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keterampilan digital yang sama sekali baru, praktis, ringkas, efektif, efisien, modern dan canggih. Data,
Informasi dan Pengetahuan semuanya diproduksi dan dikelola secara digital. Hanya saja kesiapan
masyarakat dan peran institusi pendidikan menjadi penentu dalam memanfaatkan semua kebaikan
teknologi yang ada untuk menyiapkan peserta didik memiliki kompetensi literasi digital Untuk dapat
memanfaatkan semua kebaikan teknologi di abad 21 untuk meningkatkan kompetensi literasi digital di
ranah edukasi, penting peranannya mengalamati dengan seksama fenomena apa yang terjadi saat ini dari
aspek teknologi, pendidik, peserta didik, masyarakat dan dinamika global di era krisis yang mengancam
keberlangsungan pembeajaran . Hal unggulan yang dibahas dalam buku ini: · Kondisi masyarakat digital
masa kini · Literasi digital sebagai solusi pendidikan · Perkembangan pemebelajaran ips dari masa ke masa
· Kurikulum internasional IPS dan porsi dari literasi digital · Karakteristik peserta didik generasi digital ·
Pengembangan pembelajaran digital · Bentuk-bentuk pembelajaran digital kini dan masa depan semisal
konten digital, community of practice menciptakan ruang partisipasi masyarakat digital, amunisi
pembelajaran digital,knowledge management system, tool pembelajaran masa depan
Kapita Selekta Manajemen Pendidikan (Isu-Isu Strategik Manajemen Pendidikan) - Dr. Candra
Wijaya, M.Pd
Manajemen pendidikan nasional merupakan keseluruhan strategi untuk memcapai visi dan misi pendidikan
nasional. Reformasi dalam manajemen pendidikan merupakan keharusan yang tidak bisa ditunda sebagai
penguatan fondasi dasar dalam pembangunan nasional secara umum. Reformasi ini tentu dapat di terima
secara logika dari aspek konseptual, secara kulural sesuai budaya bangsa dan secara politis dapat di terima
oleh masyarakat secara luas. Dalam proses perubahan itu, ada beberapa isu isu strategis dalam rencana
program pemerintah yang terkait dengan peningkatan pendidikan yang telah digariskan dan diformulasikan
diantaranya adalah: Pemerataan dan perluasan akses, program pemeretaan dan perluasan akses bagi
masyarakat secara luas, Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta Penguatan tata kelola,
akuntabilitas dan pencitraan publik. Dari sederat rencana diatas, setidaknya patut menaruh optimisme
yang kuat bahwa betapa pendidikan itu menjadi aspek yang sangat strategis dalam menata dan mengisi
aspek-aspek yang lain. Pendidikan adalah roh bagi segala aspek dalam mengaktualisasi aspek aspek yang
lain seperti aspek ekonomi, politik, budaya dan aspek aspek sosial lainnya.
Pengantar Filsafat Islam - Dr. Zaprulkhan, S. Sos. I, M., S.SI
Filsafat Islam sejatinya merupakan metode berpikir kenabian, prophetic philosophy, dalam rangka
menyibak kebenaran perenial. Filsafat Islam sebagai metode berpikir profetik yang mampu menghadapi
pusparagam problematika kehidupan justru sudah jarang dipraktikkan umat Islam dewasa ini. Melalui buku
Pengantar Filsafat Islam ini, Zaprulkhan ingin memperlihatkan dimensi profetik filsafat Islam dalam
merespons berbagai persoalan kehidupan manusia. Sebuah buku yang harus dibaca oleh siapa pun yang
ingin memahami filsafat Islam. —Prof. Dr. Musa Asy'arie, Guru Besar Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta. * Buku-buku filsafat Islam yang beredar di kalangan mahasiswa lazimnya hanya membahas
filsafat Islam secara historis-sosiologis, perkembangannya, para tokoh, dan konsep-konsepnya secara
global. Konsep-konsep filsafat Islam secara tematis, seperti Filsafat Ketuhanan dan perdebatannya dengan
konsep-konsep materialisme, Filsafat Rasionalisme Islam, atau epistemologi burhani, dan konsep lain yang
diformulasikan oleh sebagian filsuf Muslim tidak tersentuh secara utuh, melainkan hanya secara sekilas.

Filsafat Administrasi - Bhakti Nur Avianto 2022-04-26
Perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari peran administrasi, dimana format yang bernama "ad"
dan "ministrae" ternyata lahir dari pemikiran-pemikiran seni filsuf pada awal sejarah presitorik (jaman pra
sejarah). Saat ini pemikiran filsafat administrasi tersebut bergerak dinamis kontemporer dan banyak
melahirkan pemikiran-pemikiran konsep baru tentang pengembangan ilmu administrasi. Bahkan menjadi
suatu model yang dikemas menjadi fungsi humanities-progresif yang menjadi akar pemecahan masalah di
bidang pelayanan publik. Buku ini mencoba memberikan pemahaman penting kepada generasi penerus
bangsa bahwasanya mother of science (ibu dari segala ilmu adalah filsafat) dapat dipelajari dengan mudah
seperti ikut dalam alunan irama lagu yang secara khusus menyajikan cikal bakal administrasi menjadi suatu
ilmu yang bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak.
Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol. 1 No. 2 (2019) - 2016-12-30
WAWASAN: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya is a peer-reviewed journal which is published by
Ushuluddin Faculty UIN Sunan Gunung Djati Bandung incorporate with the scholars association: Asosiasi
Studi Agama Indonesia (ASAI) publishes biannually in June and December. This Journal publishes current
original research on religious studies and Islamic studies using an interdisciplinary perspective, especially
within Islamic Theology (Ushuluddin) studies and its related teachings resources: Religious studies, Islamic
thought, Islamic philosophy, Quranic studies, Hadith studies, and Islamic mysticism. WAWASAN: Jurnal
Ilmiah Agama dan Sosial Budaya published at first Vol. 1, No. 1, 2016 biannually in January and July.
However, since Vol. 2 No. 1, 2017, the journal’s publication schedule changed biannually in June and
December. Reviewers will review any submitted paper. Review process employs a double-blind review,
which means that both the reviewer and author identities are concealed from the reviewers, and vice versa.
Islam, Media and Education in the Digital Era - Atie Rachmiatie 2022-03-17
The proceedings of the Social and Humanities Research Symposium (SoRes) shares ideas, either research
results or literature review, on islam, media and education in the digital era. Some recent issues consists of
innovative education in the digital era, new media and journalsm, islamic education, human wellbeing,
marketing and fintech in terms of islamic perspective, economic welfare, law and ethics. It is expected that
the proceedings will give new insights to the knowledge and practice of social and humanities research.
Therefore, such parties involved in social and humanities research as academics, practitioners, business
leaders, and others will acquire benefits from the contents of the proceedings.
PENGANTAR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM - Bulhayat, Sugito, Siti Yumnah, Moh. Miftahul Arifin,
Mutiara Sofa, Madya Ahdiyat, Rizka Widayanti, Rachmat Tullah, Sumarni, Mukti Soma, Asfa Fikriah, Andi
Nova, Suwandi, Muhammad Imanuddin, Choirul Anam, Arief Purwanto, Dwi Vita Lestari Soehardi, Arie
Wahyu Prananta, Firdaus Yuni Dharta 2022-03-21
Buku ini akan membahas tuntas tentang manajemen pendidikan Islam sebagai pedoman dalam mengelola
Lembaga Pendidikan Islam. Buku ini diharapkan dapat membantu guru, orangtua, ataupun praktisi dalam
memahami dan mengelola pendidikan Islam.
Literasi Digital, Riset dan Perkembangannya dalam Perspektif Social Studies - Feri Sulianta 2020-05-01
Era saat ini yang ditandai dengan tercentusnya abad 21 yang menjadi tonggak kebangkitan digital.
Berbagai pekerjaan dan cara kerja terdahulu sudah usang dan ditinggalkan. Digantikan dengan
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Dengan alasan tersebut, buku ini berupaya melengkapi kekurangan tema-tema yang belum dibahas
sebelumnya dan mengelaborasi filsafat Islam secara tematik dengan memfokuskan pada bagian-bagian
filsafat Islam secara umum yang mencakup Filsafat Rasionalisme Islam, Filsafat Ketuhanan, Filsafat
Manusia Perspektif al-Qur’an, Filsafat Mistikal, Filsafat Pendidikan Islam, Filsafat Politik Islam, Filsafat
Sains Islam, dan Filsafat Sejarah Islam. Inilah keistimewaan sekaligus kelebihan buku Filsafat Islam ini
dibandingkan dengan buku-buku sejenis lainnya. Selamat membaca!
Korupsi politik di negara modern - Artidjo Alkostar 2008
Political corruption in Indonesia and in other modern countries.
Filsafat Manajemen Pendidikan - Salamun Salamun 2022-07-13
Buku ini disusun sebagai ikhtiar untuk menyajikan kajian Manajemen Pendidikan dengan pendekatan
filsafat yang kemudian melahirkan filsafat manajemen pendidikan untuk memastikan bahwa kajian tentang
manajemen pendidikan dilakukan secara komprehensif, kritis dan radikal sehingga mencapai kepada suatu
konsep dan praktik (empirik) manajemen pendidikan yang mendekati ideal yang pada akhirnya akan terus
relevan dalam menjawab berbagai kebutuhan dunia pendidikan dan peradaban umat manusia yang terus
mengalami perubahan dan kemajuan.
Nilai Inti Ekonomi Kerakyatan -

Binfas 2021-04-10
NESTAPA DEMOKRASI DI MASA PANDEMI - Wijayanto 2021-01-19
Buku yang didasari oleh kerja riset selama tahun 2020 ini membangun satu argumen bahwa situasi
kemunduran demokrasi yang disebabkan oleh problem struktural semakin terkonsolidasinya oligarki,
problem agensi di mana pemimpin terpilih secara demokratis justru memunggungi demokrasi, serta
problem kultural masih setengah hatinya publik mendukung demokrasi ditambah dengan makin
melemahnya masyarakat sipil, telah menjadi prakondisi yang menjelaskan serangkaian blunder kebijakan
pemerintah selama pandemi dari mulai komunikasi krisis yang buruk, pemaksaan new normal, pengesahan
omnibus law hingga pelaksanaan pilkada langsung di tengah pandemi. Di balik rangkaian blunder
kebijakan itu adalah kepentingan segelintir elit oligarki untuk mengamankan kepentingan ekonomi politik
mereka dan abai pada nyawa dan keselamatan warga semestinya menjadi panglima. Di sisi hukum, kuasa
oligarki ini termanifestasi dalam wujud lumpuhnya pemberantasan korupsi hingga praktek buruk
pembentukan hukum yang mencerminkan legalisme otokratik, serta impunitas dan sitematiknya kejahatan
negara melalui praktik yang kian memanfaatkan peradilan dalam memfasilitasi bekerjanya kuasa represif.
Pada saat yang sama, ekonomi solidaritas runtuh seiring dengan kemerosotan demokrasi yang kian
mengarah pada otoritarianisme. Namun di tengah mendung nestapa yang menggelayuti demokrasi
Indonesia selama 2020, ada secercah harapan untuk merangkai asa menapaki 2021. Itu adalah perlawanan
masyarakat sipil yang terus bermunculan pada setiap kebijakan yang bermasalah, di antaranya seperti
terefleksi dalam ruang publik digital, yang menciptakan semacam resistensi terhadap kemunduran
demokrasi (resistance to democratic regression). Untuk itu, yang diperlukan adalah memperkuat dan
memperluas perlawanan, membangun sinergi dan kolaborasi, sehingga masyarakat sipil bisa menjadi
penantang yang mampu mengimbangi kekuatan oligarki. Buku ini adalah undangan untuk tidak hanya
mendiskusikan hal-hal di atas, namun juga merumuskan langkah konkret untuk bergerak bersama demi
menyelamatkan demokrasi Indonesia.
BICED 2020 - Phaosan Jahwae 2021-03-25
The Faculty of Education and Teaching Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, West Sumatera
Indonesia, organized the 2nd International Conference on Education (BICED 2020) on 14-15 September
2020 in Bukittinggi, West Sumatera, Indonesia. The number of participants who joined the zoom room was
recorded at 736 participants. 224 participants attended the conference via the zoom application and 539
participants via YouTube Channel. Participants came from 5 countries, namely Indonesia, Malaysia, Kuala
Lumpur, Brunei Darussalam, Thailand and Australia. BICED 2020 is implemented with the support of a
stable internet network system and a zoom application. In the implementation there were several technical
obstacles encountered by the participants, namely the difficulty of joining the zoom application due to the
unstable internet signal. The holding of a virtual conference felt less meaningful, due to the lack of
interaction between speakers and participants. The BICED 2020 committee 29 papers were presented and
discussed. The papers were authored by researchers from Australia, Brunei Darussalam, Thailand,
Malaysia, United Kingdom, and Indonesia. All papers have been scrutinized by a panel of reviewers who
provide critical comments and corrections, and thereafter contributed to the improvement of the quality of
the papers.
Kimia Kuantum Untuk Perekayasa Nanomaterial - Karna Wijaya 2021-10-18
Nanomaterial adalah material berdimensi nano, yaitu dimensi antara 1 sampai dengan 100 nm. Ketika
benda-benda diperkecil ukurannya memasuki dimensi nano maka sifat-sifat materi dapat berubah. Sebagai
contoh, di ukuran meruahnya sebatang aluminium tidak dapat digunakan sebagai propellant. Akan tetapi,
pada dimensi nanonya, serbuk nanoaluminium merupakan campuran propelant yang dapat meningkatkan
kinerja bahan bakar roket. Karena ukurannya yang sangat kecil maka untuk dapat mempelajari
nanomaterial secara lebih baik diperlukan pengetahuan kimia kuantum yang memadai. Kimia kuantum
adalah salah satu cabang dari ilmu kimia yang mempelajari fenomena-fenomena kuantum material, mulai
dari fenomena atom, molekul, magnetik, spektra atom, dan lain-lainnya. Dengan menggunakan kimia
kuantum diharapkan peneliti bidang rekayasa nanomaterial dapat memperdalam pengetahuan dan
keterampilannya tentang nanomaterial, baikfenomena, sintesis, karakterisasi, maupun produksinya dalam

Outlook Demokrasi LP3ES - WIJAYANTO 2020-09-08
Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) didirikan pada 19 Agustus
1971, dikenal sebagai salah satu NGO di Indonesia, LP3ES bergerak di bidang penelitian, pemberdayaan,
pendidikan politik, ekonomian, sosial serta penerbitan. Sejak 1972, LP3ES menerbitkan jurnal-bulanan
sosial dan ekonomi, Prisma yang menjadi bacaan kalangan akademisi, mahasiswa, pejabat-pejabat di
pemerintahan, tokoh-tokoh politik dan kelompok-kelompok strategis lainnya. Pemikiran dan analisis yang
disajikan melalui jurnal Prisma dalam banyak hal telah dijadikan referensi bagi pengambil keputusan dan
perencana pembangunan di Indonesia di samping menjadi bacaan kalangan intelektual dan pengajar di
perguruan tinggi. Di bidang penerbitan, sejak awal berdirinya LP3ES juga telah menerbitkan banyak buku
teks dan buku-buku umum (general readings) untuk kalangan mahasiswa dan perguruan tinggi, yang
beberapa di antaranya telah dijadikan semacam bahan bacaan wajib di berbagai fakultas dan perguruan
tinggi serta lembaga-lembaga pendidikan tinggi lainnya. Sebagai NGO yang bergerak dalam bidang
penelitian, LP3ES banyak berkecimpung dalam penelitian, studi kebijakan dan riset aksi terutama yang
berhubungan dengan kepentingan grass-root communities, mulai dari penelitian tentang sektor informal,
koperasi, industri kecil dan kerajinan rakyat, lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren, pendidikan
non-formal, partisipasi petani, kesehatan ibu dan anak, lingkungan hidup, kajian tentang hubungan
masyarakat dan negara.
MANAJEMEN KUALITAS KARYAWAN - Dr. Mansur Chadi Mursid, M.M. 2022-10-20
Buku yang tersusun berisi tentang kualitas kerja karyawan sebagai indikator komposit yang memediasi
hubungan antara motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan.
Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi Filsafat dan Etika Ilmunya Serta Perspekfif Islam - Rachmat
Kriyantono, Ph.D. 2019-02-01
Buku ini membahas ilmu komunikasi dalam perspektif filsafatnya, etikanya, dan perspektif Islam. Ilmu
komunikasi memiliki peran besar dalam membangun pola berpikir di masyarakat karena itu para pencinta
dan pengguna ilmu harus mengolaborasi antara aspek keilmuan dan kearifan lokal serta agama.
Diharapkan penggunaan ilmu ini, seperti dalam praktik komunikasi politik, public relations atau komunikasi
pemasaran, tetap dalam koridor titik harmoni bangsa, yakni Pancasila. Pancasila sendiri merupakan
perwujudan nilai-nilai agama. Agama menjadi bahasan yang harus selalu menyertai pengembangan dan
penggunaan ilmu karena sumber segala ilmu adalah Allah. Rasionalitas manusia dalam pengembangan ilmu
harus ditempatkan sesuai dengan rasionalitas Allah sebagai Pencipta. Buku ini penting sebagai sarana
introspeksi perilaku-perilaku komunikasi era digital agar juga tidak meninggalkan adab atau etika
komunikasi yang diajarkan agama dan kearifan bangsa ini agar tidak muncul bencana komunikasi. Buku
persembahan penerbit PrenadaMedia
PROCEEDINGS INTERNATIONAL SEMINAR & BOOK REVIEW OF MAMONISM - Maman A. Majid
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skala masif. Buku Kimia Kuantum untuk Perekayasa Nanomaterial ini ditujukan untuk pembaca yang
memiliki latar belakang yang mencukupi dalam bidang kimia, fisika, matematika, dan teknik, sehingga
banyak konsep dan persamaan matematika yang ditulis cukup komprehensif untuk memudahkan
pemahaman akan kimia kuantum. Di bagian awal buku disajikan konsep koordinat dan persamaanpersamaan matematika yang banyak digunakan dalam kimia kuantum, seperti diferensial orde dua,
matriks, dan operator. Di bab-bab berikutnya disampaikan tentang sejarah kimia kuantum, teori atom, dan
molekul. Di bagian akhir dipaparkan sedikit tentang ikatan kimia dan spektroskopi atom. Karena
keterbatasan halaman maka aplikasi di bidang nanomaterial akan dibahas di jilid berikutnya.
Demokrasi Tanpa Demos - WIJAYANTO 2022-03-17
Ide awal buku ini lahir pada penghujung tahun 2020 saat kami menggagas perlunya mengundang ilmuwan
sosial politik dari seluruh dunia untuk menulis refleksi bersama atas situasi demokrasi di Indonesia dalam
rangka ulang tahun ke-50 LP3ES yang jatuh pada 19 Agustus 2021. Forum itu kemudian kami beri nama
Forum 100 Ilmuwan Sosial Politik. Di forum itu, 3-4 orang ilmuwan sosial politik dari berbagai negara di
dunia hadir setiap minggu, untuk berbicara di webinar LP3ES tentang berbagai tema, antara akhir Oktober
2020 hingga awal Juni 2021. Tercatat, ada 135 ilmuwan sosial politik (92 laki-laki dan 43 perempuan) yang
bergabung bersama kami, baik berbicara dalam webinar, mengirimkan tulisan, ataupun berbicara dan
mengirimkan tulisan sekaligus. Dari 135 ilmuwan tersebut, 77 orang (58 laki laki dan 19 perempuan) di
antaranya menuliskan refleksi kritis dan mempercayakannya kepada kami untuk diterbitkan di dalam buku
ini. Mereka tidak hanya ilmuwan sosial politik dari Indonesia, namun juga 19 Indonesianist dari berbagai
negara: Kanada, Australia, Norwegia, Jerman, Tiongkok, Singapura, Inggris, Amerika, Belanda, Perancis,
dan Jepang. Kami percaya para penulis itu hadir dengan satu niat tulus dan sederhana: memberikan
kontribusi bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. Dan barangkall, seperti halnya kami, mereka juga
percaya bahwa satu generasi baru Indonesia yang dapat menjawab tuntutan zaman sudah saatnya untuk
dilahirkan. Satu siklus dua puluh tahunan yang dimulai dari kelahiran Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi
Kemerdekaan 1945, pergerakan mahasiswa tahun 1965, Reformasi 1998, dan siapa tahu: 2021! Satu
generasi yang lebih bercorak kosmopolitan, yang berisi orang-orang Indonesia ataupun bukan, yang
berbagi nasib menyaksikan pandemi yang belum tentu 100 tahun sekali terjadi, yang benaknya prihatin
memikirkan kemunduran Indonesia dan bersama-sama melakukan refleksi dalam buku ini! Semoga niat itu
sampai ke langit lalu kembali turun ke bumi menjadi butiran-butiran air hujan yang menjadi satu penanda:
generasi baru akan segera lahir!
KONVENSI INTERNASIONAL (PELAKSANAAN DAN PENGAWASANNYA) - Yoyon Mulyana Darusman
2022-10-05
Penggunaan istilah Konvensi Internasional di dalam judul buku ini, didasarkan kepada praktik-praktik
hukum internasional, walaupun banyak istilah-istilah lain seperti : International Agreement (Indonesia),
Treaty, Pact, Protocol, Charter, Statuta, Declaration, Convenant, Final Act, Agreed Minute, Process-Verbal,
Modus Vivendi, Summary Records, Memorandum of Understanding (MoU) dan lain-lain, namun menurut
pendapat penulis istilah “Convention (Konvensi)” lebih popular dari istilah-instilah yang lainnya. Karena itu
dalam judul buku maupun sub-sub judul menggunakan istilah “Konvensi Internasional”
Filsafat Ilmu Ekonomi Islam - Muhammad Nafik Hadi Ryandono
Suatu ilmu tidak akan mengalami perkembangan apabila tidak ada proses berfikir yang berkelanjutan.
Proses berfikir yang terus-menerus disebut dengan filsafat. Semua bidang ilmu pengetahuan berawal dari
proses berfikir. Salah satunya adalah Ilmu Ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang
memiliki landasan hukum al-Qur’an dan al-Hadits, dan sangat berbeda dengan sistem ekonomi
konvensional. Bagaimana suatu ilmu ekonomi dapat dikaitkan dengan nilai-nilai agama? mengapa sistem
ekonomi Islam berlandaskan al-Qur’an dan al-Hadist? Pertanyaan yang sumbernya adalah dari proses
berfikir terkait dengan ekonomi Islam. Dalam buku Filsafat Ekonomi Islam ini, penulis berusaha
memberikan gambaran dan deskripsi terkait dengan asal mula proses berfikir manusia yang menghasilkan
suatu ilmu hingga menyebabkan filsafat itu terjadi, hubungan Agama dan sistem ekonomi, ekonomi Islam
yang berupakan suatu sistem yang tidak bebas nilai, dan gambaran-gambaran lainnya yang dapat
memberikan pengetahuan baru terkait dengan bagaimana suatu ekonomi Islam dapat terjadi. Sasaran
pembaca: Mahasiswa Fakultas ekonomi dan bisnis, jurusan ekonomi Islam, dan para penggiat ekonomi

Islam.
FILSAFAT TEORI AKUNTANSI - Muhammad Al Amin 2018-06-12
Buku ini terdiri dari 14 bab yang menjelaskan secara gamblang tentang Filsafat Teori Akuntansi dengan
penjabaran sebagai berikut: BAB 1 FILSAFAT ILMU AKUNTANSI BAB 2 PENGENALAN TERHADAP TEORI
AKUNTANSI BAB 3 PERUMUSAN TEORI AKUNTANSI BAB 4 SEJARAH KELEMBAGAAN BAB 5
KERANGKA KONSEPTUAL BAB 6 STANDAR AKUNTANSI : IFRS DAN SAK ETAP BAB 7 STRUKTUR TEORI
AKUNTANSI BAB 8 UNIFORMITY DAN DISCLOSURE BAB 9 LAPORAN LABA-RUGI BAB 10 NERACA BAB
11 LAPORAN ARUS KAS BAB 12 AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN, DANA PENSIUN, DAN LEASING
BAB 13 AKUNTANSI INFLASI DAN INTERNASIONAL BAB 14 RELIGUITY AKUNTANSI SEBAGAI
PEREDAM KUASA DAN HASRAT MANUSIA
Psikologi Umum Dasar - Ahmad Saifuddin 2022-02-01
Tema-tema yang dipelajari dalam psikologi sebenarnya merupakan tema-tema yang sering kita temui dalam
kehidupan sehari-hari. Misalnya, tes psikologi, perasaan traumatik akibat peristiwa masa lalu, kehilangan
motivasi, proses berpikir, pola asuh, tingkatan kesadaran, mimpi, konsep diri, kecerdasan, gangguan
kejiwaan, dan isu-isu kesehatan mental pada umumnya. Buku Psikologi Umum Dasar ini disusun untuk
memberikan dasar-dasar pemahaman yang tepat tentang psikologi. Buku ini terdiri dari beberapa bab,
mulai dari selayang pandang tentang psikologi (pengertian, psikologi sebagai ilmu pengetahuan, manfaat
mempelajari psikologi); penjelasan tentang mazhab dan cabang dari psikologi; pembahasan tentang
kepribadian (definisi kepribadian dan berbagai tipologi kepribadian serta cara mengetahui kepribadian);
abnormalitas kejiwaan beserta psikoterapinya; pertumbuhan dan perkembangan manusia dari prenatal
sampai dengan lanjut usia; serta proses berpikir dan kecerdasan. Isinya yang komprehensif menjadikan
buku ini mesti dimiliki dan dibaca oleh mahasiswa psikologi dan semua pihak yang ingin mengenal
psikologi secara lebih luas. Buku persembahan penerbit PrenadaMediGroup #Kencana #PrenadaMedia
ICGCS 2021 - Jendrius Jendrius 2022-04-12
Responding to evolving challenges toward achieving gender equality and social inclusion. 30-31 August
2021, Indonesia. This event, organized by Pusat Studi Gender, Anak, dan Keluarga (PPGAK) ‘The Center of
Gender, Children, and Family Studies’ Universitas Andalas aims to promote new insights and discussion
about the current global perspectives, considering the differences in academic and subject fields’
approaches across time, countries, and economic sectors, with its implications and to improve and share
the scientific knowledge on gender research. Is meant to open our horizon that the issue of gender and
social inclusion may be viewed from various disciplines and perspectives. This book constitutes the refereed
post-conference proceedings of the 1st International Conference in Gender, Culture and Society, held
online from Padang, Indonesia, August 30-31, 2021. The 85 revised full papers were carefully selected from
124 submissions. The papers are organized thematically in gender, culture and society. The papers present
a wide range of insights and discussion about the current global perspectives on gender research.
Metodologi Penelitian - Martina Pakpahan 2022-04-23
Perkembangan ilmu pengetahuan, praktik, inovasi pada semua bidang ilmu bahkan termasuk kemajuan
zaman merupakan kontribusi hasil penelitian. Penelitian menjadi alat utama yang digunakan hampir di
semua bidang ilmu pengetahuan bahkan dipandang sebagai landasan kemajuan ilmiah. Penelitian
digunakan dalam menggali suatu hal atau peristiwa, menurunkan kompleksitas masalah, menemukan
hubungan antara peristiwa, dan kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki kehidupan. Maka karena
itu diperlukan metodologi penelitian yang baik, tepat dan dapat dipercaya. Keterkaitan konsep, teori dan
aplikasi mengenai Metodologi Penelitian dibahas secara komprehensif dan disusun menjadi 12 bab, yaitu:
Bab 1 Konsep Dasar Penelitian Bab 2 Kode Etik Dalam Penelitian Bab 3 Kajian Literatur Dan Masalah
Penelitian Bab 4 Plagiarisme Dan Mendeley Bab 5 Hipotesis dan Teknik Analisis Bab 6 Metode Penelitian
Deskriptif: Korelasi dan Ex Post Facto Bab 7 Metode Penelitian Eksperimen Bab 8 Pendekatan Penelitian
Naturalistik/Kualitatif Bab 9 Metode Penelitian Studi Kasus Bab 10 Metode Penelitian Etnografi Bab 11
Metode Penelitian Ptk Bab 12 Analisis Data Kualitatif
Sketsa Biografi dan Petualangan Intelektual Pendidikan Islam - Dr. Muhaemin, MA 2021-02-18
Judul : Sketsa Biografi dan Petualangan Intelektual Pendidikan Islam Penulis : Dr. Muhaemin, MA Editor :
Dr. Muhammad Yunus, M.Pd Ukuran : 17,5 x 25 cm Tebal : 110 Halaman ISBN : 978-623-68723-7-6 BLURB
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Indonesia adalah satu pusat studi Islam di dunia saat ini selain Timur Tengah. Indonesia memiliki sejumlah
Perguruan Tinggi yang didalamnya terdapat sejumlah pakar Keislaman termasuk bidang Pendidikan Islam.
Para Guru Besar Pendidikan Islam yang dikaji dalam buku ini adalah sosok yang inspiratif dan kontributif
dalam dinamika studi Islam secara umum dan pendidikan Islam secara khusus. Yang lebih unik, banyak
diantara para pakar tersebut menempuh pendidikannya dengan penuh tantangan, namun mereka tetap
konsisten dalam menjaga tradisi belajarnya hingga mampu meraih jabatan akademik tertinggi. Agar
menghasilkan karya ilmiah yang bermutu di bidang pendidikan Islam selayaknya mengutip pendapat para
pakar pendidikan Islam yang memiliki spirit keilmuan yang handal. Buku ini memberikan informasi awal
para pakar tersebut sehingga layak dibaca dan menjadi salah satu referensi para peneliti dan pemerhati
pendidikan Islam
Hypnoteaching - Lindawati Simorangkir 2021-09-15
Perawat dalam berpikir kritis melibatkan proses penalaran dan pemecahan masalah di mana semua
keputusan berdasarkan bukti. Sehingga perawat harus mempunyai kemampuan berpikir kritis agar mampu
menyelesai permasalahan yang terjadi dalam pelayanan keperawatan secara optimal. Karena itu, dalam
proses pendidikan hendaknya perawat didorong untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis
sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Salah satu metode pembelajaran yang akan dibahas
adalah hypnoteaching. Hypnoteaching ini merupakan metode pembelajaran yang kreatif, unik, sekaligus
imajinatif. Hypnoteaching adalah usaha untuk menghipnosis atau mensugesti siswa dengan menggunakan
bahasa-bahasa yang positif yang dapat merangsang pikiran untuk mengembangkan potensi, kreatif,
mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Harapannya, hal yang demikian itu dapat menambah
pengetahuan dan keterampilan dalam proses pembelajaran lebih aktif dan fokus selama pembelajaran guna
mewujudkan proses pembelajaran SCL (Student Center Learning).
Melangkah dengan Akal Budi, Karsa, dan Karya - Barnabas Ohoiwutun
Bagi sebagian awam, berfilsafat tidak jarang dipandang sebagai permainan kata-kata untuk memuaskan
dahaga intelektual semata. Tidaklah demikian bagi seorang filsuf. Bagi seorang filsuf, berfilsafat tidak
cukup hanya untuk mengenyangkan rasa ingin tahu, tetapi untuk dihidupi dan dilakoni. Tepatnya,
berfilsafat diperlukan untuk membantu manusia menemukan kebenaran, berpikir kritis dan rasional,
menata relasinya dengan alam, memahami ilmu pengetahuan secara tepat, menyadari keberadaan dirinya
dan perubahan sosial yang terjadi di luar dirinya, menata relasinya dengan sesama supaya berjalan dengan
baik dan benar. Berfilsafat dibutuhkan juga untuk membangun peradaban manusia melalui pendidikan.
Ditulis dengan gaya bahasan yang berbeda-beda dan tanpa upaya untuk menggurui, artikel-artikel dalam
buku kecil ini merupakan ajakan bagi para pembaca untuk berfilsafat demi hidup dan tidak untuk kepuasan
intelektual semata.
Destined Statecraft - Pak Nung Wong 2017-10-18
‘Destined Statecraft enriches our understanding of global affairs by presenting a perspective where small
powers are no longer in the periphery, but take up the main narrative. This standpoint is all the more
valuable in an age where the proactive decision-making of small powers often goes unobser ved. Professor
Wong’s Destined Statecraft offers a fresh lens for discerning world issues, helping to extend the reader’s
vision beyond the exterior towards a greater perception of the world we live in.’ —Mr Sungnam Lim, ViceMinister of Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea This book considers the post-2010 strategic shifts
in the Anglo-American geopolitical approach to Asia as a pivotal new strategy in the U.S. geo- strategic
containment plan, which has been reformed to rebalance the rise of China and the Eurasian heartland in
the course of the two decades since the disintegration of the Soviet Union in the early 1990s. At this critical
global-historical juncture, the People’s Republic of China has also devised a new counter-containment
endeavor – the ‘One Belt One Road’ initiative, which aims to re-connect it with all the countries on the
Eurasian landmass, forming a single community. Against this backdrop of the intensifying geopolitical and
geo-economic competition between the U.S. and China, this book calls for the revival and reinvigoration of
selected Eurasian small powers’ embedded geopolitical, political-economic and strategic-cultural
structures. Drawing on Pierre Bourdieu’s notion of habitus, the book argues that these self- changing and
unceasingly structuring structures do not only constrain and limit, but also enable and galvanize small
powers’ strategists and policy- makers to proactively generate creative means-and-ends calculations,

conduct prudent security assessments, and devise measured and responsive strategic deployments. In this
context, the book proposes that the small powers return to their own religious, cultural and intellectual
roots. It also argues for the need to rediscover their own strategic cultures as an essential means of reinventing and implementing their own unique models of national development. As a substantial contribution
to the subfields of small power politics and strategic cultures in international relations, the book marks a
paradigm shift in both theory and practice. Exploring historical case studies from such diverse African,
Asian and European powers as the Philippines, Liberia, Myanmar, India, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh,
Pakistan, Thailand, Germany, Japan, Indonesia, Russia, the European Union, Ukraine, Poland and the
United Kingdom as well as China, the book presents engaging dialogues with a wealth of classical and
contemporary Western and non-Western strategic thinkers, including: Thucydides, Sun Tzu, Halford
Mackinder, Kautilya, King Solomon, Li Zongwu, King Bhumibol Adulyadej, Karl Haushofer, Carl Schmitt
and the Malayo-Polynesian datu, as well as John Mearsheimer. In light of the post- 2017 U.S. ‘America
First’ foreign policy agenda, this book represents an essential guide for small powers’ strategists, foreign
policy-makers, security practitioners and national development planners – introducing them to a broader
spectrum of strategic options that will help them not just survive, but thrive in the constantly shifting
geopolitical currents of our time.
Percikan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer - Havis Aravik 2022-08-03
Perkembangan ekonomi Islam di dunia saat ini kian pesat. Ditandai dengan berbagai produk ekonomi Islam
yang mampu diterima pasar. Di Indonesia, perkembangan ekonomi Islam semakin mantap dengan
dilakukannya merger bank-bank syariah (Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah) menjadi
Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadikan ekonomi Islam makin membumi dan diperhitungkan. Salah satu
faktor pendukung tumbuh kembangnya ekonomi Islam adalah banyaknya informasi dan pemikiran
tentangnya yang mudah diakses dan berasal dari tokoh-tokoh ekonomi dunia yang kredibel dan diakui
dunia. Oleh karena itu, hadirnya buku Percikan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer merupakan salah
satu ikhtiar yang dilakukan penulis untuk dapat memperkenalkan tokoh-tokoh ekonomi Islam beserta
biografi dan pemikiran-pemikiran ekonominya, di antaranya: 1. Muhammad Baqir al-Sadr 2. Sayyed
Mahmud Teleghani 3. Sayyid Qutb 4. Ali Syariati 5. Afzalur Rahman 6. Khursid Ahmad 7. Timur Kuran 8.
Masudul ‘Alam Choudhury 9. Abbas Mirakhor. Buku ini sangat berguna sebagai bahan ajar mata kuliah
Pengantar Ekonomi Islam, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dan bahan pendukung dalam disiplin ilmu
ekonomi Islam dan bisnis, menjadi bahan referensi bagi praktisi ekonomi Islam, dan bahan masukan bagi
penentu kebijakan baik di level pusat maupun daerah, serta masyarakat lainnya yang ingin mengetahui dan
memahami Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer.
Karakter Kepemimpinan Nabi Musa a.s. dalam Perspektif Al-Qur'an, Analisis Pada Kisah Nabi Musa a.s. Dr. Hidayatullah, M.Ag. 2022-07-01
Konsep leadership atau kepemimpinan saat ini semakin berkembang seiring dengan pesatnya kemunculan
teori dan implementasinya di berbagai bidang kehidupan. Mulai dari penerapan konsep kepemimpinan
pada skala domestik yang dilakukan seorang individu sebagai bagian dari warga masyarakat sampai pada
skala kelembagaan yang melibatkan interaksi dengan banyak orang lain pada sebuah organisasi. Tujuan
dan kepentingan yang hendak dicapai pun beragam. Namun pada intinya, konsep leadership yang ada
bertujuan hanya pada satu hal yakni bagaimana meraih sasaran pada tujuan yang telah dicanangkan
setelah sebelumnya memberikan pengaruh lalu menggerakkan orang lain. Sebagaimana definisi tentang
kepemimpinan yang disebutkan oleh Jeff Lorg dan pakar leadership lainnya. Pada buku Karakter
Kepemimpinan Nabi Musa a.s. dalam Perspektif Al-Qur'an, Analisis Pada Kisah Nabi Musa a.s., penulis
berusaha melakukan kajian untuk menemukan sejumlah karakter sebagai pedoman dan acuan bagi para
pemimpin, baik ia sebagai individu (warga negara biasa) maupun sebagai presiden atau kepala negara,
dalam mengatasi pelbagai persoalan krusial yang terjadi di Negara Indonesia ini khususnya. Karakter yang
penulis teliti setidaknya mengerucut pada beberapa karakter penting yang disaripatikan dari kisah Nabi
Musa a.s., sebagai Nabi besar pada sejarah kehidupan kaum Bani Israil. Buku Karakter Kepemimpinan
Nabi Musa a.s. dalam Perspektif Al-Qur'an, Analisis Pada Kisah Nabi Musa a.s. memiliki daftar isi sebagai
berikut : Bab I Pendahuluan Bab II Diskursus Karakter Pemimpin Bab III Analisis Teoretis Karakter
Pemimpin Bab IV Konsep Karakter Kepemimpinan Nabi Musa a.s. dalam Al-Qur'an Bab V Model
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Implementasi Karakter Kepemimpinan Nabi Musa a.s.
Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi - Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
2020-12-01
Disparitas pemidanaan menjadi salah satu isu krusial dalam proses peradilan pidana, termasuk tindak
pidana korupsi. Dalam konteks pemidanaan, disparitas berarti adanya ketidaksetaraan pemidanaan
terhadap pelaku tindak pidana dengan isu hukum yang sama. Buku berjudul Prinsip Keadilan Dalam
Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi ini merupakan buah renungan dan kontemplasi penulis terhadap
kondisi disparitas yang dikhawatirkan berujung pada kaburnya nilai-nilai keadilan. Perbedaan berat ringan
pemidanaan yang mencolok di antara perkara-perkara dengan isu hukum yang sama dianggap sebagai
bentuk ketidakberkeadilan, namun persoalan ini sulit dikoreksi karena berada dalam bingkai independensi
hakim. Sejatinya, penjatuhan pidana tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepastian dan proporsionalitas, di
mana pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seimbang dengan kejahatan yang dilakukan. Berpijak pada
PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan respons dari kegelisahan penggiat anti korupsi di
tanah air, penulis mencoba mengurai problematika disparitas tanpa menciderai asas kemandirian hakim,
melakukan penghayatan terhadap asas kepastian dan proporsionalitas serta menghubungkannya dengan
berbagai teori keadilan yang populer di dunia hukum. Dengan diterapkannya asas kepastian dan
proporsionalitas serta dihapusnya disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi, diharapkan nilai-nilai
keadilan makin menjelma dalam putusan hakim Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Filsafat Ekonomi Islam Edisi 1 - Rusyaida 2021-12-31
Ekonomi di Indonesia saat ini tidak hanya berkaitan dengan ekonomi konvensional saja, namun juga
berkaitan dengan ekonomi Islam, sebagaimana mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, sudah
sepantasnya menerapkan perekonomian berbasis Syariat Islam. Buku ini membahas tentang filsafat
ekonomi Islam, sebagaimana yang kita ketahui, bahwa filsafat adalah induk dari segala ilmu, dan mengaji
bagaimana ekonomi secara Ontologi, Aksiologi dan Epistimologi. Ontologi dalam filsafat ekonomi islam
berkaitan tentang apa obyek yang ditelaah ilmu, dalam kajian ini mencakup masalah realitas dan
penampakan, hal ini berkaitan dengan bagaimana ekonomi secara riil yang dirasakan. Epistemologi
berkaitan dengan proses diperolehnyra ilmu, sedangakan ontologi adalah apa manfaat ilmu. Didalam
penerapan keseharian perlu mengetahui bagaimana metodologi ilmu pengetahuan dalam ekonomi Islam,
beberapa jenis ilmu yang dikemukakan oleh beberapa pendapat ahli. Didalam buku ini juga memaparkan
nilai-nilai filosofis dalam defenisi, karakteristik dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pentingnya ushul fiqh
dalam ekonomi dan keuangan modern, sebagaimana yang diketahui seperti halnya permasalahan bunga
bank. ‘Illat’ sangat penting dalam permasalahan ekonomi dan keuangan modern saat ini, karena menjadi
alasan apa dasar dari penetapan sebuah hukum.
Pesantren Salafiyah dalam Lintasan Sejarah - Nur Khasanah 2022-09-15
Seiring perkembangan zaman, pesantren mulai mengalami pergeseran. Kemajuan teknologi dan informasi
serta arus modernisasi dengan revolusi industri 4.0 di dalamnya menggeser peran dan kedudukan
pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Pesantren berada dalam pergulatan antara “identitas dan
keterbukaan”. Artinya di satu pihak dituntut untuk menemukan identitasnya kembali, di pihak lain harus
secara terbuka bekerja sama dengan sistem-sistem lain di luar dirinya yang tidak selalu sepaham dengan
dirinya. Secara historis, pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung
makna keaslian Indonesia (indigenous). Pesantren mempunyai peran dan posisi strategis, khususnya di
kalangan masyarakat dalam membentuk karakter bangsa Indonesia. Pesantren merupakan agen perubahan
bagi masyarakat dalam diskursus global, diharapkan mampu menjadi struktur mediasi (mediating
structure) yang mampu memahami persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat dan dapat
menjembatani pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bersama membentuk civil society.
Pesantren juga sangat berperan dalam membentuk karakter bangsa Indonesia yang religious karena
identik dengan aktivitas yang selalu berorientasi pada tafaqquh fî al-dîn (mendalami ilmu-ilmu agama), di
mana kurikulum yang dipakai mengejawantahkan rukun, syiar, dan etika Islam. Buku Pesantren Salafiyah
dalam Lintasan Sejarah merupakan salah satu komitmen penulis untuk menghadirkan sisi lain pergulatan
pesantren dengan dinamika di dalamnya. Buku ini sangat penting bagi para pecinta pesantren, atau orang-

orang yang concern dengan tumbuh kembang pesantren dengan berbagai dialektika di dalamnya.
Culture and International Law - Hikmahanto Juwana 2019-09-03
In this era of globalization, International Law plays a significant role in facing rapid development of various
legal issues. Cultural preservation has emerged as an important legal issue that should be considered by
States. This book consists of academic papers presented and discussed during the 9th International
Conference of the Centre of International Law Studies (9th CILS Conference) held in Malang, Indonesia,
2-3 October 2018. The title of the book represents the major theme of the conference: "Culture and
International Law." It is argued that along with globalization, cultural preservation is slowly ignored by
States. Various papers presented in the book cover five topics: cultural heritage; cultural rights; culture
and economic activity; culture and armed conflict; and a general topic. The authors of the papers are
outstanding academics from various countries, Lithuania, United States of America, Australia, Thailand and
Indonesia. The conference was organized by Universitas Indonesia in collaboration with Brawijaya
University. This book aims to give a useful contribution to the existing literature on International Law,
specifically focussing on cultural issues from the perspective of cultural heritage and rights, economic as
well as armed conflict.
Tafsir Kewajiban Dakwah: Studi Komparatif Panggung Belakang Penafsiran Ibn Katsir dan M. Quraish
Shihab - Buku ini adalah hasil gubahan penulis sendiri dari tesis penulis yang berhasil dipertahankan di
hadapan dewan penguji di Program Pascasarjana Institut (Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an) PTIQ Jakarta
dengan judul tesis asli “Kewajiban Dakwah dalam Al-Qur’an antara Fardu Ain dan Fardu Kifayah (Studi
Komparatif atas Tafsîr Ibn Katsîr dan Tafsîr Al-Mishbâh)”. 2022-01-10
Buku ini adalah hasil gubahan penulis sendiri dari tesis penulis yang berhasil dipertahankan di hadapan
dewan penguji di Program Pascasarjana Institut (Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an) PTIQ Jakarta dengan
judul tesis asli “Kewajiban Dakwah dalam Al-Qur’an antara Fardu Ain dan Fardu Kifayah (Studi Komparatif
atas Tafsîr Ibn Katsîr dan Tafsîr Al-Mishbâh)”.
The Future of Organizational Communication In The Industrial Era 4.0 - Agus Rusmana et al
2019-01-01
Era Industri 4.0 merupakan era teknologi yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan suatu
organisasi. Organisasi harus mampu bersaing secara globalisasi sehingga dapat melakukan perubahan ke
arah yang lebih baik sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Kemajuan teknologi informasi di segala
bidang menjadikan suatu organisasi mengalami berbagai rintangan yang harus dilaluinya. Dinamika
komunikasi organisasi menjadi bagian penting yang perlu dikaji dan dianalisa sehingga mampu
memberikan pengetahuan terhadap perkembangan organisasi tersebut. Book Chapter ini menjelaskan
gambaran komunikasi organisasi dan perilaku organisasi yang berkaitan dengan budaya organisasi, iklim
organisasi, manajemen konflik, kepemimpinan, birokrasi, kekuasaan, arus komunikasi, motivasi pada era
industri 4.0. Berbagai penelitian mengenai komunikasi organisasi telah dilakukan oleh akademisi, praktisi
maupun mahasiswa yang telah disusun dalam Book Chapter. Book Chapter ini memiliki peran sebagai
diseminasi (penyebarluasan) informasi bidang komunikasi organisasi sehingga memberikan kontribusi bagi
perkembangan ilmu pengetahuan. Berbagai artikel penelitian tersebut diharapkan dapat menggambarkan
komunikasi organisasi pada era industri 4.0 ke depan sehingga organisasi yang ada di Indonesia siap
menghadapi kondisi diskrupsi atau perubahan secara fundamental yang berpengaruh terhadap kehidupan
organisasi.
Educational Innovation in Society 5.0 Era: Challenges and Opportunities - Yoppy Wahyu Purnomo
2021-11-23
This book consists of a selection of papers that discuss the challenges in the increasingly complex world of
education and various educational problems such as moral degradation, lack of literacy, pedagogical
curriculum and innovation, educational technology. Moreover, the book provides papers that deal with
educational innovation in the era of Society 5.0, with a view to discuss and resolve various social
challenges, issues, and problems relating to educators, students, the dynamics of the education system, and
social dynamics. The subject areas treated in this book are: Character Education in Society 5.0 Era,
Multiliteracy Education in Society 5.0 Era, Early Childhood Education in Society 5.0 Era, Inclusive
Education in Society 5.0 Era, Curriculum, Media and Educational Technology for Primary Education in
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tugas utama mereka, selain mengajar, adalah melahirkan dan mengembangkan teori-teori ilmu
pengetahuan dan pengembangan teknologinya. Tugas penelitian perguruan tinggi tidak sekadar
menemukan teknologi baru, tetapi juga mempersiapkan berbagai institusi pendukung perubahanperubahan sosial, seperti pengembangan sikap multikulturalisme, toleransi, dan sikap kreatif, inovatif, dan
kolaboratif dalam rangka meningkatkan produktivitas bangsa. Buku Penelitian Kualitatif untuk llmu
Pendidikan sangat tepat sebagai buku rujukan para peneliti, khususnya para peneliti di lingkungan
perguruan tinggi keagamaan Islam, dengan tradisi penelitian interpretivisme. Seiring bergeraknya
perubahan paradigma kajian agama, yakni dari epistemologi metafisis ke ilmu sosial yang empirik dengan
pendekatan post-positivisme, atau pendekatan interpretatif, para peneliti di perguruan tinggi dituntut
untuk menguasai metode penelitian kualitatif. Buku ini menyajikan materi dan bahan bacaan yang
dibutuhkan untuk memahami penelitian kualitatif, serta langkah-langkah melakukan penelitian kualitatif.
Berbagai pertanyaan yang sering muncul tentang penelitian kualitatif, misalnya, dijawab penulis dengan
jelas di bab dua. Di samping itu, permasalahan yang kerap kali menjadi tantangan dalam pelaksanaan
penelitian kualitatif akan dikupas tuntas di bab Lima: Pelaksanaan Penelitian: Pengumpulan dan Analisis
Data. Terakhir ditutup dengan pembahasan penelitian tindakan dan pengembangan. Buku ini ditujukan
sebagai buku rujukan untuk penelitian pendidikan, dan juga ilmu-ilmu sosial lainnya, yang sudah mulai
melirik pentingnya penelitian interpretif dalam pengembangan teori-teori keilmuannya. Buku persembahan
penerbit PrenadaMediaGroup
Evaluasi Program Pendidikan - Al Fajri Bahri, S.Pd, 2022-07-20
Buku bertajuk Evaluasi Program Pendidikan ini merupakan karya kolaborasi dari laporan paper mahasiswa
Semester II Magister Manajemen Pendidikan Islam kelas Reguler pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan UIN Sumatera Utara Medan (Stambuk 2021). Editor melakukan proses korektif pada beberapa
bagian dari laporan paper Evaluasi Program Pendidikan yang dibuat dan telah dipresentasikan oleh
mahasiswa

Society 5.0 Era, Joyful and Meaningful Learning in Society 5.0 Era, and HOTS in Society 5.0 Era. This book
will help educators, stakeholders, and also parents to cope with the challenges in education.
ICSST 2021 - Jarnawi Afgani 2022-07-02
The 1st International Conference on Social, Science, and Technology (ICSST) 2021 was organized by
Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. This conference was held on November 25, 2021, in Tangerang,
Indonesia. ICSST provides a platform for lecturers, teachers, researchers, and practitioners to share their
insights and perspectives related to the theme "Transformation of Science and Culture during the Pandemic
Era and Afterwards". From the theme above, the detailed sub-theme of the conference was formulated to
cover the general theme of education, science, social, and technology. The selected paper presented are
then documented in this proceeding book entitled The Proceedings of the 1st International Conference on
Social, Science, and Technology, ICSST 2021. This proceeding is expected to provide an insightful
perspective and point of view in developing the innovation for overcoming future challenges and obstacles
in the field of education, social, science, and technology during the pandemic era and afterward. The
success of the conference till the compilation of the articles in this book is definitely the result of the effort
of people who contribute and work wholeheartedly. We sincerely appreciate the Steering Committee,
Keynote Speakers, Organizing Committee Team, and Participants for their contributions to the conference.
Finally, we hope that The Proceeding of 1st ICSST 2021- Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang,
Indonesia will be useful for all participants and readers to present the innovative novel in the future. See
you all in the next ICSST.
Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan - Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A. 2020-12-01
Potensi penelitian di Indonesia menyebar di berbagai lembaga, baik di lembaga kementerian maupun
nonkementerian. Dan, salah satu potensi yang paling menarik adalah perguruan tinggi, karena di sanalah
tempat para dosen berkecimpung. Dosen, sejatinya adalah ilmuwan yang mengajar. Dengan demikian,
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