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Terhadap Prestasi Belajar
Peran orang tua dalam lingkungan keluarga akan
berpengaruh pada pola pikir dan orientasi pendidikan
anak. Semakin tinggi peran orang tua akan melengkapi
pola pikir dalam mendidik anaknya. Setiap orang tua
tentu menginginkan anaknya menjadi orang yang
berkembang secara sempurna yakni berketerampilan,
cerdas, pandai, dan berbakti kepada orang tua,
berprestasi, serta beriman kepada Allah swt. Peran
keluarga terhadap anak memiliki pengaruh pada emosi,
penyesuaian sosial, minat, sikap, tujuan, disiplin, dan
tindakan anak di sekolah. Jika di rumah anak sering
mengalami tekanan, merasa tidak aman, frustrasi maka
ia akan mengalami perasaan asing di sekolah sehingga
apa 7 Galihjoko, Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang
Tua Terhadap Pola Asuh Anak, (Jakarta: Germa Insani
Press, 1999), hlm. 1. 8 Purwanto, M.Nga1im, Ilmi
Pendidikan Teoritis dan Praktis (Bandung: Remaja
Rosadakarya, 1995), hlm. 4. 5 yang menarik minatnya di
rumah akan kelihatan pula yang menjadi minatnya di
sekolah. Peran terfokus pada perhatian orang tua dalam
keluarga sebagai lingkungan utama pendidikan pertama
dan yang paling dekat dengan anak menjadi unsur
terpenting. Pengertian, penerimaan, pemahaman, dan
bantuan orang tua menjadi sangat berarti bagi anak
guna mengarahkan kehidupan dan pencapaian prestasi
belajarnya, sebagaimana dijelaskan oleh Rusyan, bahwa
“perhatian orang tua dalam belajar anaknya merupakan
faktor penting dalam membina sukses belajar.
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Kurangnya perhatian orang tua dapat menyebabkan
anak malas, acuh tak acuh, dan kurang minat belajar.”
Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi
Belajar Anak Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama
Islam ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan
tersedia juga dalam versi cetak.
Materi yang dibahas dalam buku ini mencakup: (1)
Gambaran Umum Psikologi Pendidikan (2) Pendidikan
berdasarkan Perkembangan Kognitif (3) Pendidikan
berdasarkan Perkembangan Sosial (4) Pendidikan
berdasarkan Perkembangan Moral (5) Variasi Individu
(6) Variasi Kelompok (7) Pendidikan Siswa
Berkebutuhan Khusus (8) Manajemen Kelas (9)
Asesmen Kelas.
Children in Indonesia; research abstracts.
Salam jumpa dari kami, Tim Majalah Konstitusi.
Pembaca yang budiman, pada kesempatan kali ini kami
ingin menampilkan beragam informasi, berita, artikel,
cerita menarik dan unik, tentunya seputar Mahkamah
Konstitusi dan pelaksanaan kinerjanya. Beberapa
diantaranya, terdapat berita mengenai “Ketua MPR
Tidak Harus Anggota DPR, Iklan Rokok Konstitusional”,
dan putusan akhir penghitungan dan pemungutan suara
ulang sejumlah daerah. Untuk edisi kali ini berita putusan
Ketua MPR tidak harus dari Anggota DPR kami angkat
sebagai laporan utama. Selain itu ada berita Ruang
Sidang mengenai berita perkara yang disidangkan
sepanjang September 2009.
Perusahaan yang ingin berkembang atau sekadar
bertahan dalam satu lingkungan industri harus
mengetahui secara pasti setiap kebutuhan konsumen,
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dan harus dapat memberikan “nilai” yang lebih pada
setiap produk barang dan jasa yang akan ditawarkan
kepada konsumen. Nilai lebih ini tidak hanya diukur dari
aspek finansial (misalnya harga lebih murah), namun
juga kualitas, pelayanan, tampilan, proses dan merek.
Berbicara mengenai merek selalu menarik untuk dibahas
karena merek memiliki posisi strategis dalam kaitannya
untuk pemasaran produk. Para praktisi pemasaran
menyadari bahwa nama merek yang kuat akan
memberikan banyak implikasi pada konsumen yang
kemudian akan membawa manfaat kepada perusahaan.
Merek-merek yang kuat mampu memberikan jaminan
kualitas dan nilai yang tinggi kepada pelanggan.
sehingga untuk membangun merek yang kuat diperlukan
strategi khusus yang dikenal dengan istilah manajemen
merek (branding strategy).
Belajar merupakan kegiatan fisik dengan hasil yang
dicapai berupa perubahan-perubahan dalam fisik.
Pendapat lain juga mengatakan bahwa belajar
merupakan kegiatan rohaniah atau psychis. Sasaran
yang dicapainya adalah perubahan-perubahan jiwa.
Sementara pendapat tradisional belajar adalah
menambah dan mengumpulkan sejumlah pengetahuan
(Asril, 2012). Ahli pendidikan modern merumuskan
bahwa belajar merupakan suatu bentuk pertumbuhan
atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan
dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat
pengalaman dan latihan. Ernest R Hilgard (Asril, 2012)
memberikan batasan pengertian belajar, Ia menyatakan
bahwa Learning is a process by an activity originates or
changed through training procedurs (whether is the
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laboratory or in the natural environment) as a
distinguished from changes by factor not attribut able to
training.
"""Kekhasan buku ini terletak pada referensi dalam
memahami tugas perkembangan anak usia dini. Buku ini
didasarkan kepada hasil studi longitudinal penulis
terhadap anak sendiri sejak usia 0 sampai 6 tahun,
bukan dari referensi tentang perkembangan anak dari
Negeri Barat. Bahan-bahan yang disajikan dalam buku
ini baru, hangat, aktual, dan diangkat dari isu-isu terkini,
relevan dengan perkembangan dan kebutuhan
mendesak para guru, mahasiswa, dan para pengelola
PAUD, seperti permainan konstruktif, pendidikan
karakter, pendidikan inklusi, asesmen PAUD, dan
kreativitas. ""Buku ini disusun secara komprehensif dan
sistematis dari sisi konseptual maupun praksisnya
sehingga dapat dijadikan sebagai sumber informasi,
rujukan dan kajian untuk meningkatkan kompetensi
Pendidik PAUD dalam melaksanakan tugas."""" Ir.
Djajeng Baskoro, M.Pd. - Kepala Pusat Pengembangan
PAUDNI"""
Buku ini berjudul Pengembangan Pembelajaran IPA
Sekolah Dasar. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan
mahasiswa khususnya mahasiswa PGSD dan guru-guru
sekolah dasar untuk mendapatkan referensi tentang
bagaimana merancang pembelajaran IPA sekolah dasar.
Pada buku ini, penulis tidak hanya mengulas teori-teori
pembelajaran IPA saja. Namun, penulis juga
menampilkan prosedur merancang pembelajaran IPA.
Buku ini merupakan karya kolaboratif dosen lintas
perguruan tinggi. Hadirnya buku ini merupakan bentuk
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perhatian para akademisi mengenai pendidikan di
Indonesia yang ditinjau dari sudut padang Sumber Daya
Manusia (SDM). Diharapkan dengan adanya buku ini,
bisa berkontribusi dalam memajukan pendidikan di
negeri tercinta ini melalui pandangan-pandangan kritis
dan solutif.
Buku ini memuat tema besar pilihan pendidikan terkini
mengurai problematika kekusutan pendidikan Islam (PI)
dengan kajian yang lebih luas dengan tinjauan
multidisiplin ilmu, dan komprehensif namun tetap ringan
dibaca yang dikemas dalam bahasa komunikatif, dan
gaya tulisan yang sistematis. Buku kecil ini hadir untuk
melengkapi kekurangan buku-buku pendidikan agama
Islam yang aktual, komprehensif dan komunikatif. Buku
ini disusun untuk membantu para mahasiswa, guru,
dosen, praktisi, peneliti dan penentu kebijakan
pendidikan agama Islam sebagai bahan menyusun,
merancang, menentukan kebijakan, dan
mengaplikasikan pendidikan agama Islam baik lembaga
pendidikan maupun medan yang lebih luas.
Pengaruh Pedidikan Karakter Dan Kepribadian Guru
Terhadap Kepribadian Siswa Penulis : IRFAN
FADHLULLAH Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-5525-38-9 Terbit : September 2021
www.guepedia.com Sinopsis : Pendidikan karakter
digadang-gandang menjadi sistem penyempurna dari
sistem pendidikan sebelumnya yang menuntut berbagai
aspek bagi lembaga pendidikan agar mampu
beradaptasi dengan komponen pelaksanaanya yang
semakin detail & kompleks. Apakah kepribadian guru
sebagai agent of change mampu mengemban amanah
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mendidik kepribadian siswa milenial. Apakah pendidikan
karakter & kepribadian guru mampu mempengaruhi
kepribadian siswa selama di sekolah. Buku ini akan
memberikan pandangan kepada pembaca studi kasus
sekolah yang penulis uraikan secara statistik & deskriptif
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your
day, guys
Pemikiran pendidikan Islam merupakan suatu rangkaian
proses kerja akal dan qalbu yang dilakukan dengan
penuh kesunguhan untuk melihat ragam persoalan yang
ada dalam pendidikan Islam. Kemudian berupaya
membangun sebuah paradigma yang mampu menjadi
wahana bagi pembinaan dan pengembangan peserta
didik secara paripurna. Peserta didik yang mampu
mengarungi arus globalisasi tanpa kehilangan jati dirinya
sebagai muslim dan/atau muslimah serta bangsa
Indonesia. Buku yang merupakan kumpulan artikel
ilmiah yang pernah diseminarkan di APIUM Malaysia
(Akademi Pengajian Islam University of Malaya) tahun
2018 ini adalah bagian dari ikhtiar penulis untuk
menjelaskan beragam pemikiran dalam upaya
menginternalisasikan pendidikan Islam dari berbagai
sudut pandang. Harapannya agar konstruk pemikiran
pendidikan Islam berwawasan masa depan dapat
diarahkan pada peningkatan kemampuan habituasi
terhadap kehidupan kontemporer, dengan tetap
berpegang teguh pada nilai-nilai ajaran Islam. Oleh
sebab itu, pendidikan Islam dalam perspektif budaya
lokal, era global, serta beberapa strategi pembelajaran
era industri menjadi concern dalam pembahasan buku
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ini. Kajian tentang Islam Nusantara juga tidak luput
dalam pembahasan buku ini, karena Islam Nusantara
terkait erat dengan pendidikan Islam yang
mengakomodasi kearifan lokal (local wisdom). Dengan
kata lain, ia merupakan indigenisasi, kontekstualisasi,
dan interpretasi terhadap ajaran serta nilai-nilai Islam
yang universal, yang sesuai dengan realitas sosiokultural bangsa Indonesia.

Buku ini terdiri dari beberapa bahasan, mulai dari
bahasan tentang konsep budaya akademik,
organisasi akademik, kepemimpinan dalam budaya
akademik hingga Tridharma perguruan tinggi dan
budaya akademik, serta bahasan manajemen
monitoring dan evaluasi. Dengan bahasan yang
cukup lengkap tersebut, semoga kehadiran buku ini
benar-benar dapat membantu semua pihak dalam
meningkatkan dan mengembangkan budaya
akademik baik di perguruan tinggi negeri maupun
perguruan tinggi swasta. Lengkapnya buku ini
membahas: Bab 1 Konsep Budaya Akademik Bab 2
Organisasi Akademik Sebagai Suatu Sistem Bab 3
Peran Kepemimpinan Dalam Budaya Akademik Bab
4 Peran Dosen Dalam Budaya Akademik Bab 5
Peran Pengembangan SDM Dalam Budaya
Akademik Bab 6 Peran Teknologi Informasi Dalam
Budaya Akademik Bab 7 Dosen Sebagai Pendidik
Profesional Bab 8 Perjalanan Akademik Dosen Bab
9 Pengukuran Kinerja dan Mutu Dosen Bab 10
Dampak dan Implikasi Kinerja Dosen Bab 11
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Dinamika Budaya Akademik Bab 12 Tri Dharma
Perguruan Tinggi dan Budaya Akademik Bab 13
Manajemen Monitoring dan Evaluasi
?????????????????????????????,????????????????
??,?????????????????????????????????????????,?
????????????,??????????,????????????????
Buku ini merupakan bagian – ringkasan - dari
beberapa disertasi bidang Psikologi Pendidikan
Islam (PPI) yang ditulis di Program Doktor UMY.
Hingga April 2020, Program Doktor PPI UMY sudah
melahirkan 91 Doktor bidang PPI. Sudah banyak
tema riset disertasi yang ditulis oleh mahasiswa PPI,
baik yang menempuh studi dengan biaya sendiri,
maupun melalui pro-gram beasiswa Kemenag 5000
Doktor. Sungguh baik jika semua hasil disertasi
tersebut dipublikasikan dalam bentuk jurnal dalam
dan luar negeri. Terlebih lagi bila dipublikasikan
dalam bentuk ringkasan disertasi seperti dalam buku
ini. Ke depan akan lebih baik lagi jika semua
disertasi diterbitkan dalam bentuk penulisan utuh
disertasi berwujud buku. Sejauh ini, sudah banyak
tema riset yang ditulis yang jika diklasifikasikan
diantarnya sebagai berikut: Pertama, terkait tema
psikologi dalam bentuk prilaku, diantaranya tentang
topik: Model pendidikan pranikah pengan-tin remaja;
Hubungan sexual pranikah mahasiswi anak TKI;
Prilaku kenakalan remaja; Kecurangan akademik
(academic fraud) dan Motivasi belajar santri. Kedua,
tema tentang metode pengajaran, diantaranya
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tentang topik: Psikologi dan metodologi pengajaran
bahasa Arab; Fun card sebagai media
pembelajaran; Model quantum learning. Ketiga,
terkait tentang studi teks, seperti: Konseling spiritual
Tunjuk Ajar Melayu; Nilai pendidikan karakter Serat
Sasana Sunu. Keempat, tentang tema pendidikan,
kecerdasan dan karakter, diantaranya tentang topik:
Multiple intelligence; Pen-didikan karakter di
pesantren Pabelan, Boarding school, SLB dan SDIT;
Pendidikan Keluarga muslim minoritas; Pendidikan
di kalangan masyarakat miskin; Pola asuh orangtua
anak vi berprestasi; Pendidikan karakter dalam AIK;
Haji berulangkali dan kematangan emosi; Parenting,
dan lain-lain. Keempat, tema yang terkait
kepemimpinan dan komunitas yakni tentang:
Kepemimpinan kepala sekolah dan profesio-nalitas
guru; Muslimah karir; Psikologi PKL; Kecemasan
aparatur negara (bureaucratic anxiety); Kohesivitas
muslim Pangestu; EQ dan SQ dosen; Pendidikan
anak dalam keluarga muslim kontemporer; Pola
asuh kiyai dan kemandirian santri; Model pendidikan
entrepreneurship; Psikologi pensiun; Model
kepemimpinan Unggah-ungguh Basa dan Basa
Semu. Masih ada beberapa topik disertasi lainnya
yang belum dituliskan di pengantar ini. Kelima,
penulisan disertasi secara konseptual dalam Quran
maupun Hadis, seperti: Pendidikan karakter dalam
Islam; Konsep ‘ibadurrahman dalam Quran; Konsep
syukur; Konsep akal sehat; Ruhiologi; Pengendalian
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emosi. Mengakhiri pengantar ini, ke depan menarik
pula untuk dijadikan topik disertasi tentang warisan
psikologi pendidikan ulama klasik serta
kontekstualisasinya di zaman kini. Demikian pula
kajian epistemologis ranah psikologi pendidikan
Islam klasik dan kontemporer, serta integrasinya
dengan wilayah Islamic studies kontemporer, selain
juga riset lanjutan aplikatif psikologi pendidikan Islam
seperti yang tertera diatas. Semoga buku kedua PPI
UMY ini akan disusul dengan terbitan yang ketiga
dan seterusnya.
Panduan Praktis untuk Mempengaruhi Orang dalam
2 Menit dengan Hasil Luar Biasa Tak peduli apa pun
situasinya, buku ini akan memberi senjata yang
ampuh bagi Anda untuk memengaruhi secara efektif
dan efisien. Hidup adalah proses memengaruhi!
Entah Anda sebagai pemimpin, orangtua, pembina,
tenaga penjual, atau apa pun, bila Anda ingin sukses
maka kemampuan memengaruhi secara efektif tak
bisa ditawar-tawar lagi. Buku ini akan memberikan
petunjuk secara mendetail untuk meningkatkan
kemampuan memengaruhi Anda. *** "Sebuah buku
Motivation & Self-Help sederhana yang inspiratif dan
ditulis dalam bahasa sehari-hari untuk membantu
Anda agar lebih efektif dan persuasif dalam
memengaruhi orang lain. Buku ini memberikan
petunjuk yang jelas, disertai contoh-contoh
pengalaman penulis yang konkret plus teknik-teknik
spesifik yang teruji untuk meningkatkan potensi
Page 10/23

Download File PDF Makalah Pengaruh
Kepribadian Terhadap Prestasi Belajar
Anda dalam meraih tujuan penting dalam hidup
Anda." -- Sudhamek AWS Group CEO Tudung
Group, Holding Company of GarudaFood "Kalau
Anda ingin menambah sebuah 'track' menuju
kesuksesan, buku praktis yang sarat dengan contoh
nyata ini haruslah menjadi bacaan wajib Anda.
Freddy, penulis dan sahabat yang saya kenal 15
tahun yang lalu, adalah trainer yang sudah
membagikan ilmu dan berkat kepada ribuan orang,
dan segera termasuk Anda para pembaca buku ini."
-- Handi Irawan D Pakar Pemasaran dan Chairman
Frontier Consulting Group
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
32 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
Buku ini tidaklah sekedar berkisah tentang peristiwa
sosial politik dari sebuah provinsi, yang mungkin
pernah dikenal sebagai daerah kelahiran sekian
banyak tokoh nasional, tetapi juga memberikan
dimensi struktural perbandingan dengan daerahdaerah lain di Republik tercinta ini. Aspek dan corak
dinamika sosial politik yang dibicarakan bisa juga
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dijadikan sebagai bahan pertanyaan ketika daerah
lain hendak ditelaah. Dengan buku ini Brigjen
(Purnawirawan) Dr. Saafroedin Bahar telah
mempersembahkan kontribusi yang berharga bukan
saja bagi pengembangan pengetahuan serta
pendalaman pemahaman tentang daerah tertentu,
tetapi juga memberikan comparative perspective
yang mendalam tentang corak dinamika sosial-politik
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah
langkah maju ke arah pemahaman yang lebih
mendalam tentang dinamika sosial-politik di tanah
air telah semakin jauh diayunkan. (- Prof. Dr. Taufik
Abdullah, MA - Akademi Ilmu Pengetahuan
Indonesia) When future scholars are writing the
intellectual history of Minangkabau in the 21st
century, Saafroedin Bahar will be the subject of
books and articles. His voice is clear and ethical,
adding to the dynamic of the Sengketa Tiada Putus.
His "Etnik, Elite, dan Integrasi Nasional" explains the
shifting relationship between Minangkabau people
and the state from the Revolution through the
Konstituante, Demokrasi Terpimpin, and the Orde
Baru. Thanks to Pak Saaf, we are able to
understand how Minangkabau intellectuals were the
engines of Indonesian history, and why they so often
found themselves on the losing side of that history. (Jeff Hadler - Penulis Buku “Sengketa Tiada Putus:
Matriarkat, Reformisme Agama, dan Kolonialisme di
Minangkabau” - Associate Professor Southeast
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Asian Studies, UC Berkeley, USA)
ASN, apa itu ASN? Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai
negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Status
sebagai Aparatur Sipil Negara, khususnya PNS, masih
menjadi sebuah impian yang sangat menggiurkan bagi
sebagian orang. Oleh karena itu, jika ada seleksi CPNS,
jumlah pendaftar biasanya lebih besar daripada formasi
yang dibuka. Para peserta biasanya akan
mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi
seleksi tersebut, misalnya membeli buku yang berisi
latihan-latihan soal seleksi CPNS. Buku ini hadir setelah
melalui proses yang panjang. Berbagai langkah
dilakukan agar menghasilkan sebuah buku yang benarbenar dapat dijadikan sebagai pegangan bagi calon
peserta seleksi CPNS. Buku ini berbeda dari buku yang
sudah beredar luas di pasaran. Secara khusus, buku ini
membahas pola-pola soal yang sering keluar pada CAT
CPNS. Di dalam buku ini terdapat Informasi CPNS,
Seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang,
dan Prediksi CAT CPNS. Buku ini adalah pilihan yang
tepat! Buku ini dilengkapi dengan aplikasi dan atau
software CAT simulasi dengan soal yang berbeda. Anda
dapat menggunakan buku ini dan bonus yang ada
sebagai latihan sehingga menjadi senjata ampuh dalam
menembus impian menjadi Aparatur Sipil Negara,
khususnya PNS. Jumlah soal yang fantastis, yang tidak
pernah ada di buku lain yang khusus membahas CPNS.
Semoga buku ini bermanfaat, khususnya bagi calon
peserta tes seleksi dan umumnya bagi yang ingin
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mempelajari pola-pola soal CPNS. Mau baca semua
eBooks dari Genta Smart dengan harga lebih murah?
Buruan download aplikasi Smart Book dengan cara
kunjungi link di bawah ini! https://play.google.com/store/a
pps/details?id=gs.com.smartbook ? (Genta Smart
Publisher)
Buku ini terdiri dari sembilan pembahasan, yaitu pertama
Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum PAI, kedua
Peran Guru dan Tenaga Kependidikan, ketiga Peran
Kepala Sekolah/Madrasah dalam Pengembangan
Kurikulum PAI, keempat Media Pembelajaran PAI,
kelima Perkembangan Kurikulum Madrasah dan
Pesantren Di Indonesia, keenam Prosedur
Pengembangan Evaluasi Pembelajaran PAI, ketujuh
Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di
Indonesia, kedelapan Pengembangan Alat Evaluasi
Jenis Tes dan Non Tes PAI, dan kesembilan
Pengembangan Kurikulum Pendidikan Karakter PAI.
Sesuai dengan tema yang diusung, hampir semua
naskah masih bersifat normatif dan berada dalam aspek
tatanan konseptual. Hal ini dapat dimaklumi karena
memang kendala yang paling sering ditemukan dalam
metode pembelajaran di masa pendemi adalah
menghadirkan dimensi baru yang inovatif dalam wilayah
garapan pengkajiannya. Meskipun demikian secara
keseluruhan tulisan tersebut dapat dinikmati oleh
pembaca sebagai referensi yang bisa didiskusikan
kembali kapanpun.
Menghadapi era perkembangan pendidikan abad 21,
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan
pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) agar
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memiliki kompetensi dan keahlian sesuai denan 21st
Century Parnership Learning Framework. Kerangka ini
merupakan jalan terang bagi Pendidikan
Kewarganegaraan untuk mengembangkan pembelajaran
yang berorientasi pada standar dan penilaian, kurikulum
dan pengajaran, pengembangan profesional, dan
lingkungan belajar. Buku ini berisi beragam tulisan solutif
bagi pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan yang
diurai berdasarkan kerangka pembelajaran abad 21.
Oleh karena itu diharapkan buku ini dapat menambah
pengetahuan dan membantu pembaca , khususnya
guru, dosen, mahasiswa, dan masyarakat luas dalam
mempelajari Framework Pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan Abad 21.
Bimbingan Konseling Anak Berkebutuhan Khusus,
merupakan salah satu mata kuliah wajib di Program
Studi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Khusus.
Sebagai mata kuliah wajib, bahkan pula di Program
Studi PAUD dan PGSD, maka kajian yang luas dan
dalam tentang Bimbingan Konseling Anak Berkebutuhan
Khusus (BK ABK) diharapkan dapat dikuasai oleh
mahasiswa calon guru. Pemahaman yang baik terhadap
materi ini dapat mengantar mahasiswa pada kepemilikan
kompetensi yang profesional dalam penanganan Anak
Berkebutuhan Khusus. Bimbingan Konseling Anak
Berkebutuhan Khusus ini diterbitkan oleh Penerbit
Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Improvement of human resources quality in Indonesia
from psychological perspectives; collection of articles.
Buku ini berawal dari paper yang penulis siapkan untuk
memberi matakuliah filsafat ilmu, filsafat Islam dan
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filsafat pendidikan Islam, serta isu-isu kontemporer
dalam pendidikan Islam di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan dan Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
Penulis sangat berterima kasih kepada Bapak Rektor
UIN Walisongo Semarang atas dukungan dana untuk
penulisan bahan ajar matakuliahÊ filsafat pendidikan
Islam, dan juga dukungan dana untuk melakukan post
doctoral research di Marmara University Istanbul Turki,
dan Nagoya University Jepang, sehingga penulis dapat
memperoleh buku-buku referensi yang relevan dengan
bidang kajian filsafat pendidikan Islam, sehingga buku ini
bisa terwujud dalam format yang lebih sistematis dan isi
yang lebih berbobot dan memiliki sudut pandang yang
berbeda dengan bukubuku filsafat pendidikan Islam yang
sudah ada. *** Persembahan penerbit Kencana
(PrenadaMedia)

Penerapan strategi pembelajaran merupakan
serangkaian kegiatan guru dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembelajaran yang bertujuan untuk
mengembangkan potensi yang dimiliki siswa.
Potensi tersebut lebih menekankan pada tingkat
kemandirian belajar siswa. Hal lain yang mendukung
untuk menjadikan siswa memiliki cara belajar yang
mandiri adalah tingkat kecerdasan emosional yang
dimiliki siswa. Strategi pembelajaran memiliki
pengaruh terhadap kemandirian belajar yang dapat
dipahami melalui nilai hasil penelitian yang telah
dilakukan sebesar 0,518177 (51,81%). Sedangkan
kecerdasan emosional siswa memiliki pengaruh
lebih besar dalam mengkondisikan siswa untuk
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memiliki kemandirian belajar sebesar 0,704685999
(70,46%). Secara simultan strategi pembelajaran
dan kecerdasan emosional siswa memiliki pengaruh
yang cukup besar terhadap kemandirian belajar
pada SMP Pangudi Luhur Bandar Lampung sebesar
0,729367638 (72,93%). Perencanaan strategi
pembelajaran yang disusun oleh tenaga pendidik
harus menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki
siswa. Sehingga tenaga pendidik dituntut untuk
mengetahui kecerdasan emosional siswa, karena
kecerdasan tersebut memberikan pengaruh lebih
besar daripada strategi pembelajaran yang
digunakan oleh tenaga pendidik. Penerapan strategi
pembelajaran yang disesuaikan dengan kecerdasan
emosional siswa akan lebih mampu membawa arah
dan tujuan pendidikan menjadi lebih baik, karena
tujuan pendidikan adalah memberikan perubahan
tingkah laku bagi siswa yang mencakup ranah
kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik.
Judul :Memahami Bimbingan dan Konseling Belajar :
Teori dan Aplikasi Dasar-Dasar Bimbingan dan
Konseling Belajar. Penulis : Fuadi Totok Agus
Suryanto, M.Si Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 185
Halaman ISBN : 978-623-68729-7-0 Bimbingan dan
konseling belajar merupakan proses pemberian
bantuan yang dilakukan via wawancara konseling
oleh konselor kepada peserta didik, atau suatu
interaksi atara konselor dan konseli secara face to
face atau lainnya untuk membantu memahami,
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menganalisa dan mengatasi masalah sehingga
kemudian konseli dapat berkembang secara optimal.
Setiap manusia memiliki permasalahanpermasalahan pada dirinya, baik pribadi, kelompok,
sosial, belajar maupun karier. Namun jamak
manusia yang tidak dapat menyelesaikan
permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga
diperlukan bantuan dari seorang di luar dirinya yang
disebut konselor. Lebih khusus lagi, bimbingan dan
konseling belajar merupakan proses pemberian
bantuan terhadap peserta didik yang sedang
mengalami gangguan atau permasalahanpermasalahan pada dirinya sehingga hal itu dapat
menghambat terhadap proses pembelajaran secara
maksimal. Sementara itu, tujuan bimbingan
konseling secara umum, yaitu untuk membantu
individu dalam mengembangkan diri secara optimal
sesuai dengan tahap perkembangan yang
dimilikinya, berbagai latar belakang yang ada sesuai
dengan tuntutan positif lingkungan. Tujuan
bimbingan konseling secara khusus, yaitu
penjabaran dari tujuan secara umum yang dikaitkan
langsung dengan permasalahan yang dialami oleh
peserta didik, dari aspek pribadi, sosial, belajar dan
karier. Buku ini berusaha menggambarkan tentang
bimbingan dan konseling belajar mulai dari tingkat
Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,
hingga pendidikan di Perguruan Tinggi, serta tidak
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luput juga bimbingan dan konseling bagi anak
berkebutuhan khusus, dan yang terakhir ecounseling yang lagi ngetren akhir-kahir ini.
ASN, apa itu ASN? Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah. Status sebagai Aparatur Sipil Negara,
khususnya PNS, masih menjadi sebuah impian yang
sangat menggiurkan bagi seseorang. Oleh karena
itu, jika ada tes seleksi ASN+CPNS, jumlah
pendaftar biasanya lebih besar daripada formasi
yang dibuka. Para peserta biasanya akan
mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi
tes tersebut, misalnya membeli buku yang berisi
latihan-latihan soal tes seleksi ASN+CPNS. Buku ini
hadir setelah melalui proses yang panjang. Berbagai
langkah dilakukan agar menghasilkan sebuah buku
yang benar-benar dapat dijadikan sebagai pegangan
bagi calon peserta tes seleksi. Buku ini berbeda dari
buku yang sudah beredar luas di pasaran. Secara
khusus, buku ini membahas pola-pola soal yang
sering keluar pada CAT SKD CPNS. Soal CAT SKD
CPNS terbagi menjadi tiga tes, yaitu Tes
Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Inteligensi Umum
(TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Tes
tersebut dibahas secara detail di dalam buku ini.
Buku ini juga berisi soal-soal SKB CPNS,
diantaranya Psikotes :TPA+TBS, PnP, TOEFL,
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Wawancara, Tes Kesehatan dan Fisik serta Soal
Soal SKB berbagai kementerian sebagai latihan
menghadapi SKB CPNS. Buku ini adalah pilihan
yang tepat!! Buku ini dilengkapi dengan software
simulasi CAT SKD+SKB dengan soal yang berbeda.
Anda dapat menggunakan buku ini dan bonus yang
ada sebagai latihan sehingga menjadi senjata
ampuh dalam menembus impian menjadi Aparatur
Sipil Negara, khususnya PNS. Jumlah soal yang
fantastis, yang tidak pernah ada di buku lain yang
khusus membahas SKD CPNS. Semoga buku ini
bermanfaat, khususnya bagi calon peserta tes
seleksi dan umumnya bagi yang ingin mempelajari
pola-pola soal SKD CPNS. Buku ini dilengkapi
dengan Bonus DVD yang berisikan sebagai berikut :
Video Tips dan Trik Pengerjaan Psikotes Video
Panduan Latihan Tes Kesehatan/ Kesamaptaan
Software Simulasi Psikotes TPA+TBS Software
Simulasi CAT SKD+SKB CPNS Software Simulasi
TOEFL Software Simulasi TOEIC eBook lengkap :
Petunjuk Pendaftaran CPNS, UUD 1945, PU EBI,
Tes Buta Warna Buku ini juga dilengkapi Bonus
Aplikasi Android+ IOS yang memudahkan Anda
berlatih dimanapun dan kapanpun.
SOSIOLOGI : - Jilid 3ESISPengaruh Perhatian
Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Anak Dalam
Mata Pelajaran Pendidikan Agama IslamDeepublish
Tiap tahun, sistem evaluasi pendidikan menengah
yang diselenggarakan secara nasional menjadi
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perhatian bersama. Informasi mengenai jadwal ujian,
sosialisasi materi yang akan diujikan, hingga hasil
ujian banyak dinanti dan dicari dari berbagai media.
Namun, tahukah Anda jika istilah seleksi, materi
ujian, dan sebagainya mengalami beberapa kali
perubahan. Istilah sistem evaluasi standar
pendidikan menengah pertama secara nasional
mengalami perubahan dari masa ke masa. Mulai
dari Ujian Negara (UN), Ujian Sekolah (US),
Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS),
Ujian Akhir Nasional (UAN), Ujian Akhir Sekolah
Berstandar Nasional (UASBN), Ujian Nasional (UN),
Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), hingga
berganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimum
(AKM) dan Survei Karakter. Materi ujian yang
diberikan juga mengalami perubahan, baik secara
susunan, jumlah soal, atau lainnya. Hal-hal tersebut
menginspirasi kami untuk menulis buku ini. Buku ini
berisi kumpulan soal-soal ujian sekolah menengah
pertama berstandar nasional dari masa ke masa.
Jadi, Anda dapat mengetahui dan memahami
perubahan soal-soal ujian sekolah menengah
pertama berstandar nasional. Buku ini berisi
beberapa soal dengan pembahasan yang dapat
Anda jadikan bahan latihan untuk menghadapi ujian
sekolah menengah pertama berstandar nasional.
Buku ini disusun dan dikembangkan oleh tentortentor bimbingan belajar (bimbel), yang sudah
paham seluk-beluk dan karakter soal-soal ujian
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sekolah menengah pertama berstandar nasional.
Selain itu, keunggulan dari buku ini terletak pada
banyaknya soal dengan pembahasan yang rinci.
Anda sebagai siswa SMP/MTs dan sederajat, dapat
menggunakan buku ini sebagai salah satu referensi
dalam mempersiapkan diri menghadapi soal-soal
ujian sekolah menengah pertama berstandar
nasional. Dengan buku ini, Anda dapat belajar
secara mandiri, bahkan tidak perlu mengikuti bimbel.
(Genta Smart Publisher)
Buku ini berisi pelajaran statistik. Setiap bab selalu
diisi dengan pendahuluan untuk mengantarkan dan
mengarahkan pikiran para pembaca guna
memahami konsep yang akan dibahas, diikuti
dengan penanaman konsep yang telah dibahas,
pendalaman konsep pada contoh soal yang disertai
dengan pembahasan, dan kasus untuk diskusi
dalam evaluasi mandiri. Dengan demikian, setiap
mengakhiri pembahasan pada masing?masing bab,
para pembaca diharapkan telah memperoleh
pengetahuan yang benar, lengkap, dan mantap,
serta mempunyai keterampilan untuk memecahkan
persoalan yang dihadapi. Sistematika pembahasan
buku ini: Bab I Pendahuluan, Bab II Distribusi
Frekuensi, Bab III Ukuran Pemusatan, Bab IV
Ukuran Dispersi Data, Bab V Analisis Korelasi dan
Regresi, dan Bab VI. Analisis Varians (Anava), Bab
VII Pencacahan Titik Contoh, Bab VIII Distribusi
Normal, Bab IX Pendugaan Parameter, Bab X
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Distribusi Normal, dan Bab XI Distribusi Probabilitas
Diskret
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