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Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku
Pencegahan
Penelitian kebidanan merupakan suatu kegiatan penelitian yang membahas
masalah kebidanan yang timbul berdasarkan teori-teori ilmiah dan kenyataan
objektif sehingga dapat dibuat suatu analisis untuk menghasilkan suatu
kesimpulan yang benar dalam menjawab masalah yang sedang dibahas.
Masalah kesehatan terjadi apabila terdapat kesenjangan antara apa yang
seharusnya ada dengan apa yang sekarang ada. selain kesenjangan, juga dapat
berupa kontroversi, inkonsistensi maupun perbedaan. [Penerbit Deepublish,
Deepublish, Kesehatan]
Kinerja adalah suatu yang sangat penting bagi organisasi, khususnya kinerja
pegawai baik itu organisasi Perusahaan Swasta maupun instansi pemerintah
pada pencapaian yang diharapakan, baik atau buruknya kinerja pegawai dapat
berpengaruh pada kinerja organisasi secara keseluruhan.
Lembaran buku ini berisikan tentang kandungan mukjizat sains dalam ibadah
yang kita laksanakan. Karena ilmulah yang selalu bisa memberikan kita
pengertian-pengertian dan hakikat ilmiah dengan baik dan benar. Kita memang
hanya bisa mengatakan Sami’na wa Atha’na (kami dengar dan kami taat),
namun Allah dengan tegas mengatakan: “Al Qur’an ini tidak lain hanyalah
peringatan bagi semesta alam. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui
(kebenaran) berita Al Qur’an setelah beberapa waktu lagi.” (Shâd [38] : 86-87)
Ibadah apapun yang Allah perintahkan sebenarnya menyimbolkan tanda-tanda
kebesaran-Nya yang mampu memberikan efek positif bagi yang
melaksanakannya, baik itu ditinjau dari sisi rohani maupun ilmiah. Bukankah
Rasulullah saw pernah mengatakan: “Dijadikan Penyejuk mataku ada di dalam
shalat, wahai Bilal hiburlah kami dengan shalat.” Seperti yang kita dapati
sekarang ini, terdapat 126 Pusat Kesehatan di seluruh dunia yang menggunakan
metode pengobatan dengan cara berpuasa seperti yang dikenal dalam ajaran
Islam. Ketika kita menunaikan zakat, maka itu berarti kita sedang melakukan
transaksi dagang dengan Allah. Disamping itu, zakat juga dapat memberikan
efek ketenangan bagi jiwa. Kalau kita melaksanakan ibadah haji, maka itu
menandakan bahwa kita sedang menuju kepada Allah dan melupakan segala
urusan lain yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Dari situ kita akan
mendapatkan timbal balik materi maupun rohani. Dimana ketika seseorang
pulang dengan membawa prediket haji mabrur, maka ia bersih dari dosa dan
kesalahan laksana seorang bayi yang baru saja dilahirkan ibunya. Jika kita
perhatikan, ritual ibadah yang diperintahkan kepada kita hanya berupa gerakangerakan semata. Namun ternyata ia mampu memberikan anugerah yang luar
biasa dan mengantarkan kita kepada nikmat surga.
Factors influencing mortality of mothers during/after delivery at C and D level
hospitals in Indonesia.
Perilaku Organisasi dibutuhkan jika kita ingin menjalin komunikasi yang baik dan
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memahami perilaku individu di dalam sebuah organisasi. Buku ini ditulis dengan
tujuan agar para mahasiswa dan para pembaca mampu memahami tentang
perilaku individu di dalam organisasi yang meliputi perilaku individu dalam
organisasi, perilaku kelompok dalam organisasi, proses di dalam organisasi,
serta keanekaragaman, budaya, desain, dan pengembangan organisasi.
Faktor-faktor yang berhubungan dengan kenakalan remaja kampusPola dan
faktor-faktor yang berhubungan dengan kematian ibu melahirkan di rumah sakit
kelas C dan D di Indonesiasuatu analisis program
PSIKOLOGI OLAHRAGA Hubungan Antara Kecemasan Dengan Peak
Performance PENULIS: AJI UTAMA ISBN : 978-623-7570-54-7 Terbit : Maret
2020 Sinopsis: Setiap orang tentu menginginkan kesuksesan dalam bidang yang
ditekuni. Untuk itu, banyak cara yang dilakukan agar mencapai kesuksesan. Agar
dapat meraih kesuksesan setiap individu perlu memberikan penampilan atau
kinerja terbaik dalam setiap aktivitasnya. Dalam kenyataannya, meskipun
seseorang sudah bekerja keras, berlatih maksimal, dan persiapan yang baik
keberhasilan tidak selalu bisa dicapai. Kaitannya dengan Psikologi Olahraga,
permasalahan atlet yang seringkali kurang dapat tampil optimal pada saat
pertandingan, dan latihan disebut dengan peak performance. Peak performance
sendiri adalah kondisi ajaib ketika fisik dan mental keduanya selaras digunakan
bersama-sama. Peak performance merupakan penampilan optimum yang
dicapai seorang atlet atau kondisi sempurna saat pikiran, dan otot bergerak
secara sinergi dan beriringan. Bisa dikatakan peak performance adalah
kemampuan tersembunyi yang dikeluarkan melalui keterampilan dalam konteks
atletik, seni pertunjukan, kekuatan fisik, kecakapan intelektual, komunikasi
interpersonal, keberanian moral, atau banyak aktivitas luar biasa lainnya. Peak
peformance berfungsi menjadikan sesuatu lebih efisien, kreatif, dan produktif
dalam melakukan suatu aktivitas. Peak performance memvalidasi keyakinan
intuitif (keyakinan untuk merasakan) dalam kekuatan yang luar biasa. Dalam
penelitiannya, ditemukan bahwa proses pembentukan peak performance dimulai
dari fokus yang jelas. Buku ini akan mengupas tuntas mengenai Hubungan
Antara Kecemasan Dengan Peak Performance berdasarkan hasil penelitian
terpercaya yang pernah ada. Ternyata terdapat hubungan negatif antara
kecemasan dan peak performance, yakni semakin tinggi tingkat kecemasan atlet,
maka semakin rendah tingkat peak performance atletnya. Sebaliknya semakin
rendah tingkat kecemasan, maka semakin tinggi tingkat peak performance atlet.
Akhirnya selamat dan semangat membaca untuk memahaminya. Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
ASI sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan anak.
Anak-anak yang tidak diberi ASI mempunyai Intelligence Quotient (IQ) yang
relatif lebih rendah tujuh sampai delapan poin dibandingkan dengan yang
mendapatkan ASI eksklusif. Selain itu, anak-anak yang tidak diberi ASI juga lebih
mudah terjangkit penyakit kronis seperti kanker, jantung, hipertensi, kurang gizi,
obesitas (kegemukan) dan diabetes setelah kelak dewasa. Buku yang ada di
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hadapan pembaca ini, terdiri dari lima bab pembahasan, yaitu Pendahuluan,
Pemberian ASI Ekskusif, Manajemen Laktasi, Faktor-faktor yang Berhubungan
dengan Pemberian ASI Eksklusif, Faktor-faktor yang Berhubungan dengan
Perilaku Ibu dalam Pemberian ASI Eksklusif, dan Penutup.
Buku yang berjudul “Penelitian Sumber Daya Manusia, Pengertian, Teori dan
Aplikasi Menggunakan IBM SPSS 22 For Windows” ini dapat hadir ditengahtengah pembaca. Secara umum penulis ingin ikut berpartisipasi mempercepat
upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara khusus tujuan menulis buku ini
untuk ikut berpartisipasi memperkaya khasanah kepustakaan di Indonesia
khususnya dalam bidang ilmu penelitian dengan menggunakan program IBM
SPSS yang hingga saat ini masih tetap dipergunakan. Penelitian Sumber Daya
Manusia, Pengertian, Teori Dan Aplikasi (Menggunakan Ibm Spss 22 For
Windows) ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi
cetak.
Buku Ini Membahas tentang cara menghitung kauliatas pelayanan di Rumah
Sakit, konsep kualitas pelayanan kesehatan, cara membuat diagram cartesius
Halal lifestyle saat ini menjadi tren global. Banyak negara di belahan dunia tengah berupaya
menerapkan sistem halal lifestyle. Adanya perkembangan tersebut menyebabkan
meningkatnya permintaan akan produk halal di seluruh dunia. Salah satu produk halal yang
ikut berkembang di Indonesia yaitu produk kosmetik. Penggunaan kosmetik saat ini hampir
menjadi kebutuhan primer bagi wanita. Fenomena tersebut menyebabkan pembelian kosmetik
halal di Indonesia juga meningkat. Adanya peluang pada pasar kosmetik, mendorong berbagai
produsen kosmetik berlabel halal melakukan inovasi. Hal tersebut agar produsen kosmetik
berlabel halal dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan semakin banyaknya
perusahaan kosmetik yang muncul di Indonesia maka persaingan dalam bisnis kosmetik
semakin ketat. Untuk dapat memenangkan persaingan agar tidak ditinggalkan konsumen, para
produsen harus mengikuti faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi keputusan pembelian
konsumen atas suatu produk. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor budaya, sosial, pribadi dan
faktor psikologis. Tahapan pembelian konsumen antara lain pengenalan masalah, pencarian
informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku pascapembelian. Kesimpulan
yang dapat diambil adalah faktor-faktor yang membentuk keputusan pembelian kosmetik
berlabel halal ada tiga faktor yaitu faktor individu, faktor konsep diri, dan faktor sosial-budaya.
Faktor dominan dalam pengambilan keputusan pembelian adalah faktor individu, dengan
variabel yang paling berhubungan adalah kepercayaan responden akan penggunaan produk
halal.
Kepuasan kerja dan subjective well-being merupakan topik yang sangat sering dibahas dalam
psikologi industri dan organisasi. Kepuasan kerja merupakan unsur yang penting bagi setiap
karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan dan organisasi. Banyak faktor yang
memengaruhi seseorang bisa memperoleh kepuasan kerja, misalnya gaya kepemimpinan,
kompetensi interpersonal, komitmen organisasi terhadap karyawannya, spiritualitas, makna
hidup, pengelolaan stres, dan lain sebagainya. Selain kepuasan kerja, kesejahteraan subjektif
(subjective well-being) juga menjadi topik yang sering dibahas dalam ranah psikologi. Betapa
subjective well-being seseorang bisa meningkat melalui intervensi terhadap kecerdasan
emosionalnya. Kreativitas seorang pekerja ternyata bisa meningkat bila dia memiliki passion
dan subjective well-being yang memadai. Semua faktor tersebut terangkum dengan baik
dalam buku ini. Meskipun buku ini berisi uraian padat, tetapi tetap mudah dipahami karena
dikemas dengan bahasa populer. Oleh sebab itu, buku ini sangat cocok untuk Anda yang
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tertarik dengan permasalahan kepuasan kerja dan untuk Anda yang berkecimpung dalam
dunia kerja.
Buku ini menguraikan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang di dalamnya
terdiri dari latar belakang dan permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode
analisis data, metode pengumpulan data, lokasi dan objek penelitian, hasil dan pembahasan
penelitian dan kesimpulan. Selain itu, di dalam buku ini menguraikan tentang beberapa
variabel penelitian yang diujikan antara lain pengetahuan produk, persepsi manfaat, promosi
sebagai variabel bebas dan minat penggunaan sebagai variabel terikat. Hasil menunjukkan
bahwa semua variabel yang diujikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat
penggunaan uang elektronik berbasis server.
Buku ini menjelaskan tentang karakteristik seorang individu dan lingkungan kerja serta
pengaruhnya terhadap kepuasan kerja karyawan.
Gagasan penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh realitas penanganan berbagai kasus korupsi
oleh pengadilan yang selama ini mengalami banyak kegagalan dalam menghadirkan keadilan
hukum yang melindungi hak serta kepentingan masyarakat. Kegagalan tersebut lebih
disebabkan karena usangnya pengetahuan hukum (expired knowledge of law) yang dijadikan
sandaran untuk memecahkan berbagai permasalahan hukum di Tanah Air. Oleh karena itu,
hukum progresif dihadirkan sebagai tawaran alternatif dan solusi untuk mengatasi krisis
keadilan hukum yang sedang berlangsung. Rekonstruksi budaya hukum hakim dimaksudkan
sebagai upaya menata ulang paradigma berpikir, teori/metode penafsiran hukum dan juga
praktik hukum bagi hakim dalam menangani berbagai permasalahan hukum dan keadilan yang
dihadapi. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mencari dan menemukan secara terus-menerus
nilai-nilai kebenaran dan keadilan hukum yang menjadi dambaan masyarakat. Untuk
memahami dan menganalisis permasalah hukum dan keadilan tersebut, buku ini Menyajikan
pendekatan sosiolegal dengan fokus kajian budaya hukum hakim dalam menangani perkara
korupsi. Buku ini penting untuk para hakim, pengacara, pemerhati HA M, dan prakstisi hukum
lainnya, serta menjadi textbook penting bagi mahasiswa Fakultas Hukum. *** Persembahan
penerbit Kencana (PrenadaMedia)

Persoalan pelaksanaan JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, tak hanya
sekadar persoalan di hilir. Tetapi juga terkait dengan kebijakan di hulu, yang mengalir
ke hilir putus-putus, berbelok-belok, dan bercabang-cabang. Salah satunya,
diterbitkannya Permenkes 51 Tahun 2018, tentang Selisih Biaya yang tidak konsisten
dengan regulasi diatasnya. Ujung persoalan adalah kekhawatiran penyelenggara dan
pemerintah terjadinya defisit dana BPJS Kesehatan yang terus menerus. Buntutnya,
masyarakat bingung dan sedikit terperangah seakan negara tak mampu lagi membiayai
jaminan kesehatan warganya. Dalam konteks ini, beberapa sketsa dalam buku ini
berupaya mengkaji dan memberikan solusi.
Judul : PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH (Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi) Penulis : Riska Wani Eka Putri Perangin-Angin Lismawati
Yohanna Adelina Pasaribu Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 90 Halaman No ISBN :
978-623-6233-58-0 Buku ini membahas tentang Perilaku Masyarakat Dalam
Pengelolaan Sampah (Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi). Buku ini penulis
kontribusikan untuk dunia Kesehatan khususnya dalam pengelolaan sampah. Buku ini
terdiri dari lima bab. Bab satu membahas tentang pendahuluan meliputi latar belakang
dan pentingnya pengelolaan sampah. Bab dua membahas tentang konsep perilaku
yang meliputi definisi perilaku, promosi dan perilaku kesehatan dan strategi promosi
kesehatan. Bab tiga membahas tentang sampah yang meliputi definisi sampah,
penggolongan sampah menurut sumbernya, jenis-jenis sampah, faktor yang
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mempengaruhi jumlah sampah, pengelolaan sampah, teknologi pemanfaatan dan
pembuangan akhir sampah, komposisi sampah padat, faktor yang mempengaruhi
komposisi sampah, dan pengaruh pengelolaan sampah terhadap masyarakat. Bab
empat membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah yang
meliputi umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pengetahuan, sikap dan
Ketersediaan TPS. Bab lima membahas tentang analisis faktor-faktor yang
mempengaruhi pengelolaan sampah yang meliputi pengaruh umur terhadap perilaku
dalam pengelolaan sampah pemukiman, pengaruh pendidikan terhadap perilaku dalam
pengelolaan sampah pemukiman, pengaruh pendidikan terhadap perilaku dalam
pengelolaan sampah pemukiman, pengaruh pendapatan terhadap perilaku dalam
pengelolaan sampah pemukiman, pengaruh pengetahuan terhadap perilaku dalam
pengelolaan sampah pemukiman, pengaruh sikap terhadap perilaku dalam
pengelolaan sampah pemukiman dan pengaruh ketersediaan tps terhadap perilaku
dalam pengelolaan sampah pemukiman.
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan
kasih karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku monograf
dengan judul “Studi Epidemiologi dengan Pendekatan Analisis Spasial terhadap
FaktorFaktor Risiko yang Berhubungan dengan Kejadian Diare pada Anak di
Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen”. Buku monograf ini diharapkan dapat
menjadi referensi bagi para praktisi, pemegang kebijakan, akademisi, peneliti maupun
masyarakat pada umumnya dalam menambah informasi geospasial tentang distribusi
dan faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian diare pada anak. Buku ini
juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu
pengetahuna dalam pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam penelitian
bidang kesehatan. Pemodelan Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan pendekatan
analisis spasial merupakan cara yang mudah dipahami dan dapat dengan jelas
menggambarkan distribusi suatu penyakit, khusunya dalam hal ini adalah penyakit
Diare pada anak. Disamping itu hasil pemodelan spasial dengan SIG melalui fungsi
Overlay dengan jelas mampu memberikan informasi adanya hubungan spasial antara
kepemilikan jamban keluarga, sarana pembuanagan air limbah (SPAL) dan sarana
pembuangan sampah yang memenuhi syarat kesehatan dengan kejadian Diare pada
anak. Penulis menyadari bahwa penyusunan buku monograf ini masih jauh dari
sempurna dan banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik dari berbagai pihak
sangat diharapkan. Semoga buku monograf ini memberikan manfaat bagi
perkembangan ilmu pengetahuan tentang pemanfaatan Sistem Informasi Geografis di
bidang kesehatan.
Buku ini terdiri dari enam BAB dan berisi sekitar 42 halaman yang masing-masing
bab/bagian berisi informasi mengenai gizi lansia terkait dengan definisi , penilaian
status gizi, faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi, dan kebutuhan gizi bagi
lansia. Status Gizi Lansia ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga
dalam versi cetak
Hingga dewasa ini, agaknya belum ada alat ukur standar yang bisa dijadikan patokan,
baik oleh perusahaan, organisasi buruh/serikat pekerja, maupun pemerintah untuk
mengidentifikasi secara menyeluruh tentang kondisi psikososial di tempat kerja.
Padahal identifikasi atau audit rutin terhadap faktor psikososial di tempat kerja penting
untuk mengetahui secara objektif apa yang terjadi dan yang dirasakan oleh karyawan
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di setiap perusahaan, dan selanjutnya mengembangkan program perbaikan kondisi
psikososial di tempat kerja. Dengan melakukan perbaikan tersebut, maka
kesejahteraan fisik dan mental karyawan serta kepuasan pelanggan akan menjadi lebih
baik, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas perusahaan. Menyadari urgensi
di atas, buku ini menyoroti pentingnya pengukuran dan perbaikan faktor-faktor
psikososial di tempat kerja. Pembahasan diawali dengan mengungkap berbagai fakta
dan kajian ilmiah tentang keterkaitan berbagai faktor psikososial di tempat kerja dan
produktivitas, serta hal-hal yang melatarbelakanginya, seperti kesehatan fisik dan
mental karyawan. Selanjutnya, bagaimana penerapan konsep psikososial di
perusahaan-perusahaan Indonesia dan dunia juga dibahas dengan jelas. Tidak hanya
itu, penulis juga mengupas tuntas delapan domain psikososial di tempat kerja, masingmasing dalam satu bab. Total terdapat 45 faktor di dalam COPSOQ III. Apa saja faktor
tersebut, bagaimana konsep dan operasionalisasinya, pertanyaan pengukurannya,
serta keterkaitan dengan variabel lainnya dijelaskan secara perinci dan mendalam di
dalam buku ini. Disertakan juga item-item kuesioner untuk mengukur faktor-faktor
psikososial. Buku ini sangat cocok dijadikan referensi bagi para peneliti, maupun
praktisi, serta pemilik perusahaan, untuk memahami secara menyeluruh konsep dan
faktor-faktor psikososial di tempat kerja. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup

Do you want to lead a winning sales team? Are you under pressure to meet your
targets? If the answer is yes then this is the book for you. It provides the best
practical guidance to enable you to develop the most effective sales team and
exceed your sales goals. Motivate your sales staff to improve your results.
Identify categories of job performance and set levels of job competence. Set and
agree sales targets and plans, then review your results. This book also provides
practical ideas in coaching, training and sales meetings. By managing your team
effectively, you can make your team the best.
Epidemiologi sebagai salah satu disiplin ilmu kesehatan yang sangat dibutuhkan
terutama dalam hal menggali bagaimana dan mengapa fenomena kesehatan itu
terjadi. Pada saat ini ilmu epidemiologi telah mengalami perkembangan yang
cukup pesat. Epidemiologi terbagi atas dua kelompok yaitu, kelompok
epidemiologi deskriptif dan epidemiologi analitik, dalam buku ini akan dibahas
tentang epidemiologi analitik. Epidemiologi analitik adalah ilmu yang mempelajari
determinan yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian dan distribusi
penyakit atau masalah yang berkaitan dengan kesehatan Epidemiologi adalah
metode yang digunakan oleh epidemiologis untuk menentukan penyebab
terjadinya penyakit tertentu di tengah masyakat. Epidemiologi juga dapat
digunakan untuk melakukan kontrol terhadap masalah kesehatan tertentu.
Konsep Dan Aplikasi Epidemiologi ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan
tersedia juga dalam versi cetak.
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