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Yurisprudensi peradilan agamaAnalisa persepsi masyarakat di daerah dataran
tinggi (upland) terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran untuk
memelihara lingkungan, studi kasus di Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung
Kidul, Propinsi Daerah Istimewa YogyakartaStrategi Dan Teknik Penulisan Karya
Tulis Ilmiah Dan PublikasiFiqh Al-ZakāhReformasi intelektual IslamDewan
masyarakatOreng Madure dan wong SoloDewan bahasaIntegrasi Pendidikan
Agama Hindu dalam Pembelajaran Bahasa SanskertaPanduan Praktis Menulis
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)Analisis wacanaLingga di Pura
Kancing Gumi: Permata Spiritual Masyarakat Desa SulangaiAnalisis kemiskinan,
ketenagakerjaan, dan distribusi pendapatanBuku Ajar Teori-Teori
KomunikasiProblematika penulisan cerita rakyat untuk anak di IndonesiaKorelasi
antara kemiskinan dengan konflik sosialPelindung? : suatu kajian tentang konsep
dan amalan kesetiaan dalam hubungan antara pemimpin dan pengikut dalam
masyarakat MelayuManajemen strategik pengembangan SDM perguruan
tinggiKajian layanan bahan pustaka baru Perpustakaan Nasional RIBecoming
CriticalTeknik Permainan Kendang Tunggal Pada Gamelan BaliBirokrasi Pelayanan
Publik Konsep, Teori, Dan AplikasiKonsep & Metode Keperawatan (ed. 2)Pandangan
pemuka agama tentang ekslusifisme beragama di IndonesiaAnalisis WacanaKajian
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bahasaUpacara Nyiramang Layon Di Merajan Pada Pasek Gede Jong Karem Desa
Adat Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten BadungCetusan nasionalisme dalam
Makna sebenar sebuah ladangPTK Guru MatematikaNama dan gelar dalam
masyarakat BaliPengembangan Kurikulum Sejarah Kebudayaan Islam dengan
Pendekatan Total History: Urgensi, Relevansi, dan AktualisasiPemberdayaan sosial
keluarga pasca bencana alamDewan sasteraModel pemberdayaan anak jalanan
berbasis keluarga dengan pendekatan multisystemPenggunaan dan
kebolehubahan buruh di MalaysiaKurikulum Pesantren (Model Integrasi
Pembelajaran Salaf Dan Khalaf)Metodologi penelitian: penelitian kualitatif,
tindakan kelas & studi kasusManajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia
Menunjang Kinerja Aparatur BerkualitasPTK Guru PKnThe Noise of Solemn
Assemblies Christian Commitment and the Religious Establishment in America

Yurisprudensi peradilan agama
Labor supply in Malaysia.

Analisa persepsi masyarakat di daerah dataran tinggi (upland)
terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran untuk
memelihara lingkungan, studi kasus di Kecamatan Playen,
Page 2/24

Bookmark File PDF Bab Ii Kajian Pustaka Konsep Landasan Teori Dan
Model
Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi
Fiqh Al-Zakāh
Sociolinguistic study of Madurese people and language in Semarang.

Reformasi intelektual Islam
This work has been selected by scholars as being culturally important and is part of
the knowledge base of civilization as we know it. This work is in the public domain
in the United States of America, and possibly other nations. Within the United
States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or
corporate) has a copyright on the body of the work. Scholars believe, and we
concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made
generally available to the public. To ensure a quality reading experience, this work
has been proofread and republished using a format that seamlessly blends the
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original graphical elements with text in an easy-to-read typeface. We appreciate
your support of the preservation process, and thank you for being an important
part of keeping this knowledge alive and relevant.

Dewan masyarakat
Wacana merupakan salah satu kajian dalam ilmu linguistik yang ditetapkan dalam
satu kajian tersendiri, yakni analisis wacana. Kajian analisis wacana dapat dilihat
dari paradigma struktural dan paradigma fungsional, serta struktural fungsional.
Dalam paradigma struktural, wacana dipandang sebagai satuan bahasa terlengkap
dalam hierarki gramatikal tertinggi atau terbesar. Sementara dalam paradigma
fungsional wacana dimaknai sebagai bentuk interaksi. Dalam interaksi tersebut
tentu ada pesan yang harus dimaknai. Dalam memaknai pesan tersebut,
paradigma fungsional melibatkan berbagai aspek dalam kajiannya, seperti sosial,
politik, hukum, budaya, dan sebagainya. Buku ini memaparkan wacana dari sisi
konsep, teori, dan aplikasinya. Konsep-konsep terpapar pada subbab-subbab yang
menjelaskan tentang hakikat, tujuan, fungsi, struktur, unsur-unsur, kohesi dan
koherensi, serta jenis-jenis wacana. Teori dan aplikasi terepresentasikan pada subsub bab yang menguraikan berbagai jenis wacana, seperti wacana iklan, wacana
berita, wacana lisan, wacana sastra (syair lagu), dan wacana budaya.
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Oreng Madure dan wong Solo
Dewan bahasa
Literary criticism on Makna sebenar sebuah ladang, a novel written by Muslim
Burmat.

Integrasi Pendidikan Agama Hindu dalam Pembelajaran Bahasa
Sanskerta
Pada Bab I, Pendahuluan menggambarkan pentingnya pengembangan sumber
daya manusia melalui pendidikan dan latihan aparatur dengan tujuan menunjang
kinerja aparatur agar dalam melaksanakan tupoksinya dengan baik dan profesional
karena di temukan banyak permasalahan dalam kinerja aparatur. Pada Bab II,
Kajian Teori menjelaskan tentang dasar teori untuk menjelaskan perlunya
dilakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan
dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur yang disampaikan oleh para ahli
tentang teori-teori yang berkaitan manajemen pengembangan sumber daya
manusia. Pada Bab III, Model pengembangan kualitas sumber daya aparatur
melalui pengembangan kualitas, dimulai dari perumusan visi dan misi yang akan di
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capai pada kegiatan pengembangan sumber daya aparatur. Pada Bab VI,
Pengembangan pengabdian sebagai penunjang kinerja aparatur kepada
masyarakat yang dipokuskan pada 5 isu geloobal penting. Pada Bab VII,
Menggambarkan hasil pengamatan pengembangan sumber daya aparatur yang
mengetengahkan ada 3 pilar utama dalam pengembangan sumber daya manusia
dalam menunjang kinerja aparatur. Pada Bab VIII, Kesimpulan yang
mengambarkan secara keseluruhan bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia untuk menunjang kinerja aparatur. Manajemen Pengembangan
Sumber Daya Manusia Menunjang Kinerja Aparatur Berkualitas ini diterbitkan oleh
Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak

Panduan Praktis Menulis Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB)
Analisis wacana
Lingga di Pura Kancing Gumi: Permata Spiritual Masyarakat
Desa Sulangai
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Matematika merupakan suatu bahan kajian yang memiliki objek abstrak dan
dibangun melalui proses penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep
diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya sudah diterima,
sehingga keterkaitan antar konsep dalam matematika bersifat sangat kuat dan
jelas. Dalam pembelajaran matematika agar mudah dimengerti oleh siswa, proses
penalaran deduktif untuk menguatkan pemahaman yang sudah dimiliki oleh siswa.
Tujuan pembelajaran matematika adalah melatih cara berfikir secara sistematis,
logis, kritis, kreatif dan konsisten. Pembelajaran matematika tidak juga tidak lagi
mengutamakan pada penyerapan melalui pencapaian informasi, tetapi lebih
mengutamakan pada pengembangan kemampuan dan pemrosesan informasi.
Untuk itu aktivitas peserta didik perlu ditingkatkan melalui latihan-latihan atau
tugas matematika dengan bekerja kelompok kecil dan menjelaskan ide-ide kepada
orang lain. (Hartoyo, 2000: 24). Langkah-langkah tersebut memerlukan partisipasi
aktif dari siswa. Untuk itu perlu ada metode pembelajaran yang melibatkan siswa
secara langsung dalam pembelajaran. Adapun metode yang dimaksud adalah
metode pembelajaan kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah suatu pengajaran
yang melibatkan siswa bekerja dalam kelompok-kelompok untuk menetapkan
tujuan bersama. Felder, (1994: 2). Pembelajaran kooperatif lebih menekankan
interaksi antar siswa. Dari sini siswa akan melakukan komunikasi aktif dengan
sesama temannya. Dengan komunikasi tersebut diharapkan siswa dapat
menguasai materi pelajaran dengan mudah karena “siswa lebih mudah memahami
penjelasan dari kawannya dibanding penjelasan dari guru karena taraf
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pengetahuan serta pemikiran mereka lebih sejalan dan sepadan”. (Sulaiman dalam
Wahyuni 2001: 2). Penelitian juga menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif
memiliki dampak yang amat positif terhadap siswa yang rendah hasil belajarnya.
(Nur, 1996: 2). Berdasarkan temuan dengan guru SMA dan berdasarkan
pengamatan penulis secara langsung, diperoleh gambaran bahwa ternyata
kesulitan yang dihadapi oleh para siswa adalah mereka kurang mampu
mengaitkan konsep-konsep matematika yang dipelajarinya dengan kegiatan
penerapan pada matematika pada soal – soal yang diberikan. Pada umumnya
siswa belajar dengan menghafal konsep-konsep matematika bukan belajar untuk
mengerti konsep-konsep matematika. Selain itu, siswa kesulitan dalam
memecahkan soal-soal matematika yang berbentuk aplikasi, bahkan lebih jauh
dari itu ada kesan siswa menganggap pelajaran matematika hanya merupakan
suatu beban, sehingga tidak heran jika banyak siswa yang tidak menyenangi
pelajaran matematika. Di sisi lain, metode dan pendekatan yang diterapkan oleh
guru umumnya masih menerapkan metode ceramah atau ekspositori. Oleh karena
itu pendekatan pembelajaran kooperatif merupakan strategi yang cocok
diterapkan dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi siswa SMA dalam
proses belajar matematika. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam
bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari
guru ke siswa. Dengan pembelajaran kooperatif diharapkan akan memper mudah
dalam memahami dan memperdalam matematika untuk meningkatkan motivasi
belajar siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Dengan demikian untuk
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menciptakan potensi guru yang baik, maka harus diadakan upaya untuk
meningkatkan profesionalisme keguruan, karana hal ini sangat menunjang bagi
pelaksanaan proses pembelajaran yang baik. Maka dari itu upaya yang dilakukan
adalah dengan mengadakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang didasarkan pada
desain kajian seorang guru agar bias diterima siswa yang nantinya akan
menciptakan suasana pembelajaran yang baik. Apabila siswa sudah bias menerima
pembelajaran yang guru sampaikan, dengan demikian proses pembelajaranpun
akan diikuti dengan baik. Maka dari itu tentunya hasil belajarpun akan meningkat.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka agaknya repot bagi pendidikan guru untuk
menangkis serangan atau kritik tentang mutu lulusannya. Seperti halnya hasil
tersebut, peneliti sebagai guru mata pelajaran Matematika di kelas X SMA selalu
mengalami kesulitan dalam mempelajari pelajaran Matematika, terbukti dari hasil
nilai ulangan harian matematika selalu rendah dikatakan tidak tuntas. Bila anda
Guru Penjaskes, bisa manfaatkan dokumen ini untuk menulis Laporan Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) anda sendiri. Dokumen ini bisa di download pdf nya dan
dimanfaatkan oleh anda sepenuhnya (tidak diproteksi). Bila anda butuh bimbingan
dan lain-lain dalam hal penulisan Laporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) anda
sendiri, anda bisa kontak kami, nomor telepon dan lain-lain bisa anda lihat di
halaman lampiran dari dokumen ini (halaman terakhir).

Analisis kemiskinan, ketenagakerjaan, dan distribusi
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pendapatan
Literary criticism of fairy tales for children in Indonesia.

Buku Ajar Teori-Teori Komunikasi
Buku-buku tentang berbagai bentuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
(PKB) begitu banyak. Namun, tidak demikian halnya dengan buku ini. Ulasannya
yang lugas dan jernih justru mudah dipahami oleh para guru. Contoh-contoh
bentuk PKB juga tersedia. Buku ini memberi vitamin bagi para guru untuk naik
pangkat/golongan sampai ke jabatan guru utama. Bagian awal buku mengajak
para guru untuk mengenal dirinya. Selanjutnya, guru diajak memahami aturan
dalam kenaikan pangkat. Guru juga diberi penjelasan tentang berbagai bentuk
tulisan, baik tulisan populer maupun ilmiah. Bahkan, dalam lampiran buku ini
dimuat berbagai contoh bentuk tulisan untuk kenaikan pangkat/golongan.
Akhirnya, buku ini diharapkan dapat membantu para guru untuk naik
pangkat/golongan dengan jujur.

Problematika penulisan cerita rakyat untuk anak di Indonesia
Penulis : I Putu Danika Pryatna,I Komang Sudirga Editor : Hendra Santosa Ukuran :
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21 cm x 14,5 cm Tebal : 234 Halaman ISBN : 978-623-79438-5-3 blurb : Teknik
Permainan Kendang Tunggal Pada Gamelan Bali Lomba penabuh kendang tunggal
di Bali bak jamur dimusim hujan. Lomba-lomba tersebut telah banyak
menghasilkan pemain kendang yang mumpuni, disegani, dan dihormati di seluruh
Bali seniman karawitan. Para pemenang berbagai lomba kendang gupekan
tersebut ternyata bermuara pada dua orang maestro pemain kendang Bali yaitu I
Wayan Suweca dan I Ketut Sukarata. Beliau berdua sudah tidak asing lagi dalam
kancah karawitan Bali. Danika dalam pembahasannya menunjukan bahwa I Wayan
Suweca dan I Ketut Sukarata masing-masing memiliki ciri khas di dalam teknik
bermain kendang Bali. Dia membahas bagaimana perbedaan pola tabuhan
kendang masing-masing tokoh ini memiliki ciri khas yang satu sama lain berbeda. I
Wayan Suweca cenderung memunculkan pola kendang yang sederhana,
sedangkan I Ketut Sukarata cenderung memunculkan pola kendang yang rumit.
Selain itu, kedua tokoh ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam dunia
karawitan Bali dan sudah mempresentasikan Bali melalui teknik permainan
kendang tunggalnya. Buku “Teknik Permainan Kendang Tunggal Pada Gamelan
Bali” ini sangat layak dibaca oleh mereka yang yang bergelut dalam bidang seni
dan budaya, calon seniman, mereka mencintai seni musik Nusantara, dan
tentunya para kengdanger’s di nusantara.

Korelasi antara kemiskinan dengan konflik sosial
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First published in 1986. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa
company.

Pelindung? : suatu kajian tentang konsep dan amalan
kesetiaan dalam hubungan antara pemimpin dan pengikut
dalam masyarakat Melayu
Penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang ditelaah dan
pengelompokkan berbagai data empiris yang menggambarkan makna keseharian
serta problematis dalam kehidupan seseorang. Aspek penting yang perlu dipahami
dalam lingkup penelitian kualitatif. Antara lain: karakteristik; tipe; etika dan
generalisasi; perbedaan; menggabungkan penelitian kuantitatif dan penelitian
kualitatif; metode pengumpulan data; langkah-langkah; analisis dan interpetasi
data; validitas, reliabilitas dan objektivitas; menginterpretasikan hasil temuan, dan
teknik pemeriksaan keabsahan data. Lima keragaman penelitian kualitatif adalah
penelitian naratif, penelitian fenomenlogis, penelitian grounded theory, penelitian
etnografis dan penelitian studi kasus. Salah satu metode penelitian dalam ilmuilmu sosial yang cocok digunakan jika pertanyaan penelitian yang akan dijawab
berkenaan dengan how atau why adalah studi kasus.

Manajemen strategik pengembangan SDM perguruan tinggi
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Kajian layanan bahan pustaka baru Perpustakaan Nasional RI
Buku ini menjadi sebuah jawaban tentang pola pembelajaran Bahasa Sanskerta
yang ringan dan sederhana dilengkapi dengan pengintegrasian nilai Agama Hindu
didalamnya. Dalam upaya menjaga kelestarian Bahasa Sanskerta, maka buku ini
menjadi buku wajib untuk dibaca, semoga dengan terbitnya buku ini dapat mengisi
ruang kosong pembelajaran bahasa Sanskerta sebagai bahasa pengantar Kitab
Suci Hindu. Akhir kata, semoga buku ini mendapat tempat khusus bagi pembaca
dalam upaya menjaga kelestarian Bahasa Sanskerta sebagai Bahasa Pengantar
Kitab Suci Hindu.

Becoming Critical
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan hasil
belajar pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan siswa dengan
menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Penelitian ini merupakan
Penelitian Tindakan Kelas yang melibatkan 36 orang siswa kelas X SMA yang terdiri
dari 20 orang perempuan dan 16 orang laki-laki.Beberapa variabel yang diselidiki
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) variabel input yang meliputi siswa,
bahan pelajaran, sumber belajar, (2) variabel proses penyelenggaraan kegiatan
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belajar mengajar, seperti interaksi belajar mengajar, keterampilan bertanya siswa,
cara belajar siswa, dan (3) variabel output seperti rasa ingin tahu siswa,
kemampuan siswa mengaplikasikan pengetahuan, motivasi belajar siswa, hasil
belajar siswa, sikap siswa terhadap pengalaman belajar yang melalui kegiatan
perbaikan. Ada empat tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan
penelitian ini, yaitu: tahap perencanaan, implementasi tindakan, observasi dan
interpretasi serta analisis dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus
penelitian. Bila anda Guru PKn SMA, bisa manfaatkan dokumen ini untuk menulis
Laporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) anda sendiri dengan memakai metode
yang sama. Dokumen ini bisa di download pdf-nya dan dimanfaatkan oleh anda
sepenuhnya (tidak diproteksi) dan bisa di copy paste-kan ke tempat lain. Bila anda
butuh bimbingan dan lain-lain dalam hal penulisan Laporan Penelitian Tindakan
Kelas (PTK), anda bisa kontak kami, nomor telepon dan lain-lain bisa anda lihat di
halaman lampiran dari dokumen ini (halaman terakhir).

Teknik Permainan Kendang Tunggal Pada Gamelan Bali
On religious pluralism in Indonesia.

Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi
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Social empowerment and emergency management for families living in natural
disaster prone areas in Indonesia; research report.

Konsep & Metode Keperawatan (ed. 2)
Kegiatan penelitian ilmiah saat ini banyak dilakukan oleh lembaga penelitian baik
oleh lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, lembaga pemerintahan maupun
oleh pihak swasta. Untuk mendukung kegiatan penelitian saat ini di Indonesia
telah terdapat pusat kegiatan penelitian yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir
Nasional, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Koordinasi Survei
dan Pemetaan Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan Badan Standardisasi
Nasional. Manakala Lembaga Penelitian di masing-masing kementerian, Pusat
Penelitian Air Kementerian Pekerjaan Umum, Pusat Penelitian Pertanian, Pusat
Penelitian Kehutanan juga menawarkan hibah dana penelitian kepada akademisi,
instansi, dan lembaga kemasyarakatan. Penelitian ilmiah dilakukan untuk mencari
jawaban dari permasalahan yang terjadi pada saat ini. Hasil penelitian berupa
karya ilmiah dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti makalah, laporan
penelitian, buku-buku ilmiah, atau karya ilmiah lainnya yang dipublikasikan. Buku
Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi ini diterbitkan oleh
penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.
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Pandangan pemuka agama tentang ekslusifisme beragama di
Indonesia
Pola kehidupan beragama pada masyarakat Hindu di Desa Adat Kapal secara
diakronis mengikuti tatanan konseptual tiga kerangka dasar agama yang terdiri
atas tattwa, susila dan acara. Dalam realitas kehidupan sosiai beragama, aspek
upacara merupakan bentuk ekspresif yang secara simultan merupakan
penampakan yang paling menonjol. Salah satu elemen dari aspek upacara unik
yang belakangan ini mendapatkan perhatian dalam aktivitas keagamaan adalah
upacara keagamaan nyiramang layon yang dilaksanakan di halaman merajan
(tempat suci keluarga). Fenomena tersebut bertalian dengan wacana simpliﬁkasi
dalam tatanan upacara pada masyarakat Hindu khususnya di Desa Adat Kapal.
Pada hakikatnya munculnya wacana semacam itu sebagian besar diakibatkan oleh
pemahaman masyarakat terhadap ajarana Agama Hindu yang belum seutuhnya.
Dalam upaya mewujudkan dan mensosialisasikan maksud tersebut penelitian ini
mencoba memberikan pemahaman dalam bentuk deskripsi analitik aspek upacara
yang difokuskan pada pelaksanaan upacara nyiramang layon sebagai bagian dari
upacara Pitra-yajna.

Analisis Wacana
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Analysis of poverty, employment, and income distribution in Indonesia.

Kajian bahasa
Upacara Nyiramang Layon Di Merajan Pada Pasek Gede Jong
Karem Desa Adat Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung
Cetusan nasionalisme dalam Makna sebenar sebuah ladang
Berbeda dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan Kurikulum 2013 yang
didesain sebagai kurikulum nasional dalam pembelajaran di sekolah dan madrasah
yang memiliki fokus dan spesifikasi indikator dalam bidang perencanaan sampai
pada evaluasi proses pembelajaran pada madrasah ataupun sekolah tingkat
nasional. Kurikulum pesantren merupakan serangkaian bahan, tujuan, isi dan
metode pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek “tafaqquh fiddien” nya
guna mengukuhkan identitas kultur sekaligus sebagai pola yang berbeda dengan
institusi pendidikan Islam dengan negara-negara lain, baik pada pesantren salaf
maupun khalafnya. Salah satu fenomena yang urgen di pesantren salaf maupun
pesantren khalaf tentang kurikulum khususnya pada metode dalam pembelajaran
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bahasa arab adalah pada pesantren salaf lebih menekankan penguasaan qowā’id
nya daripada muhādasah saja, dan sebaliknya, pada pesantren khalaf lebih
menekankan pada muhādasah saja daripada qowā’id nya, sehingga terdapat
tantangan yang serius untuk dipecahkan agar pesantren salaf dan khalaf tetap
survive dengan tidak meninggalkan substansi diktum pesantrennya, yaitu (almuhāfadlatu ‘ala al-qodhīmi ash shālih ma’a al akhzu bī al jadīdi al ashlāh)
(memelihara hal-hal baik yang telah ada sambil mengembangkan hal-hal yang
baru yang lebih baik), sehingga penelitian berbasis pesantren merupakan suatu
keharusan sebagai bentuk media ibadah ilmiah. Kurikulum Pesantren (Model
Integrasi Pembelajaran Salaf Dan Khalaf) ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish
dan tersedia juga dalam versi cetak

PTK Guru Matematika
Nama dan gelar dalam masyarakat Bali
Sarana pemujaan di Indonesia sangat banyak dijumpai, baik berupa peninggalanpeninggalan kuno seperti candi, arca, pratima, barong yang tujuannya sebagai alat
atau sarana mengkonsentrasikan pikiran untuk melakukan pemujaan kehadapan
Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Salah satu peninggalan yang digunakan sebagai
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sarana pemujaan adalah Lingga. Lingga yang akan dijadikan objek penelitian
adalah Lingga di Pura Kancing Gumi yang terletak di Desa Sulangai, Kecamatan
Petang, Kabupaten Badung. Pura ini tergolong ke dalam Pura Kahyangan Jagad
yang diempon oleh masyarakat setempat sebagai media pemujaan. Secara
tradisonal diyakini Lingga di Pura Kancing Gumi sebagai kunci (kancing) kestabilan
Pulau Bali. Pura Kancing Gumi sejatinya menjadi salah satu pura yang memegang
arti penting dalam bentang kosmologi-spiritual Bali. Seperti namanya, Pura Ini
merupakan kunci yang menentukan kestabilan Pulau Bali bahkan dunia.
Karenanya, dikalangan warga Desa Sulangai Pura ini diyakini Sebagai penekek
jagat atau penguat, penjaga kestabilan dunia. Keunikan lain yang terdapat di Pura
Kancing Gumi memiliki dresta yakni pantangan tangkil bagi wanita hamil dan ibu
yang sedang menyusui. Selain itu masyarakat tidak diperkenankan menghaturkan
upakara atau banten yang berisi daging babi serta pemedek yang ingin tangkil
dilarang mengenakan alas kaki kedalam areal Pura Kancing Gumi. Apabila
pantangan ini dilanggar maka diyakini akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Keunikan-keunikan ini diterima dan dilestarikan sebagai kekayaan lokal oleh warga
setempat

Pengembangan Kurikulum Sejarah Kebudayaan Islam dengan
Pendekatan Total History: Urgensi, Relevansi, dan Aktualisasi
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Birokrasi Pelayanan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi) yang bersifat applied.
Artinya pada satu sisi merupakan kajian teoritik yang dapat ditelaah dan diteliti
berdasarkan prinsip-prinsip metodologis, guna memecahkan masalah-masalah
yang terkait dengan fenomena kerja sama dalam organisasi, baik organisasi publik
maupun organisasi swasta. Di sisi lain, teori Birokrasi Pelayanan Publik berkaitan
langsung dengan praktik birokrasi dalam pelayanan publik, baik sektor publik
maupun sektor swasta. Birokrasi Pelayanan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi) ini
terdiri dari 8 Bab, antara lain Bab 1. Tinjauan Konsep Birokrasi, Bab 2. Kinerja
Birokrasi dan Perilaku Birokrasi, Bab 3. Paradigma dan Reformasi Birokrasi di
Indonesia, Bab 4. Patologi Birokrasi dan Profesionalisme Birokrasi, Bab 5.
Manajemen dan Budaya Birokrasi, Bab 6. Konsep Pelayanan Publik, Bab 7.
Birokrasi Pelayanan Publik, Bab 8. Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik.
Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi ini diterbitkan oleh Penerbit
Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak*

Pemberdayaan sosial keluarga pasca bencana alam
Buku ajar Teori-Teori Komunikasi ini berisi rangkuman berbagai teori-teori
komunikasi dari para ahli ilmu komunikasi. Selain itu buku ajar ini bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan bahan-bahan pembelajaran mahasiswa khusus di
lingkungan Prodi. Ilmu Komunikasi Universitas Muhamadiyah Buton. Buku Ajar ini
lebih awal melakukan pembahasan tentang Konsep Dasar Komunikasi yang berisi
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tentang Uraian konsep-konsep dasar komunikasi antarmanusia dipaparkan
mengenai pengertian komunikasi dan pemahaman dasar mengenai komunikasi
sebagai tindakan satu arah (linear), komunikasi interaksi, dan komunikasi
transaksional, dan Tinjauan Dasar Dan Pemetaan Teori Komunikasi yang berisi
tentang Tinjauan dasar untuk mengantarkan pemahaman mahasisiwa dalam
penelitian objektif dan subjektif. Selanjutnya masuk pada bahasan tentang teoriteori dalam ilmu komunikasi, yaitu: Teori Penetrasi Sosial, Teori Pengurangan
Ketidakpastian, Teori Pertukaran Sosial, Teori Penilaian Sosial, Model Kemungkinan
Elaborasi, Teori Kultivasi, Teori Agenda Setting, Teori Spiral Kebisuan, Teori Uses
And Gratifications, Teori Ekologi Media, Teori Pelanggaran Pengharapan, Teori
Manajemen Kecemasan/Ketidakpastian Buku Ajar Teori-Teori Komunikasi ini
diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak

Dewan sastera
Model pemberdayaan anak jalanan berbasis keluarga dengan
pendekatan multisystem
Research on internal structure of language and its usage in social communication
in Indonesia.
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Penggunaan dan kebolehubahan buruh di Malaysia
Di antara problem kurikulum Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) adalah belum
optimalnya pendekatan ilmu sejarah dalam pengembangan materinya. Problem ini
menjadi alasan mengapa cita rasa kurikulum SKI terkesan menjadi sebagai sebuah
cerita (story) dari pada sejarah (history). Ilmu sejarah adalah kajian akademis yang
bertujuan merangkai puzzle peristiwa-peristiwa masa lampau menjadi sebuah
bangunan pengetahuan yang utuh. Rangkaian puzzle tersebut meliputi perjalanan
umat manusia mulai dari pemikiran, agama, sistem ekonomi, sosial-politik, sampai
dengan kebudayaan. Buku ini merupakan ikhtiar akademis untuk menjawab
problem tersebut. Buku ini bukan hanya menjelaskan teori dan konsep tentang
pendekatan total history dalam kurikulum SKI, namun juga menerapkan teori
tersebut dengan menata ulang “batu bata sejarah Islam” menjadi sebuah
bangunan materi yang disusun dari berbagai sudut pandang. Kajian di dalam buku
ini sangat penting, terutama bagi mahasiswa, guru SKI, dosen, dan praktisi
pendidikan.

Kurikulum Pesantren (Model Integrasi Pembelajaran Salaf Dan
Khalaf)
Titles of honor and nobility of Balinese people in Indonesia.
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Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas &
studi kasus
Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Menunjang
Kinerja Aparatur Berkualitas
PTK Guru PKn
The Noise of Solemn Assemblies Christian Commitment and the
Religious Establishment in America
Legal study on Indonesian Islamic court decisions by Islamic courts in Jawa Tengah
and Pengadilan Tinggi Agama Semarang from 1991 to 1997.
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ROMANCE ACTION & ADVENTURE MYSTERY & THRILLER BIOGRAPHIES &
HISTORY CHILDREN’S YOUNG ADULT FANTASY HISTORICAL FICTION HORROR
LITERARY FICTION NON-FICTION SCIENCE FICTION
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