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Recognizing the way ways to acquire this book Kegiatan Seminar Proposal is additionally useful. You have remained in right site to start getting
this info. acquire the Kegiatan Seminar Proposal member that we manage to pay for here and check out the link.
You could buy guide Kegiatan Seminar Proposal or get it as soon as feasible. You could speedily download this Kegiatan Seminar Proposal after
getting deal. So, bearing in mind you require the ebook swiftly, you can straight get it. Its for that reason utterly simple and in view of that fats, isnt
it? You have to favor to in this atmosphere

Komunikasi Bisnis - Dyah Gandasari 2022-11-25
Adapun tujuan disusunnya buku ini, untuk membantu para pembaca,
memahami komunikasi di dunia bisnis atau dunia kerja. Setiap manusia
dalam melakukan suatu aktivitas biasanya secara bersamaan juga
melakukan komunikasi. Demikian juga dalam aktivitas bisnis, komunikasi
tidak dapat dipisahkan dengan sebuah pekerjaan. Sehingga
pengembangan keterampilan komunikasi bisnis yang tepat menjadi
penting dan menjadi prasyarat untuk terjalinnya komunikasi yang efektif
dalam dunia kerja atau dunia bisnis. Buku ini berisi materi yang dapat
digunakan baik oleh tenaga pengajar maupun mahasiswa, serta para
pembaca umumnya untuk menambah wawasan berpikir dan ilmu yang
berkenaan dengan Komunikasi khususnya dalam Komunikasi Bisnis.
Buku ini terdiri dari 13 Bab yang menguraikan tentang: Bab 1 Dasardasar Komunikasi Bisnis Bab 2 Komunikasi Tertulis Bab 3 Bahasa dan
Kalimat dalam Menulis Bab 4 Menulis Surat Elektronik atau Email Bab 5
Menulis Memo Bab 6 Menulis Surat Bisnis Bab 7 Menulis Pesan
Persuasif Bab 8 Menulis Pesan Negatif Bab 9 Menulis Laporan Bab 10
Proposal Bisnis Bab 11 Komunikasi Lisan Bab 12 Komunikasi Kelompok
Bab 13 Public Speaking
Budaya Literasi di Pesantren - H. Ahmad Sangid & Ali Muhdi
2020-01-06
Saat ini, manusia dihadapkan dengan istilah Revolusi Industri 4.0 yang
sejak beberapa waktu lalu telah didengungkan oleh berbagai kalangan,
sebuah bangsa harus aktif dalam meningkatkan kualitasnya. Peningkatan
kualitas sebuah bangsa dapat tercapai apabila kualitas masyarakat juga
ditingkatkan. Berbagai upaya telah dilaksanakan di seluruh elemen
masyarakat Indonesia baik secara internal maupun eksternal. Lebih
lanjut, peningkatan kualitas sebuah masyarakat erat kaitannya pula
dengan pendidikan yang terlaksana. Oleh karena itu, pendidikan terkait
perencanaan, proses dan pelaporannya tentu menjadi kajian yang harus
terus digali lebih dalam.
Kuliah Dari Rumah - Ummu Sholihah 2020-07-21
Semenjak Covid-19 dinyatakan sebagai pandemik oleh WHO, semua
orang dihimbau untuk di rumah saja, bekerja dari rumah (work from
home) dan belajar dari rumah (learn from home). Begitupun dengan
kuliah. Kuliah juga dilakukan dari rumah dengan sistem daring. Dengan
adanya kuliah dari rumah di era Covid-19, berbagai dinamika
pembelajaran pun terjadi seperti yang terurai dalam buku ini. Buku ini
merupakan kumpulan pengalaman yang dialami penulis selama kuliah
dari rumah dengan sistem daring. Dengan kuliah dari rumah secara
daring, memunculkan berbagai kisah menarik seputar lika-liku yang
dialami oleh penulis yang dapat dinikmati pembaca di setiap lembar
demi lembar buku ini. Baik itu kisah bahagia, kisah lucu, bahkan kisah
pilu. Secuil kisah dalam buku ini, bahwa penulis terhalang pertemuannya
karena adanya virus korona, sehingga memicu rindu dalam kalbu yang
terus menggebu dan tak kunjung menemukan titik temu. Memang,
dengan kuliah dari rumah membuat penulis resah dan berkeluh kesah.
Kuliah secara daring membuat kantong kering serta menyebabkan
adanya LDR (Long Distance Relationship). Namun penulis berusaha tidak
panik, karena ada Allah yang selalu ada di setiap saat. Penulis berusaha
menahan atas segala keadaan, berusaha melukis keikhlasan, serta
berusaha tumbuh dan bersahabat dalam jaringan. Penulis yakin, semua
akan baik-baik saja, semesta pun akan tersenyum bahagia. Dengan
adanya kondisi ini, justru dapat mendekatkan yang jauh, tetap bisa
memperoleh ilmu, serta dapat menciptakan berbagai peluang. Lantas,
apakah penulis merasa suka atau duka ketika kuliah di rumah? Apakah
akan terjadi gejolak rasa dalam diri penulis selama kuliah di rumah?
Selengkapnya, bisa dibaca dalam setiap subjudul buku ini. Selamat
membaca!
Panduan Penulisan Skripsi - Afkar, S.Pd., M.Pd 2022-03-09
Satu sisi, buku panduan ini diharapkan bisa membantu mahasiswa baik
dalam penulisan proposal maupun dalam penulisan skripsi dalam
pengertian yang utuh. Pada sisi lain, buku ini juga bertujuan
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menyeragamkan teknik penulisan dalam arti yang utuh pula sehingga
ada kesamaan pandangan di kalangan mahasiswa, dosen pembimbing,
dan para pengambil keputusan akademik. Buku ini disajikan setelah
mendapatkan sejumlah masukan dari berbagai pihak yang tentunya
dapat tampil dalam keutuhan yang terjaga kualitas akademiknya,
walaupun demikian disadari sepenuhnya bahwa selalu ada keterbatasan
dalam setiap penulisan. Untuk itu, kritik dan saran yang konstruktif
selalu diharapkan. Semoga buku panduan ini dari waktu ke waktu dapat
disempurnakan dengan kualitas akademik yang lebih baik.
Monograf PENINGKATAN PEMASARAN PRODUK YANG LESS
CONTACT DI DESA WISATA ADILUHUR MELALUI PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DI MASA PANDEMI COVID-19 - Novanda Alim
Setya Nugara, S.Si, M.Hum
Saat ini, kawasan Desa Wisata Adiluhur ini sudah cukup memadai dan
beragam sehingga dapat menggerakkan perekonomian warga desa.
Masyarakat sudah mulai sadar dan ikut terlibat langsung dengan
aktivitas pariwisata, dimana mereka memberdayakan diri mereka di
berbagai kegiatan ekonomi pariwisata seperti menyewakan homestay,
berjualan makanan tradisional, dan membuat kerajinan tangan. Produkproduk hasil penduduk di Desa Adilihur masih dijual secara offline
sehingga untuk mendapatkan produk dari desa wisata, masyarakat harus
datang langsung ke Desa Adiluhur. Begitu pula dengan paket wisata
museum dan agrowisata belum bisa dibeli secara online. Pengunjung
desa wisata Adilihur paling banyak dari daerah Kebumen saja. Dengan
adanya Pandemi Covid-19, tingkat kunjungan jauh menurun ditambah
pengelola belum mampu menerapkan standar CHSE atau Cleanliness
(Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment
Sustainability (Kelestarian Lingkungan). Padahal Desa Wisata Adiluhur
meraih Juara 1 Desa Wisata Terbaik Tingkat Provinsiu Jawa Tengah
Tahun 2019 dan menjadi 244 Desa Wisata Tingkat Nasional yang akan
langsung dibina dibawah Kemenparekraf RI. Tentunya halini menjadi
tugas dari Perguruan Tinggi khususnya IT Telkom Purwokerto untuk
hadir menjadi mitra dengan menawarkan solusi berupa Pemberdayaan
Desa Wisata Adiluhur Dengan Teknologi Informasi di Masa Pandemi
Covid 19 Dalam Pemasaran Produk Yang Less Contact di Desa Adiluhur,
Kec. Adimulyo, Kab. Kebumen.
CERDAS MENULIS KARYA ILMIAH - Prof. Dr. Suyono, M.Pd
PEDOMAN PENYUSUNAN PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN
TUGAS AKHIR - Dr. Elvera, S.E., M.Sc. 2021-12-16
Pengertian Tugas Akhir (TA) merupakan hasil tulisan yang menuruti
suatu aturan tertentu. Aturan tersebut biasanya merupakan suatu
persyaratan tata tulis yang telah dibakukan oleh civitas akademik.
Secara umum, penulisan karya tulis ilmiah dilakukan dalam tiga tahap
yaitu tahap prapenulisan, tahap penulisan dan tahap perbaikan. Dalam
tahap penulisan, penulis membuat suatu rancangan tulisan. Semua
catatan penting dan bahan teoritis dicantumkan dalam rancangan tulisan
ini. Untuk melakukannya, penulis membutuhkan literatur atau bahan
bacaan yang sesuai dengan masalah yang akan ditulis. Pada tahap
penulisan, penulis mulai mewujudkan rancangan tertulis yang telah
dibuat. Semua catatan penting dan bahan teoritis yang sudah disiapkan,
dan mulai menyempurnakannya. Semua hal yang perlu ditambahkan
atau disempurnakan dapat dilakukan dalam tahap ini. Meskipun proses
penulisan karya tulis ilmiah pada umumnya sama, tetapi bentuknya ada
bermacam-macam. Diantara beragam bentuk karya ilmiah itu, yang bisa
digunakan adalah : makalah, laporan tugas akhir, skripsi, tesis dan
disertasi.
Cara Mudah UN/SPMB 07 B.Ind SMA Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Palangka Raya 2021 - Dr. Syamsuri, S.Sos, M.Si
2021-09-16
Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
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Universitas Palangka Raya (UPR) 2021 ini adalah revisi dari buku
panduan penulisan skripsi yang pernah dimiliki sebelumnya. Panduan ini
sangat penting sebagai pedoman bagi mahasiswa dan dosen dalam
menyelesaikan tugas akhir sarjana strata satu (S1) FISIP UPR. Buku
panduan ini juga merupakan acuan gaya selingkung yang konsisten bagi
para mahasiswa, dosen pembimbing dan penguji serta pihak-pihak lain
yang memerlukannya seperti pimpinan fakultas dan ketua
jurusan/program studi di lingkungan FISIP UPR. Sebagaimana diketahui
bahwa pada panduan penulisan skripsi sebelumnya ada beberapa hal
yang perlu dilengkapi. Kekurangan itu diantaranya sebagai berikut: 1)
tidak ada keseragaman panduan penulisan skripsi antar jurusan/prodi,
maka dilakukan revisi yaitu: a) Penyeragaman syarat SKS 128 SKS; b)
Penyeragaman syarat IPK minimal 2.00; c) Penyeragaman teknik
penulisan dan format skripsi 6 bab. 2) sudah cukup lama (mayoritas
diterbitkan antara tahun 2009- 2012), maka dilakukan revisi yaitu: a)
Panduan Seminar proposal dan ujian skripsi Daring dan Luring; b)
Mendorong penggunaan manajemen referensi (Mendeley, Zotero, Google
References dll) c) Mendorong penelitian berbasis internet (Netnografi,
studi literatur dll). 3) tidak ada batasan “fraud”, maka dilakukan revisi
yaitu: Menerapkan uji plagiasi pada proposal dan skripsi batas kemiripan
≤ 30%. 4) kurang memaksimalkan inovasi dan kreativitas serta tidak
memberikan ruang penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
(MBKM). Maka dilakukan revisi yaitu: 1) Dosen pembimbing pendamping
dimungkinkan dari Fakultas lain atau Perguruan Tinggi lain, bahkan
praktisi berpengalaman > 10 tahun; 2) Memberikan ruang penguji
eksternal atas usulan pembimbing.
Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi - Drs. H. Islachuddin
Yahya, M.Pd. 2022-06-21
Buku ini mengetengahkan wawasan kebahasaan dan dasar-dasar teori
menulis karya ilmiah, meliputi pemahaman , karakteristik, struktur, dan
objek atau bahan kajiannya. Semua itu merupakan pengetahuan dasar
yang harus dipahami oleh penulis. Setelah pengetahuan dasar dimiliki,
baru tahap langkah-langkah Menyusun karya ilmiah. Langkah ini sangat
penting untuk diperhatikan, agar penulisannya dilakukan secara objektif
dan sistematis mengikuti pedoman karya ilmiah yang mutakhir, mengacu
pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).
Manajemen Penyelenggaraan Pertandingan Sepak Takraw - Ahmad
Sofyan Hanif 2021-02-08
Manajemen olahraga menentukan keberhasilan suatu organisasi
keolahragaan dalam meningkatkan prestasi. Manajemen
penyelenggaraan pertandingan sepaktakraw digunakan berbagai
kalangan, baik dari para mahasiswa, dosen sepaktakraw, pengurus
provinsi di masing-masing daerah dan juga federasi olahraga
sepaktakraw tertinggi di negeri ini, untuk menilai keberhasilan suatu
event yang diselenggarakan. Kesuksesan dalam menyelenggarakan
kegiatan sepaktakraw, sangat ditentukan dalam proses manajemennya.
Materi yang disajikan dalam buku ini menyangkut pendekatan sistem
manajemen, fungsi-fungsi manajemen secara umum, seperti proses
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan serta
evaluasi dalam proses manajerial penyelenggaraan pertandingan
sepaktakraw. Buku ini mengupas tuntas bagaimana kompetisi harus
disiapkan, bagaimana langkah-langkah dan pengelolaan kompetisi yang
dilaksanakan dengan baik sehingga berjalan dengan lancar, bagaimana
proses pemasarannya serta proses pelaporan dan evaluasi dengan benar,
semua dituliskan dengan jelas dalam buku ini. Buku ini wajib dibaca oleh
anda yang akan menyelenggarakan kegiatan sepaktakraw.
Kartini Milenial Sukses di Tengah Pandemi - Sitti Rahmaniar Abubakar
2020-11-06
Buku ini menyajikan kisah inspiratif tujuh perempuan generasi penerus
Kartini. Pandemi yang melanda negeri telah membatasi gerak langkah
dan kiprah ketujuh perempuan itu. Namun, berbagai rintangan dapat
mereka atasi sehingga sukses di tengah pandemi.
Membina Kompetensi Berbahasa dan Bersastra Indonesia -

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
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
Bahasa Indonesia (Tata Tulis Dan Komunikasi Ilmiah) - Jihad Talib
2021-09-16
Buku Bahasa Indonesia ini merupakan suplemen untuk MKDU Bahasa
Indonesia di PT yang membahas secara spesifik mengenai tata bahasa
yang dipadukan dengan pembelajaran praktik keterampilan berbahasa
secara lisan dan tulisan. Hal yang menarik dalam buku ini adalah,
pembaca disuguhi materi dan latihan keterampilan berbahasa terutama
keterampilan berbicara dan menulis. Keterampilan berbahasa tersebut,
merupakan pengembangan dari keterampilan membaca dan menyimak
yang sangat identik dengan aktivitas ilmiah mahasiswa untuk
mengembangkan diri dalam proses akademik dan nonakademik. Materi
dalam buku ini spesifik membahas tentang tata bahasa, teknik berbicara,
teknik menulis, teknik penyusunan laporan ilmiah, teknik sitasi secara
manual, Google Cendekia, penggunaan aplikasi Mendeley), teknik
penyusunan proposal ilmiah, penulisan artikel ilmiah, dan artikel
popular. Semua materi dilengkapi dengan suplemen materi dan latihan
yang sangat sistematis sehingga dapat membantu mahasiswa untuk
menguasai materi dan terampil berbahasa baik lisan dan tulisan.
Penyajian materi dan metode pembelajaran dalam buku ini efektif dan
efisien sehingga menyenangkan dan tidak membosankan. Oleh karena
itu, buku ini sangat tepat untuk dimiliki oleh semua kalangan baik
mahasiswa dari semua jurusan, guru, dan dosen. Buku ini diharapkan
menjadi salah satu solusi dalam melahirkan pembelajaran bahasa
Indonesia yang menarik, berkualitas dan bermutu yang relevan dengan
abad 21 saat ini.
Cendekia Berbahasa RENCANA INDUK RISET RAHARJA (RIRR) 5.0 - Dr. Ir. Untung
Rahardja, M.T.I., MM 2021-09-29
Buku RIRR 5.0 ini disusun berdasarkan pasal 51 ayat 2 Permenristekdikti
No. 44 Tahun 2015 bahwa perguruan tinggi wajib memiliki rencana
strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis
perguruan tinggi. Penyusunan RIRR 5.0 merupakan tindak lanjut
kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi/Badan
Riset dan Inovasi Nasional (Kemdikbudristek/BRIN) yang telah
memberikan kepercayaan kepada Universitas Raharja sebagai perguruan
tinggi untuk melakukan pengelolaan kegiatan-kegiatan penelitian.
Resonansi Pemikiran Buku 9 - Drs. Priyono, M.Si.
Buku ini berisi kumpulan artikel dan opini di media massa bulan JanuariMei 2020
Memberantas Hoax: Saracen & Akun Trio Macan - Seri I - Pusat Data dan
Analisa TEMPO 2019-01-07
JARI tangan Ade Ayu Sasmita lincah memencet iPad miliknya. Rabu
pekan lalu, di sebuah kafe di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dia sibuk
meladeni percakapan dengan para pengikutnya di jejaring sosial Twitter.
“Mereka masih penasaran dengan kicauan saya tentang dugaan korupsi
Marwan Effendy,” katanya kepada Tempo.
SEBATIK VOL 25 NO 2 - P3M STMIK Widya Cipta Dharma 2021-12-01

Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi Berbasis Pembelajaran Aktif - Dr.
Aninditya Sri Nugraheni, M.Pd. 2019-02-01
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
dasar-dasar menulis ilmiah, hingga implementatif dan praktisinya. Materi
yang disajikan dalam buku ini sangat membantu pem-baca, khususnya
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PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH UNTUK SISWA SMA MUHAMMAD JAMHARI, M.Pd.
Keterampilan menulis karya ilmiah sangat penting artinya bagi siswa
dalam rangka mengerjakan tugas-tugas riset di sekolah maupun dalam
rangka persiapan memasuki dunia kerja. Selama mengikuti pendidikan di
sekolah, mereka sering diberikan tugas menulis karya ilmiah berupa
makalah atau artikel yang berkaitan dengan kegiatan riset yang
diikutinya. Lebih dari itu, menulis karya ilmiah harus dipenuhi oleh siswa
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi di sekolah. Di
samping itu, berbagai lomba atau kompetisi menulis karya ilmiah
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dilaksanakan oleh berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun
instansi swasta yang melibatkan pihak sekolah. Hal ini tentu merupakan
kesempatan emas bagi siswa untuk mengadu kemampuannya dalam
menulis karya ilmiah. Mereka yang benar- benar memiliki keterampilan
dalam menulis karya ilmiah akan mampu memenangkan lomba yang
bergengsi tersebut. Siswa memiliki ruang tersendiri untuk menulis karya
ilmiah. Karya ilmiah tersebut sering menjadi masalah tersendiri bagi
siswa. Permasalahannya bukan terletak pada sedikit banyaknya tugas
menulis yang diberikan oleh guru, namun bagaimana tata cara penulisan
karya ilmiah yang baik dan benar. Di antara karya ilmiah yang harus
ditulis oleh siswa selama proses pembelajaran di sekolah diantaranya
makalah, essay, artikel, laporan penelitian, proposal penelitian, tugas
akhir riset dan sebagainya. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan
menulis karya ilmiah merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam
seluruh proses pembelajaran yang dialami oleh setiap siswa selama
menuntut ilmu di sekolah. Pada setiap semester, siswa harus menulis
karya ilmiah dalam berbagai bentuk di setiap bidang keilmuan yang
mereka tempuh. Dengan demikian, mereka diharapkan akan memiliki
wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai apa yang disebut
dengan karya tulis ilmiah dan bagaimana tata cara penulisannya.
Namun, keterampilan menulis bagi sebagian besar orang, tidak
terkecuali siswa, bukan pekerjaan yang mudah. Keterampilan menulis
merupakan keterampilan berbahasa yang paling tinggi tingkatannya
dibandingkan keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan
keterampilan menyimak (mendengarkan). Hal ini mudah dipahami,
karena dilihat dari segi tahapan pemerolehan bahasa, keterampilan
menulis dilakukan pada tahapan terakhir setelah pemerolehan
keterampilan menyimak, berbicara, dan membaca. Akhadiah (1997)
menyatakan bahwa berbeda dengan kemampuan menyimak dan
berbicara, kemampuan menulis tidak diperoleh secara alamiah. Dari
keempat keterampilan berbahasa yang ada yaitu menyimak, berbicara,
membaca, dan menulis, keterampilan menulis khususnya menulis karya
ilmiah dianggap paling sulit. Untuk menguasainya, sungguh diperlukan
proses yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi (high order
thinking skills). Menulis bukan merupakan aktivitas tunggal, melainkan
kompleks karena didahului oleh aktivitas-aktivitas berbahasa yang lain,
seperti membaca dan menyimak. Oleh karena itu, sudah selayaknya
setiap siswa memiliki keterampilan yang memadai dalam menulis karya
ilmiah, baik berupa laporan hasil penelitian maupun artikel atau jurnal
penelitian. Untuk menunjang harapan tersebut, perlu adanya sebuah
buku pedoman yang bisa dijadikan sebagai panduan oleh siswa dalam
melaksanakan penelitian sekaligus melaporkannya menjadi laporan
penelitian yang berupa Tugas Akhir Penelitian.
TEKNIS SEMINAR ONLINE PADA MASA PANDEMIK Evidance Base Agus purnama | M.Khalid Fredy Saputra | Rinawati | Yusuf Dwiyanto |
Fenty Efendy | Dayana Noprida | Irfan Hardian | Teti Oktianingsih |
Ilhamsyah | Rohani | Nuzula Firdaus | Doddy Firmansyah | Ganjar Kundi
Prasetya | Noviana Haryanti | Edi Yulia Ramdan | Dyah Rima Yudhiastuti
| Maladewi | Wahyuni | Neneng Ilah Rohilah | Rita Erlina | Tri Imroatun |
Sri Agung Lestari | Dedeh Ernawati | Sri Sulamsih | Heldawati | Ria
Mariatulisnaani | Aris Nurrahman | Wawan Kurniawan | M. Didin
Wahyudin | Nurmawati | Ratna Komala | Ida Faridah | Syahrul handoko
2021-07-21
buku ini dipersembahkan kepada para pembaca sekalian untuk sedikit
memberikan informasi serta petunjuk teknis dan tips dan trik ketika akan
membuat sebuah seminar online. Buku ini kami susun sebagai bagian
dari pengabdian kami kepada masyarakat dan Bentuk kontribusi kami
untuk memberikan sebagian pengalaman kami membuat seminar online
yang pada saat buku ini dibuat masih berada pada masa pandemik
COVID-19
Cara Mudah UN 08 B.Ind SMA Professional Development For Teachers Of English (Prodevet) In
4.0 Era - Selviana Napitupulu 2019-09-01
This book is about how teachers can continue with their professional
development as language teachers once their period of formal training is
over. It also examines how supervisors and administrators can provide
opportunities for such development to take place. The need for ongoing
teacher education has been a recurring theme in language teaching
circles in recent years and has been given renewed focus as a result of
the emergence of teacher-led initiatives such as action research,
reflective teaching, and team teaching. Opportunities for in-service
training are crucial to the longterm development of teachers as well as
for the long-term success of the programs in which they work. The need
for ongoing renewal of professional skills and knowledge is not a
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reflection of inadequate training but simply a response to the fact that
not everything teachers need to know can be provided at pre-service
level, as well as the fact that the knowledge base of teaching constantly
changes. This book also discusses the importance of digital literacy for
pre-service teachers in the 4.0 era since many teachers of English
candidate are still digitally illiterate in the local context. The touch of
some social media and learning platform in this books is expected to
aware the teachers candidates to update and upgrade their capacity.
Pendekatan Kuantilatif dalam Penelitian Pendidikan: Dialektika Prosedur
Penelitian Mixed Methods - Prof. Dr. A. Mukhadis 2021-11-05
Paparan teoretik dan aplikasi tentang pendekatan kuantilatif dalam
bidang pendidikan menjadi isi utama buku ini. Inspirasi paparan isi buku
ini berdasarkan beberapa pengalaman praktis penulis. Pertama, sebagai
pembina matakuliah metodologi penelitian di progam sarjana dan
pascasarjana, pembimbing, penguji skripsi, tesis, dan disertasi; dan
pelatih serta pendamping kepada para dosen dan guru dalam penulisan
karya ilmiah. Kedua, pereview proposal, pemonitor pelaksanaan, dan
laporan penelitian di DRPM Kemenristek Dikti. Ketiga, fasilitator di
berbagai kegiatan seminar dan pelatihan dalam bidang penelitian dan
penulisan karya ilmiah. Keempat, sebagai respon terhadap tuntutan
perluasan bidang garapan dan peningkatan kualitas proses dan hasil
penelitian yang mengacu pada Technology Readiness Level (TRL 1—9) di
Indonesia. Kelima, upaya memfasilitasi dosen, mahasiswa, guru, praktisi,
dan peneliti pemula yang ingin mendalami metodologi penelitian secara
bermakna, khususnya dalam pendekatan kuantilatif. Ada lima hal
esensial yang dipaparkan dalam buku ini. Pertama, dialektika prosedur
penelitian pendekatan Kuantilatif. Pendekatan ini menjadi kebutuhan
dalam era disrupsi teknologi, dialektika masalah, latar, proses, dan hasil
penelitian yang direpresentasikan dalam kerangka Technology Readiness
Level. Kedua, esensi pendekatan kuantilatif, dan landasan teoretiknya
sebagai representasi the logic of inquiry dalam upaya mencari kebenaran
ilmiah melalui pendekatan kuantilatif. Ketiga, pola rancangan, teknik
sampling, pengumpulan dan analisis data dalam pendekatan kuantilatif
sebagai representasi the empirical testing dalam upaya mencari
kebenaran ilmiah melalui pendekatan kuantilatif. Keempat, kiat
pengemasan proposal dan laporan penelitian kuantilatif seuai dengan
prinsip the logic of inquiry dan the empirical testing sebagai representasi
penyusunan rencana dan laporan akhir penelitian dalam pendekatan
kuantilatif. Kelima, kiat hilirisasi dan diseminasi hasil penelitian, baik
secara langsung maupun tidak langsung utamanya dalam jurnal dan
prosiding. Keseluruhan isi buku ini disajikan dalam 12 Bab. Pada Bab I
sampai Bab VI diuraikan secara teoretik dialektika pendekatan
kuantilatif yang terkait dengan aspek esensi, dan sosok the logic of
inquiry dan the empirical testing sebagai kerangka pikir upaya mencari
kebenaran ilmiah dengan pendekatan kuantilatif. Uraian Bab VII sampai
Bab X lebih bersifat penerapan penelitian, dalam bentuk penyusunan
proposal dan laporan penelitian beserta contoh kiat pengemasannya.
Buku ini diakhiri dengan paparan Bab XI dan XII dengan pengemasan
hilirisasi dan/atau diseminasi hasil penelitian dalam wujud artikel
penelitian beserta contohnya.
PANDUAN LENGKAP MENGURUS PERIJINAN dan DOKUMAN BAHASA INDONESIA : - Kelas XII Seminar Ke SD-An (Dalam Pendidikan Tinggi Untuk Penulisan
Skripsi Dan Tesis) - Yullys Helsa, M.Pd. 2020-12-01
seminar pendidikan adalah suatu kegiatan penyampaian karya ilmiah
yang direncanakan untuk di presentasikan dengan sumber tentang
pendidikan oleh peneliti dalam mengambil kesimpulan dengan tujuan
persamaan pendapat tentang hasil karya ilmiah demi menarik kebenaran
isi dari hasil karya ilmiah. Dibuat untuk memberikan arahan bagi
mahasiswa serta para pembimbing di dalam membuat proposal dan
laporan tugas dengan baik dan seragam. Buku ini juga diharapkan dapat
memberikan sebuah petunjuk secara umum, sehingga pola pikir dalam
melaksanakan rangkaian kegiatan penulisan skripsi dan tesis dapat lebih
terarah dan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dijadwal akademik
yang telah ditetapkan semestinya. Seminar Ke SD-An (Dalam Pendidikan
Tinggi Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis) ini diterbitkan oleh Penerbit
Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
KOMUNIKASI BISNIS - Dr. Nuning Nurna Dewi, MM 2022-06-03
Mata kuliah ini dirancang untuk membahas berbagai konsep dan praktek
manajemen dalam konteks dunia yang kompleks, dinamis, turbulent, dan
semakin global. Pembahasan ditekankan pada pendekatan fungsional
atau proses terhadap studi manajemen. Materi pembahasan mencakup
semua fungsi manajemen. Hal ini diharapkan akan memberikan
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kerangka (framework) untuk menganalisis dan mampu memahami sifat
dasar pekerjaan dan sukses manajerial, serta informasi yang dapat
digunakan untuk meningkatkan kinerja fungsi-fungsi manajerial dalam
masyarakat bisnis yang semakin kompetitif.
KULIAH DOKTOR, SIAPA TAKUT? KUMPULAN KISAH
MENEMPUH STUDI DOKTORAL - Agung Nugroho Catur Saputro,
S.Pd.,M.Sc., Khairul Azan, M.Pd., Toman Sony Tambunan, S.E., M.Si.,
Lusiana Paluzi, M. Pd., Dr. H. Nizamuddin, SE, M.Si., Jumari, M.Pd.I., Dr.
Fahrina Yustiasari Liriwati, M.Pd.I., Rus Yandi, S.H.I, M.H., Dr. Ratna
Farwati, M.Pd., Zaedun Na’im, M.Pd.I., Dr. Mutro n, M. Fil.I. 2021-01-25
Buku ini ditulis oleh para penulis yang terdiri atas para akademisi yang
sudah berhasil menyelesaikan studi doktor tepat waktu, akademisi yang
sedang menjalani proses pendidikan doktor, maupun akademisi yang
sedang mempersiapkan studi doktor. Para penulis dari berbagai institusi
pendidikan tersebut akan berbagi cerita dan pengalaman nyata tentang
seputar pengalaman menempuh pendidikan doktor.
Terampil berbahasa Indonesia - Drs. Isma Tantawi, M.A. 2019-08-01
Buku terampil bahasa indonesia ini, penulis mengajak pembaca untuk
meningkatkan kesadaran nasioanal dan bangga berbahasa Indonesia
serta menjelaskan cara mengungkapkan pikiran, baik secara lisan
maupun tulisan. Tujuannya adalah agar kita dapat mencintai bahasa
Indonesia dan terampil menulis karya ilmiah (artikel, makalah, skripsi,
tesis, desertasi, dan buku) yang layak untuk dipresentasikan,
dipublikasikan, dan diterbitkan serta dapat berpidato dengan baik dan
dapat menulis surat sesuai dengan kepentingan dalam kehidupan seharihari. Kompetensi-kompetensi dalam Buku terampil bahasa indonesia
disajikan secara berurutan disertai contoh-contoh yang dikomunikasikan
dengan bahasa lugas dan mudah dipahami. Di samping itu juga, dalam
buku ini dilengkapi dengan lampiran tentang Kata Baku dan Tidak Baku,
Pengindonesiaan Kata-kata Asing, Penulisan Singkatan dan Akronim,
Penulisan Sukatan dan Timbangan, Penulisan Mata Uang, Penulisan
Tanda dan Lambang, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang
Disempurnakan, dan Pedoman Pembentukan istilah yang selalu
diperlukan oleh seorang penulis pemula maupun profesional. Buku ini
mungkin dapat membantu. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
CMS Cara Menguasai Soal Bahasa Indonesia SMA dan MA Latihan Soal
dan Pembahasan HOTS - Tomi Rianto
bantu dalam memahami materi Bahasa Indonesia yang terlihat
membosankan menjadi lebih menarik. Buku ini merupakan buku wajib
untuk menghadapi berbagai ujian karena di dalamnya terdapat berbagai
jenis soal latihan dari berbagai ujian, baik dari Ujian Sekolah, Ujian
Nasional, hingga Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Buku ini terdiri
atas 21 bab, yang mencakup seluruh materi pada Bahasa Indonesia SMA/
MA dari kelas X sampai kelas XII. Pada setiap bab, terdapat soal latihan
dan pembahasannya, soal pemantapan, dan variasi soal Seleksi Masuk
Perguruan Tinggi Negeri beserta pembahasannya. Soal-soal tersebut
mencakup soal SBMPTN, SNMPTN, SIMAK UI, dan UTUL UGM. Buku ini
juga dilengkapi soal Ujian Nasional dan soal-soal Higher Order Thinking
Skills (HOTS) beserta pembahasannya di akhir buku.
MANAJEMEN EVENT DI DESA WISATA - Sabalius Uhai, SST. Par., M.
Par., CHE Dr. Firman Sinaga, SST. Par., M. Si. Par., CHT 2022-01-02
Pembahasan dalam buku ini meliputi jenis-jenis kegiatan event, panitia
kegiatan, tugas dan tanggung jawab panitia kegiatan, membuat proposal
kegiatan, persiapan kegiatan acara, saat kegiatan acara, setelah kegiatan
acara, promosi kegiatan acara.
Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus - Dr. Ahmad Tohardi
2019-12-19
Berangkat dari pengalaman mengajar di kelas pada saat kuliah
Metodologi Penelitian khususnya, selalu saja kekurangan waktu untuk
menjelaskan materi kuliah yang bersangkutan, sementara disisi lain
masih banyak materi yang harus disampaikan kepada mahasiswa,
sehingga akhirnya dosen harus memilih apakah memilih materi yang
disampaikan sedikit tetapi mahasiswa memahami semua yang
disampaikan, atau memilih menyampaikan semua materi, tetapi
konsekuensinya mungkin banyak mahasiswa yang tidak faham. Untuk itu
adanya Buku Ajar ini sedikit dapat membantu dosen dan mahasiswa
untuk menemukan jalan tengah, artinya tidak semua materi harus
disampaikan dikelas, bagian dari materi yang kira-kira bisa difahami oleh
mahasiswa hanya dengan membaca sendiri, maka dapat hanya dengan
membaca di Buku Ajar ini, dengan demikian semua materi yang sudah
direncanakan oleh dosen di 14 kali pertemuan per semester tersebut
dapat disampaikan semua dengan tuntas. Sebagai pengayaan tambahan
maka di kelas, perlu dibuka “ruang” diskusi bagi mahasiswa yang belum
faham setelah membaca Buku Ajar ini. Buku Ajar ini coba penulis
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tuliskan dengan menggunakan Bahasa “kampung” tujuannya adalah agar
apa yang ditulis dalam buku ini mudah difahami oleh siapa saja.
Disamping itu berbagai materi yang ditulis dalam Buku Ajar ini adalah
kombinasi teori dan praktik, sehingga isi buku ini lebih mengarah kepada
pragmatis, khususnya dalam konteks penelitian akademik (Skripsi,Tesis
dan Disertasi). Akhir kata, karena keterbatasan pengetahuan dan
wawasan serta pengalaman penulis, khususnya dalam bidang ilmu
Metodologi Penelitian, maka buku ini tentu masih jauh dari sempurna
seperti kata pepatah tiada gading yang tak retak, untuk itu segala kritik
dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangatlah penulis
diharapkan guna penyempurnaan buku ini dimasa yang akan datang.
Pontianak, Desember 2019 Penulis
Antologi Cerpen Pejuang Pendidikan - Ian Hasan 2021-03-25
Pejuang pendidikan ialah semua pihak yang sadar atau tidak sadar telah
membangun pendidikan yaitu "Tanpa Henti berjuang sepanjang hidup
untuk Pendidikan yang cerdas dan berbudi luhur". Tapi kini problema
melanda para pejuang pendidikan di situasi yang sulit ini. Apakah
pandemi ini membatasi kita untuk tetap belajar dan memperjuangkan
pendidikan? Pandemi melanda dan berdampak dalam seluruh aspek
kehidupan, telebih lagi dalam sektor pendidikan mengalami
keterpurukan. Dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan
yang paling terlihat hingga saat ini yaitu keefektifan proses belajarmengajar yang dirasa kan banyak pihak terutama para pelajar. Tidak
hanya pelajar, terlebih para pejuang pendidikan serta seluruh lapisan
masyarakat pun kesulitan mendapatkan akses pendidikan seperti ikut
seminar, penyuluhan, kegiatan masyarakat yang telah menjadi bagian
hidup dari masyarakat dan sebagai bagian dari life long learning. Melalui
karya dalam buku antologi ini, kita semua dapat berbagi berbagai
ekspresi serta bentuk perasaan dan ucapan terima kasih yang mungkin
dapat menginspirasi banyak orang yang membacanya, serta menjadi
wadah untuk menuangkan buah pikiran, keluh kesah, suka dan duka
serta menebar inspirasi terhadap para pejuang pendidikan yang tetap
berjuang di tengah situasi sulit pandemi.
Buku Panduan Standar Operasional Prosedur (SOP) PENGAJUAN
PROPOSAL PENILITIAN, PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING,
PEMBIBINGAN, PELAKSANAAN PENELITIAN PENULISAN DAN
UJIAN THESIS - Prof. Dr. Suwardi Lubis, M.S. 2021-09-24
Buku SOP Pengajuan Proposal Penelitian, Penetapan Komisi
Pembimbing, Pembimbingan, Pelaksanaan Penelitian, Penulisan dan
Ujian Tesis Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana
Universitas Darma Agung Medan. Substansi materi buku ini mencakup,
ketentuan umum pengajuan proposal penelitian Tesis, dan aturan-aturan
serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa. Selain itu
juga buku ini diharapkan dapat digunakan oleh para pembimbing untuk
mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam mengefektifkan
penyelesaian studi bimbingannya. Tim penyusunan SOP Pengajuan
Proposal Penelitian, Penetapan Komisi Pembimbing, Pembimbingan,
Pelaksanaan Penelitian, Penulisan dan Ujian Tesis Program Studi
Magister Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana Universitas Darma Agung
Medan ini sangat menyadari sepenuhnya bahwa buku ini memerlukan
masukan-masukan yang konstruktif untuk penyempurnaannya, baik
substansi materi maupun format atau perwajantahannya. Jika ada ide-ide
atau sumbangsih pemikiran yang belum tertampung dalam substansi
materi SOP ini, hal itu adalah karena keterbatasan tim penyusun. Kami
mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada
Menyelesaikan skripsi dalam satu semester - Darmono 2002
Sajak Asa dan Rasa - Esse, S.Pd
“Sajak Asa dan Rasa” merupakan kumpulan kisah inspiratif santri dari
berbagai narasumber terkait. Penggalan kisah bahagia dan sedih
menjadi bumbu dalam setiap alur cerita. Buah karya ini hadir dalam
goresan pena yang sederhana agar pembaca lebih mudah dalam
mengambil hikmah kehidupan di dalamnya, terkhusus bagi para
penuntut ilmu yang tengah berjuang dalam derasnya menyelami lautan
ilmu, dalam sulitnya mendalami tumpukan kaidah serta dalam kacaunya
gejolak asa dan rasa perihal cita dan cinta yang seutuhnya akan ada
pada diri setiap hamba. Buah karya ini hadir dalam beberapa penggalan
kisah inspiratif dengan konflik yang berbeda-beda dan diselingi hikmah
hidup yang juga berbeda.
Bahasa Akademik Indonesia - Drs. Isma Tantawi, M.A. 2019-08-01
Materi dalam buku ini lebih diutamakan pada hal-hal yang berhubungan
dengan penelitian. Penjelasan dimulai dari pengertian karya ilmiah, ciriciri karya ilmiah, sikap ilmiah, manfaat karya ilmiah, keutamaan ilmu
serta bagaimana cara memahami dan membuat motif, tendensi, topik,
dan tema. Di samping itu, juga dijelaskan bagaimana cara membuat latar
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belakang masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, hipotesis, konsep-konsep yang digunakan, landasan teori,
tinjauan pustaka (kajian lepas), metode penelitian, pembahasan
(analisis), simpulan dan saran, serta membuat perlengkapanperlengkapan karya ilmiah seperti kulit luar, kulit dalam, pernyataan,
abstrak, kata pengantar, cara mengutip pendapat orang lain, daftar
pustaka, daftar informan, catatan kaki (footnote), dan lampiran dari segi
kebahasaan, bahasa Indonesia. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
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KERAGAMAN HAYATI RUANG TERBUKA HIJAU BERBASIS
PENGETAHUAN ULAYAT - Prof. Dr. Yetrie Ludang 2017-08-28
Saat ini, di Indonesia penelitian dan referensi tentang pemilihan jenis
tumbuhan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) sudah banyak dilakukan.
Namun, yang masih sangat jarang adalah penelitian yang memadukan
pengetahuan ilmiah dan pengetahuan ulayat Suku Dayak dalam
menentukan jenis tumbuhan yang digunakan sebagai RTH di Kota
Palangka Raya
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