendapatkan bonus CD berisi software desktop UNBK
SMK AKP 2019 agar siswa bisa berlatih mengerjakan
soal UN dengan sistem UNBK (Ujian Nasional Berbasis
Komputer) yang sudah mulai diberlakukan. Siswa juga
akan mendapatkan beragam aplikasi android dan video
pembelajaran yang dapat diakses dengan gratis. Tidak
lupa disertakan kumpulan e-book yang akan membantu
siswa dalam belajar dan berlatih. Dengan keunggulankeunggulan tersebut, buku ini akan menjadi bekal
berharga bagi siswa agar sukses menghadapi UN SMK
AKP 2019. Salam sukses! Buku persembahan penerbit
Cmedia
Indira adalah gadis mandiri berusia 20 tahun, kini dia
sedang berkuliah jurusan Ekonomi di salah satu
Universitas swasta terkenal di Kota Malang. Dira
panggilannya, dia sebatang kara. Ayahnya meninggal
saat dirinya baru berusia 5 tahun dan saat hari kelulusan
SMAnya, sang ibu menyusul kepergian ayahnya karena
sakit yang sudah lama dideritanya. Semua baik-baik saja
memang, namun pagi itu, saat anak kisaran berumur 3
tahun mengikutinya diam-diam dan memanggil dirinya
dengan sebutan Bunda, hidupnya berubah *** Dia
adalah Azka Nugraha, lelaki berusia 33 tahun, pemilik
Nugraha Company yang kini sedang banyak-banyak
dibicarakan di dunia bisnis berkat kemajuan perusahaan
itu secara pesat. Azka duda, dia bercerai dengan istrinya
saat sang istri baru saja melahirkan anak mereka.
Semua permintaan Daffa, anaknya, selalu dia penuhi,
namun saat Daffa meminta seorang gadis remaja
menjadi bundanya, mampukah dia memenuhi kemauan
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sang anak?
Sungguh hati berdebar rasanya bila mendengar kata
ta’aruf, khitbah, akad nikah, walimah, dan malam
pertama. Lebih-lebih bagi Ukhti yang belum pernah
menjalaninya. Bila hati sudah berkehendak menuju
kepadanya, ada rasa tak karuan. Senang, khawatir, takut
pun bercampur menjadi satu. Tetapi tenang, semua rasa
yang tak karuan itu bisa diobati dengan ilmu. Untuk
itulah buku ini kami hadirkan sebagai teman diskusi
sekaligus ‘petunjuk’ buat Ukhti fillah yang hendak
melangsungkan semua proses itu. Buku ini pun disusun
secara sistematis agar mudah dipahami sejak awal
ta’aruf hingga sah untuk bahagia bermalam pertama.
Dijelaskan dengan gaya bahasa yang ringan, sangat
mudah dipahami, disertai dengan kisah-kisah inspiratif,
serta ulasannya pun sangat Islami. Tidak hanya dibahas
secara idealnya saja, melainkan juga diberikan panduan
praktisnya. Sehingga Ukhti bisa membacanya dengan
nyaman, enak dibaca, dan tetap bermakna. (Genta
Hidayah, Motivasi, Islam, Motivasi Islami, Taaruf,
Khitbah, Nikah)
Bagaimana cara ngadain acara yang rame, penontonnya
ngebludak, dan dapet untung gede? Mudah aja, tergantung
EO-nya bagaimana. Apa EO-nya bagus atau biasa-biasa aja
ketika ngadain acara. Itu semua tergantung ama EO. Kok,
EO, emang apaan EO? Mau tahu dunia EO dan cara jadi EO
yang hebat sehingga bisa ngadain setiap event atau acara
yang serba hebat dan serba untung gede, nggak usah ribetribet, buku ini menyajikan semua apa yang kamu cari dan
butuhkan mengenai EO. Segeralah kamu gaet untung
dengan berbisnis EO! [DAR! Mizan, Remaja, Panduan,
Indonesia]
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INSPIRASI MENGELOLA SAMPAH Penulis : EKA IMBIA
AGUS DIARTIKA Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-281-916-0 www.guepedia.com Sinopsis :
Permasalahan sampah seolah tak pernah ada hentinya.
Selama masih ada kehidupan, di situlah dihasilkan sampah.
Sampah dihasilkan dari beragam aktivitas manusia, baik di
rumah, kantor, pasar, sekolah, dan berbagai tempat umum
lainnya. Faktanya, jumlah sampah di Indonesia terus
meningkat dari tahun ke tahun. Sayangnya, hal ini tidak
diiringi dengan peningkatan yang signifikan pada langkahlangkah konkret dalam pengelolaannya. Meski fasilitas
pengelolaan sampah sudah tersedia, namun belum maksimal
dimanfaatkan sebab masih minimnya kesadaran masyarakat.
Maka dari itu, penanaman kesadaran masyarakat supaya
lebih peduli terhadap lingkungan dinilai sangat penting, selain
pemberian fasilitas pengelolaannya. Sejumlah penelitian
telah berupaya untuk mewujudkannya. Pada buku ini
dipaparkan mengenai macam sampah, macam pencemaran
akibat sampah, pengalaman dalam pengelolaan sampah, dan
juga gagasan-gagasan segar dalam pengelolaan sampah.
Pengelolaan sampah di era ini sangat penting untuk
meminimalisasi pencemaran lingkungan yang potensial
disebabkan oleh sampah. Pengelolaan sampah dapat dimulai
dari kehidupan yang paling kecil, yaitu diri sendiri, lalu
keluarga, tetangga, hingga masyarakat yang lebih luas.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day,
guys
Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Bahasa Indonesia
merupakan mata kuliah wajib pada setiap universitas di
Indonesia. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan
kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Indonesia baik
tulisan maupun lisan. Lebih dari itu, pada masa perkuliahan
tentunya mahasiswa tidak terlepas dari berbagai kegiatan
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tulis-menulis dan presentasi di depan umum. Sejalan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat,
dan kebijakan pemerintah. MKWU Bahasa Indonesia juga
mengalami perubahan yakni mengacu pada kurikulum 2013.
Buku Kemahiran Berbahasa Indonesia di Perguruan Tinggi:
Buku Pegangan Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Bahasa
Indonesia Kurikulum 2013 di Perguruan Tinggi sangat cocok
untuk menjadi referensi bagi para mahasiswa dalam
meningkatkan mutu perkuliahan. Buku ini berisi tentang
eksplorasi teks akademik dalam berbagai genre makro,
seperti laporan buku, proposal penelitian, proposal tugas
akhir, laporan penelitian, artikel ilmiah, dan esai. Buku ini juga
berisi tentang cara mengembangkan kemampuan berbicara
akademik, khususnya dalam presentasi.
Buku yang berjudul Produk Kreatif dan Kewirausahaan Industri Peternakan SMK/MAK Kelas XIII Semester 1 ini hadir
sebagai penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah
Kejuruan Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi,
Program Keahlian Agribisnis Ternak untuk Kompetensi
Keahlian Industri Peternakan. Buku ini berisi materi
pembelajaran yang membekali para siswa dengan
pengetahuan dan keterampilan dalam dunia usaha
peternakan. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi
beberapa hal berikut. • Riset dan pengembangan usaha baru
• Proposal dan pengorganisasian usaha • Anggaran biaya
dan evaluasi usaha produk barang dan jasa • Proses
produksi • Evaluasi usaha produk hasil peternakan •
Mengembangkan dan memasarkan produk Berdasarkan
materi yang disajikan, para siswa diajak untuk melakukan
aktivitas HOTS ( Higher Order Thinking Skills) dengan cara
menanya, mengeksplorasi, mengamati, mengomunikasikan,
dan mengasosiasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan
soal berupa pilihan ganda, isian, esai, tugas proyek, dan
lembar kegiatan siswa (LKS). Hal ini bertujuan untuk
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mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi.
Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan info untuk
menambah pengetahuan para siswa. Kebutuhan akan buku
ini sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK bidang
industri peternakan. Dengan demikian, kami berharap bahwa
siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan
lulusan SMK/MAK dapat mempersiapkan diri dengan baik
ketika memasuki dunia kerja.
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga
buku Seni Rupa SMP: Seni Lukis, Seni Patung, Seni Grafis,
dan Pameran ini telah hadir memenuhi referensi untuk
pembelajaran. Selain itu, buku ini dimaksudkan untuk
membantu para peserta didik dalam menguasai Kompetensi
Dasar (KD) mata pelajaran Seni Budaya, khususnya materi
seni rupa. Buku ini disusun berdasarkan Kurikulum 2013
yang disempurnakan. Penyusunan buku ini diselaraskan
tujuan pendidikan seni budaya, yakni agar siswa
mendapatkan pengalaman dalam berkarya, pengalaman
dalam menciptakan konsep karya, pengalaman berestetika,
dan pengalaman untuk merasakan fungsi pendidikan seni
bagi kehidupan. Seni budaya sebagai salah satu mata
pelajaran, juga dapat menumbuhkan kecerdasan moral
secara kompetitif. Mata pelajaran ini berbasis budaya.
Pendidikan seni budaya diberikan di sekolah karena memiliki
keunikan, kebermaknaan, dan kebermanfaatan terhadap
kebutuhan perkembangan peerta didik. Hal ini terletak pada
pemberian pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan
berekspresi atau berkreasi melalui pendekatan belajar
dengan seni, belajar melalui seni, dan belajar tentang seni.
Pembelajaran seni budaya dirancang berbasis aktivitas
dalam sejumlah ranah seni budaya, yaitu seni rupa, seni
musik, seni tari, dan seni teater yang diangkat dari kekayaan
seni budaya sebagai warisan budaya bangsa. Buku ini
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mengupas pada ranah seni rupanya saja. Penyajian materi
dalam buku ini disesuaikan dengan paradigma pembelajaran
yang menitikberatkan pada aktivitas siswa. Dengan demikian,
siswa diharapkan dapat belajar secara mandiri. Ucapan
terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang
telah mendukung terbitnya buku ini. Akhir kata, kritik dan
saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak kami
harapkan demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini
bermanfaat sebagai referensi belajar buat peserta didik.

menulis ilmiah adalah suatu aktivitas produktif yang
sangat berkaitan erat dengan dunia akademisi.
Seorang yang berjiwa inovatif akan selalu
mengembangkan ide dan pemikirannya melalui
karya (tulisan). Menulis ilmiah pada dasarnya
merupakan bagian dan aktivitas keilmuan secara
komprehensif. Tujuan dari menulis ilmiah itu sendiri
yaitu untuk memecahkan dan menganalisis sejumlah
persoalan berdasarkan kerangka metode penulisan
ilmiah. Buku ini memuat bahasan mengenai dasardasar menulis ilmiah, hingga implementatif dan
praktisinya. Materi yang disajikan dalam buku ini
sangat membantu pem-baca, khususnya bagi
dosen, mahasiswa, guru, pelajar, ataupun peneliti
dalam menerapkan teknik menulis ilmiah. Buku ini
memberikan guide line pada pembelajaran aktif.
Pembeda buku ini adalah adanya komponen yang
disajikan secara sistematis, meli-puti: capaian
pembelajaran, kemarnpuan akhir yang diharapkan,
indikator, tujuan pembelajaran, peta konsep, materi
pembelajaran, rangkuman, tugas, latihan, dan tindak
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lanjut. Tujuan dari penyajian komponen ini yaitu
memu-dahkan pembaca dalam mengembangkan
suasana, dialogis, interaktrf, dan menyenangkan.
Materi-materi yang disajikan dalam buku ini yaitu: (1)
Ragam bahasa ilmiah; (2) Ejaan bahasa Indonesia;
(3) Pilihan kata (diksi); (4) Kalimat; (5) Paragraf; (6)
Penyusunan karya ilmiah; (7) Teknik menulis esai;
(8) Teknik menulis artikel ilmiah; (9) Teknik menulis
makalah; (10) Teknik menulis artikel ilmiah; (11)
Teknik menulis laporan hasil penelitian; (12) Teknik
pengutipan; dan (13) Teknik presentasi ilmiah. Buku
persembahan penerbit PrenadaMediagroup
Menulislah, karena dengan menulis maka kita
sedang mengukir nama kita pada tinta emas sejarah
kehidupan kita. Setiap orang dapat menulis, bila
mempunyai niat yang kuat. Tetapi kapan niat yang
kuat itu ada? Kapan kita akan memulai menulis?
Kapan kita dapat konsisten untuk menulis satu atau
dua halaman setiap hari di sela kesibukan kita?
Banyak tokoh-tokoh besar yang mempunyai
kegiatan super sibuk masih dapat meluangkan
waktunya untuk menulis buku. Kami tawarkan solusi
untuk menjawab semua pertanyaan di atas dalam
buku ini. Bagaimana cara untuk menulis buku secara
cepat dan tepat? Sangat tepat bila anda membaca
buku ini, yang berisi: - Tips menaklukan “saat paling
berat” pada waktu memulai menulis - Trik
menghancurkan tembok penghalang proses menulis
- Cara membangkitkan motivasi menulis - Cara
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membuat Mind Map ketika akan memulai menulis Menyusun alur penulisan buku - Membuat target
waktu penulisan - Trik menyusun outline dan daftar
isi untuk memudahkan menulis - Mengeksekusi cita
cita terbesar kita dengan menulis buku sesuai
outline - Membuat sinopsis yang menggigit Merevisi tulisan yang telah ditulis - Kata Pengantar
Buku yang tidak boleh diremehkan - Cara membuat
proposal buku yang akan dikirim kepada penerbit Tips dan trik mengirim naskah kepada penerbit
Target pembacanya adalah para profesional, bisa
pengusaha, dosen, dokter, direktur, mahasiswa dan
siapa saja yang ingin menulis buku. Dengan
mengikuti kaidah kaidah yang dipaparkan di buku
serta rajin mempraktikkan, sebuah buku hasil karya
kita akan tercipta. Tentu kepuasan yang luar biasa
ketika kita dapat menghasilkan karya besar
sepanjang hidup kita. Kita akan terpacu untuk terus
menulis dan menulis. Selamat mencoba!!!
BAB I HAKIKAT DAN PARADIGMA PENELITIAN
TINDAKAN KELAS ................................. A.
Pengertian Penelitian Tindakan Kelas........................
B. Tujuan Penelitian Tindakan Kelas
............................. C. Manfaat Penelitian Tindakan
Kelas ........................... D. Karakteristik Penelitian
Tindakan Kelas (PTK)....... E. Prinsip Penelitian
Tindakan Kelas ........................... F. Langkahlangkah dalam PTK................................... G. Latihan
Soal.............................................................. BAB II
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MERUMUSKAN MASALAH DALAM PENELITIAN
TINDAKAN KELAS .............................. A.
Menemukan Masalah dalam Penelitian Tindakan
Kelas......................................................... B.
Membuat Rumusan Masalah dalam Penelitian
Tindakan Kelas.........................................................
C. Latihan
Soal.............................................................. BAB III
MANFAAT DAN KEGUNAAN PENELITIAN
TINDAKAN KELAS ............................... A. Manfaat
Penelitian Tindakan Kelas ......................... B.
Manfaat Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Bagi
Siswa, Guru, Sekolah dan Teori Pendidikan............
C. Kegunaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
........... D. Latihan
Soal.............................................................. BAB IV
PERAN DAN MEREVIEW TEORI DALAM
PENELITIAN TINDAKAN KELAS
............................... A. Peran Penelitian Tindakan
Kelas.............................. B. Mereview Teori dalam
Penelitian Tindakan Kelas .. C. Latihan
Soal.............................................................. BAB V
DATA DAN SUMBER DATA PENELITIAN
TINDAKAN KELAS ............................... A. Definisi
Data dan Sumber Data................................ B. Jenis
Data dan Sumber Data..................................... BAB
VI DATA DAN SUMBER DATA DALAM PTK,
PROSEDUR PTK DAN PROSEDUR YANG ADA
DALAM AL QUR’AN DAN
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HADIS................................ A. Sumber Data
............................................................. B. Jenis Data
................................................................. C.
Prosedur Penelitian...................................................
D. Prosedur Evaluasi Pembelajaran
.............................. E. Prosedur di dalam al-Qur?an
dan hadis .................... C. Latihan
Soal.............................................................. BAB VII
TEKNIK PENGUMPULAN DATA PTK DAN
MENGIDENTIFIKASIKAN AYAT DAN HADIS
DALAM HAL OBSERFASI, WAWANCARA,
DOKUMEN .......................................... A. Teknik
Pengumpulan Data PTK .............................. B.
Identifikasi Ayat dan Hadis dalam Hal Observasi,
Wawancara dan Dokumen .......................................
C. Latihan
Soal.............................................................. BAB VIII
TEKNIK ANALISIS DATA TINDAKAN KELAS
................................................................................ A.
Pengertian Teknik Analisi Data ...............................
B. Jenis Data yang
Dianalisis........................................ C. Teknik-teknik
Analisis Data..................................... D. Langkahlangkah Analisis Data ............................... E.
Menginterpresikan....................................................
F. Latihan
Soal.............................................................. BAB IX
CARA MEMBANGUN KEABSAHAN DATA
..................................................................................
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A. Alasan dan
Acuan..................................................... B. Kriteria
Keabsahan Data .......................................... C.
Pemeriksaan Keabsahan Data ..................................
D. Latihan
Soal.............................................................. BAB X
ANALISIS PROPOSAL DALAM SKRIPSI... A.
Pengertian Proposal .................................................
B. Sistematika Penulisan Proposal Skripsi
.................. C. Analisis Proposal dalam
Skripsi.............................. D. Latihan
Soal............................................................. BAB XI
PRAKTEK PEMBUATAN PROPOSAL....... A.
Pengertian Proposal .................................................
B. Jenis-Jenis
Proposal................................................. C. Isi
Proposal .............................................................. D.
Ciri-Ciri Proposal ....................................................
E. Bentuk-bentuk Proposal
.......................................... F. Unsur-unsur Proposal
.............................................. G. Bagian-bagian
proposal ........................................... H. Latihan
Soal............................................................. BAB XII
ANALISIS LAPORAN DALAM SKRIPSI.. A. Laporan
dalam Skripsi ............................................ B. Analisis
Skripsi ....................................................... C. Latihan
Soal............................................................. DAFTAR
PUSTAKA .......................................................
GLOSARIUM
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.................................................................. BIOGRAFI
PENULIS .....................................................
Penulisan buku ini dilakukan secara berkolaborasi
yang ditulis selama sebulan sejak 1 Mei sampai
dengan 31 Mei 2021. Sebagai perwujudan Tri
Dharma Perguruan Tinggi, beberapa dosen dari
berbagai institusi yang menuangkan tulisannya
sesuai latar belakang kelimuan masing- masing
penulis. Saat ini setiap Perguruan Tinggi
mewajibkan Mata Kuliah Kewirausahaan di setiap
Prodi tidak terkecuali Prodi Kesehatan, bagi Prodi
Kesehatan Kewirausahaan merupakan hal yang
baru dalam kurikulum khususnya buat para pengajar
oleh karena nya buku ini hadir dengan melibatkan
pakar keilmuan dari ekonomi, manajemen tidak lain
sebagai bentuk kolaborasi keilmuan. Adanya Mata
Kuliah Kewirausahaan dimaksudkan untuk
menambah wawasan mahasiswa terhadap dunia
kewirausahaan serta memotivasi mereka untuk ikut
terlibat langsung dalam dunia wirausaha sebagai
wirausahawan muda yang tangguh, serta
pembelajaran kewirausahaan diharapkan mampu
mengurangi tingginya angka pengangguran,
khususnya dari kalangan terdidik (Sarjana dan
Diploma) untuk meningkatkan spirit dan
mengembangkan skill serta knowledge di kalangan
mahasiswa agar mereka punya bekal setelah lulus
nantinya. besar harapan kami agar tulisan ini bisa
menjadi referensi bacaan bagi kalangan dosen
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/peneliti serta buku pegangan bagi mahasiswa.
Membuat Proposal tentunya bukan seperti membuat
penawaran biasa. Dimana terdapat Tips dan Trik
sendiri terkait penyusunan dan penyajiannya. Dan
untuk mampu atau bisa membuatnya, sangat
dibutuhkan kemampuan yang baik. Dari mulai tata
bahasa, topografi serta cara penyajian serta konsep
isi dan bentuk luar dari proposal tersebut. Buku ini
menjabarkan secara detail dan lengkap mengenai
langkah-langkah pembuatan PROPOSAL yang bisa
menarik hati siapa yang dituju. Jika Anda sedang
membutuhkan atau mengetahui cara membuat
sebuah proposal yang menarik hati, maka buku
terbitan DAN IDEA ini adalah jawabannya. -Lembar
Langit Indonesia GroupBuku ini berisi teknik praktis menyusun berbagai jenis naskah
pidato antara lain sambutan panitia, sambutan ketua
organisasi, sambutan pimpinan perusahaan, sambutan
pejabat dan sebagainya. Sangat diperlukan untuk anda yang
sering ditunjuk sebagai ketua panitia, ketua
asosiasi/organisasi sosial/profesi, serta para tokoh
masyarakat , pimpinan lembaga bisnis dan pemerintahan.
Buku ini disertai template dan contoh yang sangat
memudahkan pembaca dalam menyusun naskah
pidato/sambutan.
Buku ini mungkin akan mengubah hidupmu! Seperti halnya
Andhika mengubah jalan hidupnya dari murid biasa asal
Kepulauan Riau yang gemar bermain game dan nonton
anime hingga menjadi Mahasiswa Berprestasi Nasional
dengan tetap menjadi dirinya sendiri. Kita selalu diminta
untuk sukses kuliah, tapi tidak pernah ada yang memberi
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tahu apa yang dimaksud dengan "sukses" kuliah sebenarnya,
apalagi cara mencapainya. Bahkan tidak ada yang memberi
tahu kesempatan apa saja yang ada agar bisa mencapai
"sukses" di kuliah maupun saat terjun ke masyarakat
nantinya. Pemerintah mungkin luput peduli, orangtua tidak
begitu mengerti, alhasil kita hanya mengacu pada standar
anak SMA biasa: rendah, usaha dangkal. Kita tidak bisa
memanfaatkan kesempatan yang ada di dunia perkuliahan
sebaik-baiknya. Ah, tapi sekarang tidak penting salah siapa,
syukurlah kamu sudah memegang buku ini. Buku ini akan
mendorongmu menjadi versi terbaik dirimu meskipun pada
awalnya kamu adalah siswa pemalas, merasa tidak terlalu
pintar, atau sering dianggap bermasalah. Ini adalah kitabmu
untuk memahami peluang apa saja yang ada di kampus dan
mengembangkannya untuk meraih prestasi.
Untuk versi cetak, kunjungi link: http://www.penerbitduta.com/
read_resensi/2019/5/pasti-bisa-bahasa-indonesia-smamakelas-xi#.YWetnVVBxhE Seri buku PASTI BISA merupakan
buku pengayaan yang disusun berdasarkan Kurikulum 2013.
Buku ini berisi materi dan soal-soal latihan untuk membantu
siswa menghadapi ulangan harian dan ulangan akhir
semester. Buku yang membantu siswa mempersiapkan diri
agar sukses meraih nilai tinggi ini disusun dengan sistematika
sebagai berikut. • Berisi ringkasan materi pelajaran sesuai
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam
Kurikulum 2013. • Dilengkapi contoh-contoh soal pada setiap
subbab yang dibahas secara gamblang dan mudah dipahami
(belajar melalui contoh). • Dilengkapi soal-soal latihan yang
komprehensif di bagian akhir bab untuk menguji pemahaman
materi di setiap bab. • Dilengkapi soal-soal Penilaian Hasil
Belajar Semester 1 dan Penilaian Hasil Belajar Semester 2
sebagai latihan untuk menghadapi ulangan akhir semester.
Seri PASTI BISA membantu mencapai kesuksesan meraih
nilai tinggi pada ulangan harian dan ulangan akhir semester.
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Untuk mencapai nilai maksimal dalam Ujian Nasional
diperlukan banyak belajar dan berlatih mengerjakan soal.
Dengan belajar dan berlatih, siswa akan memiliki daya pikir
dan kemampuan menganalisis soal dengan sendirinya. Jika
kedua hal tersebut telah didapatkan, siswa akan dapat
mengerjakan soal-soal dengan cepat dan tepat. Buku 99%
Sukses Menghadapi UN SMK TKP 2018 hadir sebagai solusi
tepat bagi siswa dalam proses belajar dan berlatih tersebut.
Siswa akan mendapatkan 9 paket soal dan pembahasan UN
selama 9 tahun terakhir dan 1 paket prediksi dan
pembahasan UN SMK TKP 2018 berdasarkan dengan SKL
terbaru yang diterbitkan BSNP. Semua dikupas secara detail
dan mudah dipahami. Sebagai bonus, siswa juga akan
mendapatkan bonus CD berisi software desktop UNBK SMK
TKP 2018 agar siswa bisa berlatih mengerjakan soal UN
dengan sistem UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer)
yang sudah mulai diberlakukan. Siswa juga akan
mendapatkan beragam aplikasi android dan video
pembelajaran yang dapat diakses dengan gratis. Tidak lupa
disertakan kumpulan e-book yang akan membantu siswa
dalam belajar dan berlatih. Dengan keunggulan-keunggulan
tersebut, buku ini akan menjadi bekal berharga bagi siswa
agar sukses menghadapi UN SMK TKP 2018. Salam sukses!
Buku Persembahan Penerbit Cmedia
Buku EXPLORE BAHASA INDONESIA SMA/MA ini
merupakan buku yang dikembangkan dengan pendekatan
sains yang pasti akan disukai siswa, karena memiliki
keunggulan sebagai berikut. Materi dan kegiatan dalam buku
ini disusun dengan konsep 5M(Mengamati-MenanyaMencoba-MenalarMengomunikasi/Membentuk Jejaring) yang
memungkinkan siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan
pembelajaran dan akan menuntun siswa dalam membentuk
bangunan pengetahuannya. Adanya kegiatan dan proyek
yang dilakukan secara berkelompok akan menciptakan
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komunikasi dua arah antara siswa dengan siswa, siswa
dengan guru maupun orang tua, serta siswa dengan orangorang di sekitarnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk
mengasah sikap dan kepedulian terhadap lingkungannya.
Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menerapkan
pengetahuan dan keterampilannya dalam sikap dan perilaku
sehari-hari (character building). Buku ini membiasakan siswa
menjadi kreatif dengan memberikan kebebasan untuk
mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh, sehingga siswa
terbiasa melihat dan menemukan berbagai alternatif untuk
menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Dengan
demikian, siswa diharapkan dapat menjadi pemecah masalah
(problem solver).
Memuat: 1. Full materi & kumpulan rumus lengkap 2.
Kumpulan lengkap soal dan pembahasan 3. Bank soal
lengkap UN, US, Ujian Akhir Semester, dll 4. Paket prediksi
UN SMA & SBMPTN Saintek -BintangWahyuDi pertengahan tahun 2021, mari kita telaah dan diskusikan
peran dan keberadaan perguruan tinggi. Secara umum, untuk
mendukung pembangunan Pendidikan Nasional Republik
Indonesia pada tahun 2021. Sebuah pukulan berat bagi
pendidikan di Indonesia ketika pada tahun 2020 harus
menghadapi pandemi COVID-19. Hampir setahun pendidikan
di Indonesia terasa terhenti, dengan adanya kebijakan belajar
di rumah. Tidak ada pertemuan tatap muka di kelas. Semua
aktivitas telah bergeser ke online, pertemuan melalui dunia
maya. Sistem manajemen pembelajaran online, media sosial,
aplikasi chat, aplikasi berbagi video, aplikasi berbagi
dokumen, dan berbagai fasilitas teknologi berbasis online
lainnya adalah alat pembelajaran. Tentunya seorang guru
atau dosen tidak akan tinggal diam dengan kondisi ini.
Segala upaya telah diupayakan agar pendidikan dapat tetap
berjalan apapun kondisinya. Kekuatan dan upaya ini tidak
mudah. Ide, konsep, dan biaya yang tidak murah untuk
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memenuhi fasilitas kuota internet dan aplikasi premium
diupayakan tetap ada. Namun, hasilnya mungkin tidak
sempurna. Namun, hidup harus terus berjalan, pendidikan
harus tetap hidup. Hal ini dikarenakan untuk menemukan
formulasi yang tepat dalam melaksanakan pendidikan online,
untuk dapat menjangkau siswa, dan memberikan
pengetahuan yang berkualitas dan tepat guna. Tak terduga,
fase kebijakan pendidikan di masa pandemi masih berlanjut
pada 2021. Upaya mewujudkan kondisi normal baru ternyata
jauh dari yang diharapkan. Pada akhirnya, rumusan blended
education yang memadukan teknik offline dan online secara
berkesinambungan diambil sebagai jalan tengah solusi.
menjadi setengah offline setengah online, 70 online 30
offline, atau 30 online 70 offline, atau dengan komposisi lain
adalah pilihan berat bagi penyelenggara pendidikan. Selain
mempertimbangkan teknologi yang tersedia, juga
mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia
terkait. Tidak semua dosen dapat melakukan pendidikan
online dengan menggunakan teknologi terbarukan. yang
sudah digunakan dalam pembelajaran. Belum lagi masalah
kuota internet yang tidak murah. Semua ini adalah sekilas
tentang kondisi pendidikan Indonesia di masa pandemi.
Sebagai terobosan inovasi, solusi, dan pendampingan agar
perguruan tinggi dapat segera memenuhi kebutuhan
pendidikan di era pandemi, pemerintah telah
mengembangkan berbagai kebijakan baik terkait regulasi
pendidikan maupun penyaluran dana bantuan atau hibah.
Belum lagi kita membahas secara mendalam perkara
Pendidikan versus Pandemi Covid 19, kita dihadapkan pula
pada keniscayaan perkembangan teknologi di era 4.0 dan
5.0. Industri 4.0 atau revolusi industri keempat merupakan
istilah yang umum digunakan untuk tingkatan perkembangan
industri teknologi di dunia. Untuk tingkatan keempat ini, dunia
memang fokus kepada teknologi-teknologi yang bersifat
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digital. Secara umum, Industri 4.0 menggambarkan tren yang
berkembang menuju otomasi dan pertukaran data dalam
teknologi dan proses dalam industri manufaktur. Tren-tren
tersebut diantaranya adalah Internet of Things (IoT),
Industrial Internet of Things (IioT), Sistem fisik siber (CPS),
artificial intelligence (AI), Pabrik pintar, Sistem Komputasi
awan, dan sebagainya. Bahkan pada rancangan Industrial
Internet of Things, level industri ini menciptakan sistem
manufaktur di mana mesin di pabrik dilengkapi dengan
konektivitas nirkabel dan sensor untuk memantau dan
memvisualisasikan seluruh proses produksi. Bahkan
pembuatan keputusan secara otonomi juga bisa dilakukan
langsung oleh mesin-mesin tersebut. Belum pula terlepas dari
pembicaraan era 4.0, kitapun dituntut untuk paham
bagaimana society dunia berkembang dalam wawasan era
5.0. Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat
menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial
dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era
Revolusi industri 4.0 seperti Internet on Things (internet untuk
segala sesuatu), Artificial Intelligence (kecerdasan buatan),
Big Data (data dalam jumlah besar), dan robot untuk
meningkatkan kualitas hidup manusia. Society 5.0 juga dapat
diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat
pada manusia dan berbasis teknologi. Terjadi perubahan
pendidikan di abad 20 dan 21. Pada 20th Century Education
pendidikan fokus pada anak informasi yang bersumber dari
buku. Serta cenderung berfokus pada wilayah lokal dan
nasional. Sementara era 21th Century Education, fokus pada
segala usia, setiap anak merupakan di komunitas pembelajar,
pembelajaran diperoleh dari berbagai macam sumber bukan
hanya dari buku saja, tetapi bias dari internet, berbagai
macam platform teknologi & informasi serta perkembangan
kurikulum secara global, Di indonesia dimaknai dengan
merdeka belajar. Program “Merdeka Belajar- Kampus
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Merdeka” dinilai sebagai jalan keluar untuk mendukung
kemandirian mahasiswa dalam mendapatkan pendidikan
terbaik. Dalam program ini, mahasiswa tidak lagi bergantung
pada ruang kelas untuk belajar, tidak mengandalkan sumber
ilmiah hanya dari presentasi dosen atau kuliah dan tidak
menyerah pada sistem pendidikan di kampus yang mungkin
tidak update atau mampu memenuhi kebutuhan pendidikan di
era ini. Program " Merdeka Belajar- Kampus Merdeka "
memungkinkan mahasiswa untuk belajar di dalam dan di luar
kampus. Program ini dibuat untuk menimba ilmu baik dari
dosen maupun masyarakat sekitar, hingga bebas mencari
pendidikan terbaik secara alami dari masyarakat dan situasi
sekitarnya. Lalu bagaimana peran dan perluasan pendidikan
tinggi dalam pembangunan pendidikan nasional Indonesia di
era ini? Inklusi sumber daya manusia dan institusi pendidikan
tinggi merupakan salah satu cara untuk menunjukkan peran
dan eksistensi tersebut. Pasuruan, 30 Agustus 2021 Editor
"""Sukses berawal dari kebiasaan-kebiasaan positif.
Masalahnya, ketika mengoperasikan internet, teknologi
informasi ini bisa membantu Anda mempercepat rejeki
sekaligus mampu membuat bangkrut dalam sekejap. Di
waktu produktif Anda bisa bekerja menggunakan internet,
namun pada saat yang bersamaan Anda bisa membuangbuang waktu yang berharga ketika sama-sama sedang
berinternet. Kalau sudah begini, Anda harus tahu kebiasaankebiasaan berinternet apa saja yang produktif, layak dicoba,
dan mampu mempercepat rejeki. Tidak semua kebiasaan
bisa membantu bisnis serta karier Anda. Buku ini
menjelaskan 20 kebiasaan pilihan berinternet yang
sederhana dan bisa menolong Anda menata hidup, bisnis,
dan profesionalitas. Buku ini layak dibaca oleh para
pengusaha, pegawai, dan profesional untuk sukses. Modal
untuk dapat mengikuti buku ini hanyalah satu, yaitu koneksi
internet. Agar efektivitas buku ini terjamin, Anda harus
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mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam buku ini dan
mempraktekkannya setahap demi setahap. Semua praktek
teknis yang ada di buku ini sangat mudah untuk diikuti. Jadi,
Anda tidak akan menemui kesulitan sama sekali. Semoga
dengan membaca buku ini, sukses dan rejeki akan mengalir
lebih deras."""
Sejatinya, buku ini dibuat tidak secara khusus untuk para
pembuat film di lingkungan industri media televisi, tapi buku
ini pun dimaksudkan bisa dinikmati oleh para penggiat film
dokumenter dari kalangan non-industri media televisi. Karena
itu, saya mencoba menuliskan pengetahuan tentang program
dokumenter kali ini dengan agak berteori, sambil
mengimbanginya dengan cerita-cerita dari lapangan yang
lebih bernuansa praktisi. Dengan harapan, seluruh uraian
tersebut bisa dinikmati oleh kalangan mana pun. Melengkapi
seluruh paparan tersebut, saya mencoba menghadirkan
contoh kasus produksi program dokumenter untuk industri
media televisi, beserta naskah program dokumenter sebagai
nyawa kreativitas dalam produksi program dokumenter.
Copyright: 2caa448cdd86c1250deb83c49e8a832f

Page 22/22

Copyright : semed.conecti.me

