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Revolusi industri 4.0 menjelmahkan data dalam artian yang besar, dimana data berserakan dimana-mana-tanpa batas
ruang dan waktu (big data). Menjadi dilema tersendiri ketika para mahasiswa, dosen, atau peneliti yang hendak
melakukan survei membutuhkan populasi sebagai kerangka sampel untuk pengambilan sampel dengan teknik sampling
yang mumpuni. Hal ini penting, ketika salah satu tujuan penggunaan teknik sampling yaitu untuk estimasi karakteristik
suatu populasi, sangat membutuhkan “input” berupa kerangka sampel (sampling frame), sehingga sampel yang akan
dipilih dapat mewakili (representative) dari populasinya. Terkesan sia-sia menggunakan teknik analisis statistik yang
canggih-canggih, namun data sampel yang didapat bermasalah pada input pengambilan sampelnya. Dengan kata lain,
esensi teknik sampling adalah tergantung pada inputnya berupa sampling frame yang valid dan eligible, sehingga walau
analisisnya menggunakan teknik analisis statistika yang sederhana, namun hasil kajian berupa suatu novelty dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat dipercaya. Buku ini menyajikan teknik sampling dengan pendekatan
probability sampling, seperti simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling,
probability proportional to size, cluster random sampling, multistage random sampling, dan ratio estimation. Buku ini
tersaji dalam kajian ilmiah berupa turunan rumus-rumus untuk estimasi parameter (rata-rata, proporsi, dan ragam), serta
penentuan sample size, yang sangat berguna bagi civitas akademika sehingga dapat memahami dan mengartikulasikan
sampel yang disusun dengan runut. Besar harapan kami, mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi civitas akademika di
semua rumpun ilmu.
Outline of Five Year Development Plan.
“Pengantar Hukum Indonesia" merupakan materi pengantar untuk mempelajari hukum yang berlaku di Indonesia. Buku
ini dapat menjadi pedoman dalam proses perkuliahan sehingga dapat menjadi pegangan bagi mahasiswa Fakultas
Hukum selama mengikuti proses perkuliahan, serta dapat dengan mudah dimengerti bagi siapa saja yang sedang
mempelajari hukum yang berlaku di Indonesia
Perilaku manusia memiliki sifat yang kompleks, tidak cukup dipahami dalam konteks perilaku individual, namun penting
untuk memahami perilaku manusia sebagai entitas kelompok. Hal tersebut karena manusia dan kelompok sebagai hal
tak terpisahkan dan sudah berlangsung sejak awal peradaban sampai sekarang. Dalam buku ini dibahas dari proses
pembentukan kelompok, perkembangan kelompok, struktur kelompok, kohesivitas, komunikasi kelompok serta bekerja
dalam kelompok. Bagian akhir buku ini menjelaskan tentang perilaku antarkelompok, mencakup faktor-faktor
interpersonal konflik antarkelompok, bias psikologis dalam konflik antarkelompok serta resolusi konflik antarkelompok.
English Teacher Peer Coaching ModelA Sustainable Professional Competence Training Model For High School Efl
TeacherDeepublish
Penyusunan “Buku Ajar Patologi Veteriner Umum” dilakukan dalam rangka menunjang pelaksaan kegiatan mata kuliah Patologi Veteriner
Umum yang merupakan pengetahuan dasar untuk mempelajari ilmu patologi sebagai dasar pengetahuan untuk diagnostik veteriner.
Buku ini adalah hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan kegiatan KKL yang merupakan kewajiban yang harus
dilaksanakan dosen dan mahasiswa PGMI STAINU Temanggung yang telah lulus mata kuliah Teacherpreneurship dasar dan
Teacherpreneurship Lanjutan serta untuk memenuhi persyaratan kesarjanaan PGMI STAINU Temanggung Penyelesaian buku ini tentu
banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan dan bimbingan. Adapun tujuan dari penulisan buku ini yaitu mengasah kemampuan
menulis dan berpikir mahasiswa yang kreatif dan inovatif, serta memberikan gambaran tentang pelaksanaan pendidikan Teacherpreneurship
di SDN Sarirejo Kartini Semarang. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca khususnya dosen dan mahasiswa PGMI STAINU
Temanggung. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan, demi kesempurnaan laporan ini pada waktu yang akan datang.
Dalam pembuatan buku ini, tidak lupa kami ucapkan trimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua STAINU Temanggung Dr. H. Muh.
Baehaqi, M.M., Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah STAINU Temanggung Hamidulloh Ibda, M.Pd., SDN Sarirejo
Kartini Semarang, bapak dan Ibu serta keluarga yang telah memberikan dukungan, do’a dan bantuan baik moril maupun materil. Semoga
buku yang kami susun ini dapat memberikan manfaat bagi semua mahasiswa, khususnya mahasiswa PGMI STAINU Temanggung. Serta
dapat memberikan wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di dunia pendidikan dasar MI/SD.
Fenomena perdagangan orang diibaratkan seperti fenomena gunung es. Terlihat kecil di permukaan, padahal sesungguhnya persoalan
besar berada jauh di kedalaman. Perdagangan orang terjadi dikarenakan faktor kemiskinan sehingga memaksa seseorang untuk
memperbaiki kehidupan mereka dengan berupaya mencari pekerjaan, atau bahkan terjerat hutang, bahkan tanpa disadari telah menjadi
korban eksploitasi ekonomi dan seksual. Keinginan untuk mencari kekayaan secara cepat serta belum optimalnya perlindungan kepada
korban seringkali menjadi akibat terjadinya secara berulang kasus perdagangan orang. Selain itu ketidaksadaran bahwa dirinya merupakan
korban menjadi kendala tersendiri dalam penanganan kasus perdagangan orang. Hal tersebut mengakibatkan tidak terdatanya secara akurat
berapa jumlah dari korban perdagangan orang itu sendiri. Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak
Pidana Perdagangan Orang ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak
Keindahan Al-Qur’an yang menunjukkan diterima dengan cara dibaca dan disuarakan adalah membaca Al-Qur’an dengan lagu Al-Qur’an
yang disebut juga nagham. Membaca Al-Qur’an dengan menggunakan lagu atau irama merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya dalam
rangka memelihara Al-Qur’an dan menjadikannya benar-benar hidup di hati setiap Muslim. Dalam buku ini diharapkan akan memberikan
pemahaman dan khazanah keilmuan yang tidak hanya memberikan uraian tentang nagham, tetapi juga pemahaman betapa pentingnya
penyesuaian antara lagu dengan makna ayat, penerapan kaidah-kaidah tajwid, tata cara waqaf dan ibtida’, serta tadabbur makna ayat ketika
membaca Al-Qur’an. Bahkan Penulis memberikan contoh penyesuaian antara lagu dengan makna ayat melalui buku ini sebagai langkah
awal mempublikasikan kepada para pembaca bahwa betapa pentingnya pemilihan lagu bacaan Al-Qur’an yang sesuai dengan makna ayat,
apalagi dengan menerapkan pula aktivitas tadabbbur makna di dalamnya. Hal tersebut penting karena Penulis berpikir akan sangat
disayangkan jika para Qurrâ’ yang memiliki suara bagus, indah melantukan ayat Al-Qur’an tapi tidak paham dengan apa yang dibacanya,
tidak dapat menyesuaikan antara lagu dengan ayat yang dibaca, tidak paham mengenai tajwid dalam hal penentuan waqaf dan ibtida’, serta
tidak melakukan tadabbur terhadap makna ayat.
Biography of four Sundanese writers and their literary works.

WHO memperkirakan bahwa 15-20 persen ibu hamil baik di negara maju maupun berkembang akan mengalami risiko tinggi (risti)
dan/atau komplikasi. Kondisi ini bisa dicegah bila komplikasi kehamilannya dapat dideteksi secara dini dan mendapat pertolongan
pelayanan kesehatan yang tepat dan cepat. Pencegahan komplikasi kehamilan dan deteksi dini risiko tinggi dapat dilakukan
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melalui pelayanan antenatal berkualitas yang dapat menurunkan AKI sampai 20%. Banyak pakar kesehatan berpendapat bahwa
akan mustahil mencapai tujuan nasional dan internasional di bidang kesehatantermasuk menurunkan angka kematian ibu, tanpa
upaya yang konsisten untuk mencari cara yang inovatif meningkatkan keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan
kesehatan, termasuk Perguruan Tinggi. Pada buku ini penulis akan membahas tentang peran Mahasiswa Kesehatan sebagai
pendamping bagi ibu hamil dan keluarga. Tugas mahasiswa pendamping adalah memberi pemahaman kepada ibu hamil dan
keluarga bahwa mereka (ibu hamil) adalah subjek dalam proses antenatal care. Mereka lah yang paling bertanggungjawab
terhadap kehamilan, kelahiran serta masa depan bayi yang dikandungnya. Kesadaran inilah yang ingin dibangun pada model
pendampingan ibu hamil dan keluarga oleh mahasiswa kesehatan. Strategi Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) Di Indonesia
ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak
• This third edition of the successful outline in linear algebra—which sold more than 400,000 copies in its past two editions—has
been thoroughly updated to increase its applicability to the fields in which linear algebra is now essential: computer science,
engineering, mathematics, physics, and quantitative analysis• Revised coverage includes new problems relevant to computer
science and a revised chapter on linear equations• More than 100,000 students enroll in beginning and advanced Linear Algebra
courses each year. This outline is appropriate for both first- and second-level linear algebra courses
Kita sering terpana atas rezeki yang tidak terduga. Kehadirannya tidak bisa dinalar. Tahu-tahu kita mendapat rezeki begitu saja.
Mengapa bisa demikian? Bagaimana sebetulnya cara kerjanya? Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan keajaiban rezeki tak
terduga itu? Allah Swt. telah mengajari kita tentang amalan-amalan yang perlu kita lakukan agar pintu-pintu rezeki itu selalu
terbuka lebar. Buku ini mengungkap semua itu. Tidak hanya itu, buku ini juga basah dengan kisah-kisah inspiratif dari para pelaku
amal saleh yang dapat membuka pintu rezeki. [Mizan, Bentang Pustaka, Bunyan, Islam, Ibadah, Indonesia]
Buku Dasar-Dasar Pendidikan ini merupakan salah satu buku ajar yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pembelajaran
mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam buku ini dibahas mengenai materi
pendidikan, landasan pendidikan; manusia dan pendidikan; asas pendidikan; teori-teori belajar; pendidikan sebagai ilmu dan seni;
karakteristik peserta didik; sistem pendidikan nasional; dan kurikulum pendidikan Indonesia. Buku ini menyuguhkan bacaan yang
relevan dan snagat bagus isinya. selain itu berbagai argunentasi yang diunggapkan dalam buku ini juga memberikan wawasan
lebih bagi pembaca.
Tulisan ini disusun dengan tujuan untuk membantu para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah STATISTIKA DASAR di
Perguruan Tinggi, terutama mahasiswa FKIP Universitas Syiah Kuala, serta para mahasiswa lainnya. Selain itu juga dapat
dijadikan bahan bacaan/rujukan bagi para pembaca yang berminat mempelajari Statistika, terutama yang berprofesi sebagai guru
atau calon guru. Pembahasan materi dalam buku ini disusun dalam bentuk yang sangat sederhana dan disertai contoh-contoh,
dengan harapan dapat dipelajari dan dipahami dengan mudah oleh pembaca.
Metode kuantitaif ini digunakan untuk mempelajari model – model data yang berkaitan dengan penelitian. Di dalam buku ini dikupas apa arti
data dan skala pengukurannya. sehingga dapat di deskripsikan. Di bab ke dua dan tiga akan dibahas teknis metode kuantitaif yang sering
digunakan dalam penelitian, sehingga pihak yang membacanya buku ajar ini dapat mengerti dan memahaminya. Buku metode kuantitaf ini
merupakan awal untuk mengenal cara – cara menganalisis dari data yang ada.
Tingkat pengangguran lulusan SMK cukup tinggi di Indonesia. Persaingan dalam proses pencarian pekerjaan juga tinggi. Para lulusan perlu
dipersiapkan untuk dapat bersaing dalam dunia kerja, baik secara hard skill maupun soft skill. Pada buku pengembangan ini, penulis
berfokus pada soft skill yang dirasa sangat dibutuhkan bagi para pelajar SMK. Penulis menyusun sedemikian rupa dengan tujuan siswa
SMK, mendapatkan bekal persiapan memasuki dunia kerja. Bagi pencari kerja, buku ini dapat membantu dan dijadikan pedoman untuk
menambah soft skill pada proses pencarian kerja. Di samping itu, buku ini dapat bermanfaat bagi para masyarakat yang sedang dalam
proses pencarian kerja.
buku ini diawali dengan perkembangan industri perkebunan sejak zaman Belanda, era nasionalisasi, sampai dengan pengelolaannya secara
profesional, dan dengan memperhatikan juga perkembangan ilmu akuntansi yang sudah dimulai sejak digunakannya tata buku tunggal, tata
buku berpasangan, akuntansi berbasis Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), sampai dengan akuntansi berbasis International
Financial Reporting Standards (IFRS).
Buku ini diterbitkan untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi. Juga berguna untuk dosen dalam pembimbingan skripsi. Berbeda
dari buku metode penelitian atau pedoman penulisan skripsi yang ada, penulisan buku ini menggunakan pendekatan proses dan chapter by
chapter. Kedua pendekatan itu dipilih, karena diperkirakan dapat membantu mahasiswa menerapkan pengetahuan tentang metodologi
penelitian ke dalam penyusunan bab-bab skripsi. Ada empat jenis metode penelitian yang dibahas dalam buku ini, tiga diantaranya
pendekatan kuantitatif (korelasional, eksperimen, dan survey) dan satu pendekatan kualitatif (grounded theory).
Cacti adalah salah satu sistem monitoring jaringan yang bersifat open. Banyak penggunaan aktif yang berpartisipasi di ruang Forum Cacti.
Dan hebatnya lagi banyak perusahan kecil dan sampai kelas ISP besar menggunakan sistem monitoring ini. Buku ini membahas bagaimana
memulai membangun Cacti menggunakan sistem operasi Windows dan Linux. Buku ini berusaha menjelaskan dari sisi praktis dan contoh
real penggunaannya di lapangan/tempat kerja. Dilengkapi juga dengan ilustrasi gambar "step-by-step" untuk memudahkan pembaca.
Tanah longsor (landslides) merupakan bencana yang sering terjadi di wilayah kota Pagaralam Sumatera Selatan. Kerusakan yang
ditimbulkan oleh bencana ini tidak hanya kerusakan fasilitas umum tetapi juga menimbulkan korban jiwa. Selama ini pemerintah kota
Pagaralam hanya melakukan upaya penanggulangan pasca bencana, oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan (prespective) terhadap
bahaya bencana tanah longsor tersebut.
Buku ini didesain dan dikembangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan prioritas guru Bahasa Inggris sebagai bahasa Inggris dalam
peningkatan kompetensi profesional. Buku ini bertujuan untuk menolong guru dalam meningkatkan kompetensi profesionalnya, menemukan
kekuatan dan kemampuan mereka dalam meningkatkan keterampilan sosial sambil menemukan kesempatan kolaborasi dengan guru
Bahasa Inggris lain melalui berbagai kegiatan pengembangan dalam model yang dikembangkan ini. English Teacher Peer Coaching Model:
A Sustainable Professional Competence Training Model For High School Efl Teacher ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia
juga dalam versi cetak.
Potensi fiqh sebagai wadah interpretasi sumber-sumber hukum Islam dalam bentuk yang lebih aplikatif bagi kaum muslim maupun para
praktisi hukum, membuat pemahaman terhadap fiqh sebagai sebuah disiplin keilmuan merupakan keharusan. Dari sudut pandang tersebut,
buku yang ada di tangan Anda ini menyajikan semua elemen yang membentuk fiqh. Tema-tema initi yang dibahas secara komprehensif
dalam buku ini meliputi: Sejarah pendahuluan, perkembangan fiqh dan aliran-aliran fiqh. Hubungan fiqh dengan disiplin ilmu keislaman lain,
pembidangan ilmu fiqh, kaidah fiqh, legislasi fiqh. Sasaran pembaca: Mahasiswa fakultas syariah, praktisi hukum syariah dan masyarakt luas
Buku persembahan penerbit PrenadaMediagroup
Buku ini berisi tentang tutorial debian server secara lengkap dan mudah dipahami.
Seseorang yang bekerja di bidang farmasi klinik dan komunitas tidak terlepas dari pelayanan resep. Pengetahuan tentang resep dan
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peracikan obat menjadi suatu keharusan. Peraturan Menteri Kesehatan mengatur tentang pekerjaan kefarmasian yang hanya boleh
dilakukan oleh tenaga kefarmasian yaitu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian), baik di Rumah Sakit, Apotek, dan Puskesmas
(PerMenKes No. 72, 73 dan 74 tahun 2016). Tugas seorang tenaga kefarmasian dalam pelayanan resep melibatkan tahap pengkajian resep
dan dispensing. Pengkajian resep penting untuk memastikan keabsahan dan kesesuaian resep. Dispensing sediaan farmasi meliputi
penyiapan obat yang akan diserahkan kepada pasien dimulai dari peracikan atau pengambilan obat, membuat etiket sampai menyerahkan
obat. Buku Resep dan Peracikan Obat ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan belajar mahasiswa jurusan farmasi sebagai calon tenaga
kefarmasian di di Rumah Sakit, Apotek, dan Puskesmas. Tujuan penerbitan buku ini adalah supaya mahasiswa mempunyai gagasan dan
pemahaman dasar terkait resep dan peracikan obat. Kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam mendalami ilmu tentang resep dan
peracikan obat adalah memperoleh buku acuan yang komprehensif, mudah dimengerti, up to date dan memiliki banyak soal-soal latihan.
Literatur-literatur yang digunakan oleh dosen pengampu selama ini memiliki beberapa kekurangan, sehingga diperlukan buku yang dapat
mengatasi kekurangan tersebut. Hal ini dapat dicapai melalui penyusunan buku ajar dengan konten sesuai yang diharapkan.
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