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The proceedings of International Conference on
Science, Education, and Technology 2019 are the
compilation of articles in the internationally refereed
conference dedicated to promote acceleration of
scientific and technological innovation and the
utilization of technology in assisting pedagogical
process.
Edisi Spesial dari penerbit BintangWahyu yang
berjudul Sukses UN SMA/Ma IPS 2016 dilengkapi:
1. Kisi-kisi Ujian Nasional 2. Strategi dan Tips
Sukses UN 2016 3. Langkah Cerdik Menyelesaikan
Soal 4. Data Statistik Tipe Soal-soal yang Sering
Keluar Tahun 2010-2015 5. Plus komik lucu dan
inspriratif Sedangkan untuk Buku Top No 1 SMA/Ma
IPS UN 2016 dilengkapi dengan : 1. Kisi-kisi Ujian
Nasional2. Strategi dan Tips Sukses UN 2016 3.
Langkah Cerdik Menyelesaikan Soal 4. Data
Statistik Tipe Soal-soal yang Sering Keluar Tahun
2010-2015 5. Plus komik lucu dan inspriratif.
#BintangWahyuGratis1 -BintangWahyuebookbintangwahyu
Asesmen Kompetensi Minimum & Survei Karakter
(AKM & SK) merupakan salah satu kebijakan untuk
merealisasikan Program Merdeka Belajar. AKM &
SK ini merupakan pengganti Ujian Nasional (UN)
yang selama ini sudah diselenggarakan. Adapun
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pelaksanaannya adalah di Kelas XI. Hal ini bertujuan
supaya sekolah masih mempunyai waktu satu tahun
(di Kelas XII) untuk memperbaiki apabila hasilnya
kurang baik. Di samping itu, pemerintah
mengembalikan proses ujian di kelas XII ke sekolah
masing-masing sehingga dikenal dengan istilah
Ujian Sekolah (US) atau Ujian Satuan Pendidikan
(USP). AKM & SK bentuknya tidak hanya tes untuk
menjawab soal, tetapi bisa juga berupa penugasan,
baik berupa Tugas Proyek atau Tugas Portofolio.
Sementara itu, US/USP masih berupa tes menjawab
soal. Soal-soal yang akan diujikan digunakan untuk
mengukur kemampuan siswa, mulai dari jenjang C1
sampai C6. Bentuk-bentuk soal tipe C1 – C6 bisa
Anda dapatkan di dalam buku ini. Oleh karena itu,
buku ini bisa dijadikan solusi untuk menghilangkan
kecemasan pada saat Anda akan menghadapi
berbagai jenis ujian Matematika, Fisika, Kimia,
Biologi, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
Pembahasan di dalam buku ini difokuskan kepada
penguasaan konsep. Melalui buku ini, Anda akan
lebih mudah memahami konsep keenam mata
pelajaran melalui Intisari Materi yang disajikan dan
langsung diimplementasikan pada pemecahan
masalah dalam bentuk Soal dan Pembahasan.
Untuk mengukur penguasaan konsep untuk setiap
sub pokok bahasan, Anda dapat mengerjakan Soal
Pengetahuan dan Pemahaman serta Soal Aplikasi
dan Penalaran. Adapun penguasaan konsep
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keseluruhan bab dapat Anda ukur dengan
mengerjakan soal-soal Review. Buku ini juga dapat
digunakan oleh guru sebagai referensi dalam
penyusunan soal-soal Asesmen Kompetensi
Minimum (AKM), Ujian Sekolah (US) atau Ujian
Satuan Pendidikan (USP), dan ujian-ujian lainnya.
Selamat Berlatih dan Berjuang Menjadi yang
Terbaik!!!
As an annual event, The 2nd International
Conference on Islamic Studies (ICIS) 2020
continued the agenda to bring together researcher,
academics, experts and professionals in examining
selected theme by applying multidisciplinary
approaches. In 2020, this event will be held in 27-28
October at IAIN Ponorogo. The conference from any
kind of stakeholders related with Islamic Studies,
Education, Political, Law and Social Related Studies.
Each contributed paper was refereed before being
accepted for publication. The double-blind peer
reviewed was used in the paper selection.
Tulisan ini merupakan lanjutan dari buku ajar
terdahulu berjudul Buku Ajar Pendekatan Ilmiah
Dasar: Memupuk Kemampuan Berpikir dan Rasa
Ingin Tahu. Kebijakan Belajar Merdeka – Kampus
Merdeka yang dicanangkan oleh Nadiem Anwar
Makarim sebagai Menteri Pendidikan & Kebudayaan
Republik Indonesia berorientasikan ke pembelajaran
mahasiswa menantang memicu hasrat penulis untuk
melanjutkan penulisan buku ajar ini. Mahasiswa
Page 3/21

Where To Download Desain Penelitian Materi 5 6
7 Karena File Dinus
dihadapkan kepada tantangan kebutuhan masa
depan dirinya, masa depan dunia usaha, masa
depan pengembangan ilmu pengetahuan & teknologi
di tanah air ini dan masa depan bangsa Indonesia
yang sama-sama kita cintai. Penulis memaknai
tantangan bangsa ini sebagai isyarat Ilahi untuk mau
bangkit kembali. Isyarat macam ini diharapkan tidak
hanya membangkitkan para mahasiswa tetapi juga
para dosen. Buku ajar ini ditulis dengan tujuan
membangkitkan daya imaginasi mahasiswa Program
Studi Pendidikan Biologi atau program studi bidang
ilmu serumpun dalam menghadapi tantangantantangan yang diisyaratkan di atas. [PRAKATA].
Buku Penelitian Tindakan Kelas Panduan Praktis
untuk Mahasiswa dan Guru ini hadir untuk
membantu mahasiswa calon guru (PAUD) dan guru
PAUD dalam memahami bagaimana melaksanakan
PTK. Setiap bagiannya disajikan dengan disertai
contoh-contoh yang membantu mahasiswa dan guru
tidak hanya pada bagaimana menyusun proposal
tetapi juga menyampaikan hasil dari penelitian.
Dengan melakukan PTK dengan cara-cara yang
benar maka guru PAUD bukan hanya dapat
menyelesaikan masalah yang ada tetapi juga
mampu memunculkan berbagai inovasi dan kreasi
baik dalam metode pembelajaran, media yang
digunakan, maupun interaksi yang sesuai dengan
prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Metode
Penelitian Tindakan Kelas Panduan Praktis Untuk
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Mahasiswa Dan Guru ini diterbitkan oleh Penerbit
Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Buku ini merupakan bahan acuan tambahan untuk
dosen, mahasiswa, dan peneliti yang hendak
mendalami dan menggunakan peralatan penelitian
berupa spektrometer laser. Spektrometer laser
merupakan peralatan yang memanfaatkan metode
spektroskopi dengan sumber radiasi laser. Metode
spektroskopi laser yang dibahas dalam buku ini ialah
metode spektroskopi fotoakustik laser dan metode
wavelength modulation spectroscopy. Buku ini
memuat pembahasan teori pembangkitan
gelombang akustik secara lengkap, penjelasan
susunan eksperimen dengan beberapa sumber
laser, yaitu laser CO2, laser diode, dan QCL laser,
serta contoh aplikasi dalam bidang lingkungan dan
kedokteran.
Salah satu bagian terpenting dari kemajuan suatu
bangsa adalah melalui pendidikan dimana tujuan
pendidikan yang ingin dicapai berdasarkan amanah
Undang–undang No. 20 Tahun 2003 adalah
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab. Telah
berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sejak
tahun 2015 serta hadirnya era revolusi industri 4.0
yang ditandai dengan persaingan ketat dan arus
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informasi yang pesat pada semua sektor, tentunya
sudah menjadi kewajiban untuk sumber daya
manusia Indonesia agar memiliki daya saing yang
kuat sehingga mampu menyejajarkan diri dengan
negara-negara lain.
Prosiding ini memuat 67 makalah yang disajikan dalam
Seminar Nasional Pendidikan Biologi (SNPBIO) 2019 yang
mengangkat tema "Biologi dan Pembelajaran di Era Revolusi
Industri 4.0". Seminar dilaksanakan di Kendari pada 12
Oktober 2019.
SUBSTITUSI JAGUNG DENGAN MENGGUNAKAN
CASSAPRO (Cassava Protein) DI DALAM RANSUM
TERHADAP PERFORMANS AYAM KAMPUNG
Buku ajar ini dibuat untuk kepentingan penulisan skripsi bagi
mahasiswa Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Bentara Persada, Batam. Penulisan skripsi tidak
hanya sekadar memenuhi tugas akhir, tetapi lebih dari itu
mahasiswa dapat belajar dan memahami bahwa sebuah
keputusan harus didasari pada data dan fakta. Usulan
perbaikan harus berangkat dari hasil analisis atas fakta yang
terjadi, bukan berdasarkan asumsi atau karena ada
kepentingan pribadi. Melalui kerja penelitian mahasiswa
memahami dan belajar bagaimana cara memecahkan
sebuah masalah secara ilmiah.
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
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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 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
We are delighted to introduce the proceedings of the second
edition of the Warmadewa Research Institution Conference
on Land Use in Regional Spatial Plans and Investments for
the Development of Sustainable Tourism in Bali. This
conference is aimed to bring researchers, developers and
practitioners around the world who are taking into account
and developing the technical land use system for the purpose
of sustainable tourism development at a national sphere.
Buku ini disusun sebagai usaha menyajikan aspek penelitian
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kuantitatif sekaligus nilai pentingnya sebagai salah satu aliran
utama dalam metodologi penelitian. *** Persembahan
penerbit Kencana (PrenadaMedia)
As an annual event, 3rd Annual Conference of Engineering
and Implementation on Vocational Education (ACEIVE) 2019
continued the agenda to bring together researcher,
academics, experts and professionals in examining selected
theme by applying multidisciplinary approaches. In 2019, this
event will be hed in 16 November at La Polonia Hotel and
Convention. The conference from any kind of stakeholders
related with Education, Information Technology, Engineering
and Mathematics. Each contributed paper was refereed
before being accepted for publication. The double-blind peer
reviewed was used in the paper selection
Metode penelitian dan penulisan hokum adalah segala
aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hokum
yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asasasas hokum, norma-norma hokum yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan
kenyataan hokum dalam masyarakat. Metode ini memiliki
klasifikasi khusus dibandingkan dengan metode penelitian
bidang keilmuwan lainnya. Buku ini hadir untuk memenuhi
kebutuhan penelitian hokum khususnya mahasiswa fakultas
hokum, akademisi, penelitian dan praktisi hokum yang ingin
mengetahui seluk beluk metode penelitian dan penulisan
hokum secara lengkap dan mendalam.

Buku ini terdiri dari 15 Bab yaitu Bab kesatu definisi
penelitian administrasi; Bab kedua ilmu penelitian
dan kebenaran; Bab ketiga masalah dalam
penelitian; Bab keempat teori dan kerangka berfikir;
Bab kelima metode ilmiah dan metode penelitian;
Bab keenam variabel dalam penelitian; Bab ketujuh
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populasi dan sampel; Bab kedelapan validitas dan
reliabilitas; Bab kesembilan instrumen penelitian;
Bab kesepuluh definisi operasional; Bab kesebelas
hipotesis penelitian; Bab kedua belas mapping
jurnal; Bab ketiga belas sitasi dalam karya ilmiah;
Bab keempat belas analisis data penelitian; dan Bab
kelima belas sistematika laporan penelitian.
Kelebihan membaca buku Metode Penelitian
Administrasi ini karena dilengkapi dengan soal
latihan sebagai bahan evaluasi dan memberikan
pengetahuan baru untuk memperdalam bidang
metodologi penelitian.
Buku "Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia" ini cocok dijadikan buku ajar
sebagai referensi utama bagi mahasiswa yang
memprogramkan mata kuliah Metode Penelitian
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada
Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
Sistematika penyajian, teknik penyampaian, dan
peredaksian bahasa buku ini mudah dicerna dan
dipahami oleh pembaca, khususnya mahasiswa
yang belajar metodologi penelitian. Penyajian bagianbagian tertentu yang dilengkapi dengan contohcontoh konkret merupakan salah satu keunggulan
buku ini. Bila dipahami dengan benar setiap detail
penjelasan, buku ini sangat membantu civitas
akademika, khususnya mahasiswa dalam menyusun
proposal, instrumen, dan laporan penelitian. Semoga
buku karya dosen yang juga peneliti ini menjadi
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salah satu referensi alternatif bagi siapa saja insan
akademik yang berkomitmen dalam pengembangan
eilmuan sebagai bentuk perwujudan tridarma
perguruan tinggi.
Buku yang ada di tangan pembaca ini kami beri judul
Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif yang kami
susun berdasarkan pengamatan dan pengolahan
data dari berbagai sumber termasuk kajian
pustaka.Keterbatasan waktu dan aktivitas penyusun
yang begitu padat, sangat berpengaruh pada proses
dan waktu penyelesaian buku ini, namun berkat
pertolongan berbagai pihak, akhirnya buku ini bisa
terwujud sehingga bisa kita nikmati bersama.
We are delighted to introduce the proceedings of the
2nd Konferensi BIPA Tahunan (Ke-BIPA-an)
conducted by Postgraduate Program of Javanese
Literature and Language Education in collaboration
with Association of Indonesian Language and
Literature Lecturers (Asosiasi Dosen Bahasa dan
Sastra Indonesia/ADOBSI). The technical program
of the 2nd KEBIPAAN 2020 consisted of 56 articles.
The scopes of the conference were Indonesian
language for foreign speaker’s needs, curriculum
development, learning strategies, evaluations,
contribution of language, literature, and cultural.
Aside from the high quality technical paper
presentations, the technical program also featured
three keynote speakers as invited talk and technical
workshops. The five keynote speakers were Liliana
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Muliastuti, Petra Adamkove, Muhammad Rohmadi,
Ku Ares Tawandorloh, and Kundharu Saddhono.
The 2nd KEBIPAAN 2019 workshop aimed to
address the new dimension of analyzed Indonesian
language for foreign speakers needs, curriculum
development, learning strategies, evaluations,
contribution of language, literature, and cultural in
the critical thinking through academic writing
methodologies and approaches. Moreover, the
workshop aimed to gain insights key challenges,
understanding, and design criteria of employing
technologies to improve cultural services and
applications. Coordination with the steering chairs
was the key for the success of the workshop. We
sincerely appreciate their constant support and
guidance. It was also a great pleasure to work with
such excellent committee for the hard work in
organizing and supporting the conference. In
particular, the Technical Program Committee have
completed the peer-review process of technical
papers and made a high-quality technical program.
We are also grateful to all team for the hard and
smart work in supporting the event and to all authors
who submitted their papers in the 2nd KEBIPAAN
2019 and conference. We strongly believe that 2nd
KEBIPAAN 2019 conference provides a good forum
for all researcher, developers, lecturers, teachers,
students, and practitioners to discuss all science and
technology aspects that are relevant to culture,
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environment, education, science, and technology
issues. We also expect that the future Kebipaan
conferences will be successful event as indicated by
the contributions presented in this volume.
We are delighted to introduce the proceedings of the
1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC
CIVILIZATION (ICIC) 2020 bringing together
researchers, academics, experts and professionals
in examining selected theme on Islamic Perspective
of Sustainable Development and The Role of Islamic
Economics In Today's Global Finance. This event
was held on 27 August 2020 virtually by Universitas
Islam Sultan Agung in collaboration along with some
Islamic universities in Indonesia and overseas. The
papers published in this proceeding are from
multidisciplinary researches related to economy,
education, humanities, Islamic studies, laws, social
sciences and health. Each contributed paper was
refereed before being accepted for publication. The
single-blind peer reviewed was used in the paper
selection.
Tujuan umum penulisan buku ini adalah
menjelaskan proses metode penelitian pada Ilmu
Keluarga. Adapun tujuan khusus penulisan buku
adalah (1) menjelaskan proses dan sejarah
penelitian Ilmu Keluarga, (2) menjelaskan kaitan
judul, tujuan, dan kerangka pemikiran; metode
penarikan contoh; proses pengukuran variabel;
desain penelitian; manajemen data; serta pengujian
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validitas dan reliabilitas, (3) menguraikan analisis
dan interpretasi data serta penggunaan analisis
Structural Equation Modeling (SEM) dalam studi
Keluarga, dan (4) memberi contoh instrumen Bidang
Ilmu Keluarga.
Buku yang berjudul Buku Monograf Agribisnis Usaha
Peternakan Sapi Perah Rakyat, berisi/membahas
keuntungan yang didapat oleh para peternak sapi
perah rakyat yang menjadi responden di Kabupaten
Semarang yang dikaitkan dengan penggunaan
faktorfaktor produksi usaha peternakan sapi perah
serta Break Even Point dari usaha peternakan sapi
perah di Kabupaten Semarang. Faktor-faktor
keuntungan usaha ternak sapi perah adalah biaya
pakan konsentrat, hijauan, tenaga kerja, modal, dan
pengalaman beternak. Untuk menganalisis
keuntungan diperlukan suatu model. Model yang
akan digunakan adalah fungsi keuntungan Unit
Output Price Profit Function (UOP) yang diturunkan
dari fungsi Cobb-Douglas. Buku Monograf Agribisnis
Usaha Peternakan Sapi Perah Rakyat ini diterbitkan
oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam
versi cetak.
Sesungguhnya banyak sekali buku-buku tentang
metode penelitian yang banyak dijumpai di berbagai
toko buku online maupun offline, artikel, maupun
halaman website. Di sini, penulis mencoba menulis
kembali dari berbagai sumber tersebut untuk dapat
dibaca oleh kalangan mahasiswa di tempat penulis
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mengajar. Buku ini hadir untuk memberikan
wawasan kepada pembaca khususnya mahasiswa
tingkat akhir terkait dengan penulisan penelitian.
Materi di dalamnya mengupas secara rinci
bagaimana menulis landasan teori,
mengembangkan ide, mendesain rencana
penelitian, serta teknik mengolah, menganalisis dan
memvalidasi data. Selain itu, materi di dalam buku
ini juga memberikan contoh laporan penelitian dan
latihan soal untuk menambah pemahaman
pembaca. Metode Penelitian ini diterbitkan oleh
Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi
cetak.
Kumpulan Soal & Pembahasan menghadapi: Ujian
Nasional (Matematika, Ekonomi, Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris, Geografi, Sosiologi), Ujian Sekolah
Berstandar Nasional (Matematika, Ekonomi, Bahasa
Indonesia, Bahasa Inggris, Geografi, Sosiologi). 12
Paket Soal & Bahas UN + USBN Buku persembahan
penerbit BintangWahyu
Disajikan dalam 13 bab utama beserta subbab
dengan pembahasan dan uraian yang komprehensif,
yang disesuaikan dengan kerangka kajian yang
simpel dan mudah dicerna. Topik bahasan utama
metode penelitian pendidikan dan pengembangan
ini, antara lain: Pengetahuan dan pendekatan ilmiah
Hakikat penelitian pendidikan Mengidentifikasi dan
merumuskan masalah Kajian pustaka dalam
penelitian Cara merumuskan hipotesis penelitian
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Mengidentifikasi dan mendefinisikan variabel
penelitian Validitas: internal dan eksternal Memilih
dan menentukan rancangan penelitian Menentukan
populasi dan sampel penelitian Mengembangkan
instrumen penelitian Teknik analisis data penelitian
Menyusun proposal dan laporan penelitian Buku
persembahan penerbit prenadaMedia
Jurnal Pendidikan "EMPIRISME" ini merupakan
jurnal penelitian yang mewadai hasil penelitian
tindakan kelas yang dilakukan oleh guru-guru yang
tergabung dalam Forum Komunikasi Pengembangan
Profesi Guru Pengawas di Jawa Tengah. Pada Edisi
29 Volume keenam memuat tiga belas hasil
penelitan dari guru-guru di Surakarta dengan latar
belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda sehingga
menghasilkan berbagai macam hasil penelitian yang
berbeda-beda pula. Akhirnya kami harapkan hasil
jerih payah para guru yang telah bersusah-payah
dan bersungguh-sungguh dengan hasil penelitian
mereka, dapat berguna bagi dunia pendidikan pada
khususnya dan berdampak positif pula pada
masyarakat luas. Redaksi menerima tulisan hasil
penelitian dari para guru semua tingkat untuk kami
muat dalam jurnal ini milik kita semua.
Penelitian merupakan salah satu cara untuk
mendapatkan ilmu pengetahuan yang harus didasari
oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam
metode imiah.Penelitian yang dilakukan
menggunakan merode ilmiah mengandung dua
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unsur penting, yakni pengamatan (observation) dan
penalaran (reasoning). Metode ilmiah didasari oleh
pemikiran bahwa apabila suatu pernyataan ingin
diterima sebagai suatu kebenaran maka pernyataan
tersebut harus dapat diverivikasi atau diuji
kebenarannya secara empirik (berdasarkan fakta)
Data dan informasi yang andal (reliable) dan sahih
(valid) digunakan untuk menjelaskan suatu gejala
dan atau membuat solusi atas suatu maslaah
empiris hanyalahdata dan informasi yang diperoleh
dengan menggunakan metode ilmiah. Sementara
keandalan (reability) dan kesahihan (validity) data
dan informasi ditentukan oleh ketepan
menggunakan metode penelitian. Ketepatan
menggunakan metode penelitian jika peneliti
memiliki pengetahuan tentang metode penelitian
secara komprehensif dan mampu
mengaplikasikanya secara empiris. buku ini
menyediakan pengetahuan tentang metode
penelitian dan didalamnya juga dikemukakan
beberapa aplikasi dan dikemukanan sejumlah
contoh. Buku ini dapat digunakana oleh mahasiswa
yang sedang mempelajari metodelogi penelitian atau
yang sedang menyelesaikan tugas akhir
kemahasiswaan, para peneliti-peneliti muda atau
yang ingin menggunakannya, baik sebagai bahan
perbandingan maupun hbahan acuan atau bahan
kepustakaan
Buku tentang hasil penelitian tindakan kelas dengan
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penerapan model pembelajaran Make a match
Buku Hafal Mahir Materi Sosiologi SMA/MA Kelas
10, 11, 12 merupakan buku belajar yang mudah
dibawa, praktis, dan lengkap. Buku ini berisi : 1.
Ringkasan Materi Sosiologi Materi lengkap dari
kelas 10, 11, 12 yang disajikan secara sistematis
yang disusun per pokok bahasan. 2. Latihan Soal
dan Kunci Jawaban Latihan soal per pokok bahasan
yang berguna untuk menguji pemahaman siswa
tentang materi pelajaran Sosiologi yang telah
dipelajari. 3. Info Seputar Sosiologi Informasi
tambahan seputar materi pelajaran Sosiologi yang
perlu diketahui. Buku Hafal Mahir Materi Sosiologi
SMA/MA Kelas 10, 11, 12 disusun untuk membekali
siswa dalam persiapan ulangan harian, ujian tengah
semester, ujian akhir semester, dan Ujian Nasional.
Buku ini diharapkan dapat menjadi solusi belajar
menyenangkan kapan dan di mana saja. Selamat
belajar dan semoga sukses!
Buku berjudul “Implementasi Metode Tutor Sebaya
dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar
Mahasiswa” telah diselesaikan dengan baik. Judul
buku ini diambil dari penelitian “Implementasi
Metode Tutor Sebaya dalam Upaya Meningkatkan
Hasil Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah
Komputer di Sementer I Pada Prodi Pendidikan
Bahasa Inggris FKIP UMSU”. Penelitian tersebut
merupakan program Teaching Grant yang dibiayai
oleh Anggaran Pendapat Belanja (APB) Universitas
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Muhammadiyah Sumatera Utara sesuai dengan
Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka
Pelaksanaan Program Penelitian Pembelajaran
(Teaching Grant) Dana APB UMSU Tahun Anggaran
2015 dengan nomor kontrak : 491/II.3-AU/UMSUP3M/C/2015. Melalui skema penelitian tersebut,
peneliti mencoba turut berpartisipasi. Tujuan dari
penelitian adalah berupaya untuk membantu
mahasiswa meningkatkan hasil belajar pada mata
kuliah Komputer secara umum dan secara khusus
untuk mengetahui peningkatan nilai hasil belajar
mahasiswa pada mata kuliah Komputer di Semester
I Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP
UMSU melalui metode tutor sebaya.
Pertumbuhan jejaring internet yang luar biasa dalam
beberapa tahun terakhir ini semakain terasa
memasuki dan memengaruhi berbagai sendi
kehidupan kita, termasuk dunia pendidikan. Berkat
kemajuan teknologi internet pula muncul fenomena
baru dalam proses belajar mengajar yang semakin
mengaburkan batasan waktu, ruang, dan jarak.
Dengan kata lain, pertumbuhan internet yang luar
biasa ini juga menghadirkan potensi besar bagi
evolusi proses belajar mengajar saat ini dan terlebih
di masa yang akan datang. Buku ini
memperbincangkan fenomena tersebut dengan
menyajikan gambaran utuh apa yang terjadi dalam
proses belajar mengajar melalui teknologi
hypermedia ini, serta kaitan dan pengaruhnya
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terhadap/dari industri dan bisnis. Di anatara tema
utama yang dapat ditemukan dalam buku ini: Elearning dan pendidikan jarak jauh, Pengembangan
learning object, Pelembagaan web-based learning,
Pembahasan hasil penelitian yang berkaitan dengan
web-based learning. --- Penerbit Kencana
Prenadamedia Group
Dinamika problematik petani gurem dan tunakisma
yang semakin tersudut di margin terendah surplus
ekonomi pertanian atau rumitnya formulasi kebijakan
ketahanan pangan tentu membutuhkan solusi
permasalahan strategis yang berbeda. Trending
issues seperti liberalisasi perdagangan produk
pertanian, global climate change, dan isu degradasi
sumber daya alam dan lingkungan juga menjadi
permasalahan prioritas beberapa dasawarsa ke
depan. Dibutuhkan penguasaan pengetahuan dan
metode riset yang mumpuni agar alumni Fakultas
Pertanian dan profesional agribisnis mampu
memberikan kontribusi optimal.
Metodologi Penelitian KuantitatifBeberapa Konsep
Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data
Dengan SPSSDeepublish
PENGGUNAAN ARANG SEKAM DAN INTERVAL
PENYIRAMAN TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT
Eucalyptus IND 73
Sejak Covid-19 melanda dunia, Pendidikan tinggi
memberlakukan kebijakan kuliah online. Perkuliahan
memperhatikan prinsip aman dan produktif di rumah.
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Dosen memiliki kewajiban membuat berita acara
perkuliahan selama Work From Home (WFH). Berita
acara ini telah disimpan di Google Drive agar dapat
diakses oleh pihak yang berkepentingan. Kuliah
online mendung sebuah era bernama pengetahuan
terbuka. Segala proses pembelajaran dapat diakses
luas oleh publik. Sehingga beberapa pihak dapat
memberikan evaluasi untuk peningkatan yang lebih
baik. Untuk mendukung pengetahuan terbuka itulah
naskah ini dibuat buku. Sasarannya adalah untuk
menemukan hal yang lebih baik dari aspek bahan
ajar, stategi pengajaran, metode pembelajaran
efektif, dan pencapaian pengalaman terbaik (best
practice). Penulisan buku ini dimotovasi era
pengetahuan terbuka yang berambisi untuk
menemukan pengalaman terbaik kuliah online. Buku
ini sekaligus merupakan laporan berita acara kuliah
online pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan
Gunung Djati Bandung.
PEMANFAATAN BEBERAPA JENIS BAMBU
SEBAGAI BAHAN ECO PRODUCT TANPA
PENGAWET
Sejak Covid-19 melanda dunia, Pendidikan tinggi
memberlakukan kebijakan kuliah online. Perkuliahan
memperhatikan prinsip tetap sehat, aman dan
produktif di rumah. Dosen memiliki kewajiban
membuat berita acara perkuliahan selama masa
Work From Home (WFH). Berita acara ini telah
disimpan di Google Drive agar dapat diakses oleh
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pihak yang berkepentingan. Serta telah dibagikan
kepada peserta kelas setiap selesai perkuliahan.
Diakui kuliah online telah menjadi arus utama pada
era pengetahuan terbuka (open acces). Segala
rekam proses pembelajaran pada gilirannya dapat
diakses luas oleh publik. Sehingga hal ini
memungkinkan beberapa pihak dapat memberikan
evaluasi untuk pelaksanaan yang lebih baik. Untuk
mendukung era engetahuan terbuka itulah naskah
ini dibuat semacam buku. Sasarannya adalah untuk
berbagi pengalaman terbaik dalam menentukan
bahan ajar, stategi pengajaran, metode
pembelajaran efektif, dan pencapaian pembelajaran
mata kuliah.
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