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Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman penulis mengajar dan membimbing penelitian
mahasiswa pascasarjana, Sekolah Pascasarjana IPB yang mendalami bidang ilmu
benih, maupun mahasiswa strata S-1 program studi Pemuliaan Tanaman & Teknologi
Benih, Departemen Budidaya Pertanian (sejak tahun 2005 bernama Departemen
Agronomi dan Hortikultura), Fakultas Pertanian IPB. Pengayaan materi diperoleh dari
berbagai hasil penelitian yang penulis lakukan bersama-sama dengan mahasiswa IPB,
baik dari skripsi S-1, tesis S-2, maupun disertasi S-3 dengan sumber dana penelitian
yang beragam.
Buku Pendalaman Materi (BUPERI) Ilmu Pengetahuan Alam ini disusun untuk
membantu siswa dalam memahami materi pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
sehingga dapat meningkatkan nilai siswa dalam menghadapi Ujian Akhir Semester
(UAS) dan Penilaian Akhir Tahun (PAT). Buku ini diharapkan juga dapat membantu
mempermudah Bapak/Ibu guru dalam menjelaskan materi pada peserta didik. Buku ini
dikembangkan berdasarkan tingkat berpikir yang dikehendaki yang meliputi:
Pengetahuan dan Pemaparan, Penerapan dan Penalaran. Secara garis besar buku ini
terdiri atas dua bagian yakni materi dan soal-soal. Materi berisi ulasan materi tiap BAB
secara mendalam agar siswa mudah memahami materi secara detail. Soal-soal
digunakan sebagai ajang untuk mengukur sejauh mana kesiapan siswa dalam
menguasai materi. Soal-soalnya sedikit lebih sulit, lebih banyak penalaran, informasi
tersirat, dengan level berpikir yang tinggi (HOTS).
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
Buku ini merupakan kumpulan tulisan pilihan dari 600 karya ilmiah sepanjang
pengbdian hidup Prof. Dr. Yusufhadi Miarso, M.Sc. Buku ini menghadirkan berbagai
aspek teknologi pendidikan sebagai sebuah disiplin keilmuan yang independen, mulai
dari teori hingga aplikasi, danÑyang paling pentingÑproses pensinergian teori
pendidikan murni dengan kecanggihan teknologi dalam aplikasinya di dunia nyata. ***
Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)
2020 SPIN-OFF [Buku Modul Pengenalan Candra Jiwa Indonesia (Soenarto)]
Bergambar Tokoh Nakula-Sadewa sikembar dari keluarga Pandawa Lima, menyampaikan pesan bahwa buku-buku Sidequel dan Spin-off baik isi maupun lampirannya bersifat komplementer. Dapat dipelajari secara mandiri maupun berkelompok. Sinopsis
Fokus buku ini (modul) ingin menjadikan petugas kesehatan sebagai Motivator Kesehatan Paripurna terhadap klien-sehat jantung, pasien-sakit jantung dan keluargannya dengan pendekatan reassurance~reposition~re-education. Reassurance pada
hakekatnya membuat senang hati pasien dengan banyak cara. Reposition adalah
menempatkan diri sebagai saudara tua atau guru untuk melakukan komunikasiinformasi-edukasi ke-sehatan jantung dan pembuluh darah. Re-education pada
hakekatnya menyadarkan pasien agar selalu mendekat kepada Nya, seraya beribadat
sesuai agama dan keper-cayaannya. Gambar tokoh Bima (Ego-Jasmani) bertemu
dengan tokoh Dewa Ruci (Ego-Rohani) di kedalaman introspeksinya pada batas Rahsa
Jatinya (TheGate of Entrance). Tokoh Bima-lah yang justru menjadi bayangan dari
Dewa Ruci sebagai jatidiri yang sesung-guhnya/TheSelf ialah Yang Dihidupi. Tidak lain
karena dihidupi oleh Yang Menghidupi ialah Suksma Sejati/TheForce atas nama
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sumber hidup, asalmula hidup dan tujuan hidup ialah Suksma Kawekas/TheSource-nya
manusia. Sampul biru-laut sebagai perlambang bahwa imajinasi itu lebih penting dari
pada pengetahuan (Einstein). Sadarkah kita bahwa dalamnya laut biru dan birunya
langit diatas sana bukan menjadi batas imajinasi manusia? Modul adalah paket belajar
yang berisi satu unit materi belajar yang dapat dibaca atau dipelajari seseorang secara
mandiri dan berkelompok. Selamat membaca, semoga Suksma Sejati/TheForce, sadar
kolektif/agung (dinamis), menganugerahkan tuntunan, pencerahan dan kekuatan-Nya
kepada kita semua, amin.
Buku ini membahas tentang pengertian benih bermutu dan peranannya dalam produksi
tanaman; proses pembentukan dan perkembangan benih serta hubungannya dengan
mutu benih; teknik produksi dan sertifikasi benih, pengolahan dan penyimpanan benih
untuk menghasilkan benih unggul bermutu; proses fisiologi perkecambahan dan
dormansi benih; serta pengujian mutu benih dengan pendekatan fisiologi dan biokimia.
Layaknya sebuah pohon, KAMMI sebagai wadah pergerakan mahasiswa tidak lagi
berusia muda. Waktu demi waktu kepengurusan selalu melahirkan dinamika baru
sebagai wujud keniscayaan dalam berjamaah. Keberagaman cara pandang,
pemahaman, juga berbagai ijtihad hadir sejatinya untuk menenangkan, bukan
menghilangkan dinamika. Menyadarkan kembali dari mana dan bagaimana pergerakan
ini lahir, bukan membatasi tindakan yang akhirnya berujung keruhnya hubungan. Itulah
keindahan yang menjadikan kader KAMMI dewasa dalam berproses. Karena itu, selain
batang pohon ini harus menjulang tinggi, ranting dan daunnya tumbuh dengan lebat,
akarnya juga harus tetap kokoh tertanam. Sebab, dari akarlah air mulai mengalir,
melewati ribuan sel di batang yang menjulang, hingga sampai ke daun, bunga, bahkan
buahnya. Syarah Kredo Gerakan hadir memastikan air itu sampai ke tujuannya. Hanya
dengan itu pohon pergerakan KAMMI akan bertahan melewati batas usia manusianya.
Insya Allah.
Teknologi Produksi BenihYayasan Kita Menulis
Buku yang berjudul Hand Book Metodologi Studi Islam ini adalah sebuah buku
MataKuliah Metodologi Studi Islam yang mencoba mengurai berbagai sudut pandang
dalam mempelajari dan memahami agama Islam. Buku ini dapat dijadikan sebagai
rujukan primer oleh para mahasiswa di berbagai Perguruan Tinggi Islam (STAIN, IAIN,
UIN), sebab buku ini akan secara elastis menjadi rujukan terhadap berbagai isu seputar
agama Islam dan perkembangannya yang akan menghantarkan para pembaca untuk
mengenal Islam yang rahmatan lil ‘alamin secara lebih mendalam. Buku Persembahan
Penerbit PrenadaMediaGroup
Seperti Genetika, Epigenetika mempelajari sistem molekuler yang menyimpan,
menyampaikan, dan mengungkapkan informasi yang mengatur organisme hidup.
Semua bentuk kehidupan adalah hasil dari pengungkapan informasi yang mendorong
pembangunan berbagai sistem molekuler terorganisasi yang menjamin kehidupan,
pemeliharaan, dan transmisi. Untuk sepenuhnya memahami Epigenetika dan Genetika,
pertama-tama perlu dipahami keterkaitan yang erat antara informasi dan hasil
ekspresinya. Epigenetika adalah studi tentang perubahan fenotip yang diwariskan atau
ekspresi gen yang tidak bergantung pada perubahan dalam sekuens DNA dengan
melibatkan regulasi ekspresi gen dan proses pemodelan ulang struktur kromatin,
mekanisme epigenetik mermainkan peran yang sangat penting dalam perkermbangan
berbagai kondisi hayati. Dalam buku ini, akan diperkenalkan Epigenetika dan hal-hal
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yang berhubungan dengannya. Buku ini penting karena mengikuti kemajuan dan
perkembangan ilmu, pengetahuan, teknik dan metode; sesuai kebutuhan tentang
penjelasan, tujuan, fokus dan hal yang lebih spesifik; antisipasi Epigenetika menjadi
mata kuliah independen; Epigenetika berbahasa indonesia belum ada. Epigenetika di
luar negeri telah menjadi mata kuliah atau disiplin ilmu tersendiri, terpisah dengan
Genetika, yang diajarkan dan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Penelitian
terkait Epigenetika juga telah dilakukan dan terus berkembang yang membutuhkan
literatur pendukung dan buku. Secara umum buku Epigenetika dibagi dalam empat
bagian yang masing-masing berisi bab-bab relevan. Bagian pertama tentang ilmu
Hayat berisi dua bab yang menjelaskan landasan teori Eplgenetika dan Genetika serta
konsep umum obyek kedua ilmu. Bagian kedua tentang Mekanisme Hayati, berisi dua
bab yaitu Evolusi Genetik dan Epigenetik serta bab Pewarisan Genetik dan
Pemrograman Ulang Epigenetik. Bagian ketiga adalah bagian keragaman hayati yang
berisi empat bab, masing-masing Epigenetika manusia, Epigenetika mikroba,
Epigenetika tanaman, dan bab Epigenetika hewan. Bagian terakhir buku adalah
mengulas aplikasi Epigenetika pada bidang hayati yang menampilkan bab Epigenetika
Lingkungan, Kesehatan, Epigenetika Perikanan, Pertanian, Kehutanan, Peternakan,
Epigenetika Forensik, dan Epigenetika Psikologi. Secara keseluruhan buku ini berisi 15
bab.
Indonesian dictionary of forestry and forest products terms.
Proceedings of the 3rd National Coconut Conference.
Buku ini berupaya menguak beberapa kendala yang dihadapi oleh pendidikan Islam
pada era sekarang. Dan, salah satu upaya menghindarkan pendidikan Islam dari
keterjebakan dualisme dikotomik keilmuan antara “determinisme historis” dan
“realisme praksis” adalah dengan cara mempertegas jati diri keberpihakannya pada
tindakan penyadaran dan pemberdayaan
Bagian dari kelompok Robbins dan Cotran yang terpercaya, Buku Ajar Patologi
Robbins menyajikan secara ringkas prinsip-prinsip patologi manusia yang mudah
dibaca, dengan ilustrasi yang baik sehingga ideal bagi mahasiswa masa kini yang
sibuk. Edisi yang sepenuhnya direvisi ini tetap menunjukkan penekanan-penekanan
tentang patogenesis dan gambaran klinis penyakit, disertai karya seni baru dan
diagram-diagram yang lebih rinci. - Mencakup berbagai topik-topik klinis tambahan dan
mutakhir - Karya seni baru dan diagram yang lebih rinci meringkas proses-proses
patologis yang utama - Program seni yang luar biasa menghasilkan fotomikrograf, foto
makroskopik dan citra radiologis dengan kualitas yang tinggi untuk melengkapi ilustrasi
tingkat dunia. - Kotak berisi poin-poin ringkasan menyajikan akses cepat terhadap
informasi utama dan cara pengkajian yang mudah terhadap konsep-konsep inti. Menekankan isi patogenesis, morfologi, dan patofisiologi di seluruh buku. - Lengkap
dengan akses ke eBook dan sumber elektronik asli dalam bahasa Inggris di
studentconsult.inkling.com
Dalam kajian ini, Ni Kadek Dwipayani Lestari, dkk., memaparkan penjelasan yang
mendalam dan unik mengenai Tanaman lili. Tanaman ini memiliki warna beraneka
macam, memiliki daya tarik tersendiri untuk dikembangkan. Terlebih lagi, dengan
adanya kemajuan dan perkembangan pengetahuan, kita dapat mengembangkan
tanaman yang satu ini menjadi bunga yang cantik dan lebih tangguh.
Symposium on the development and modernization of Indonesian villages.
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Mikrobiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mikroba atau mikroorganisme
yang merupakan salah satu cabang ilmu dari biologi dengan memerlukan ilmu
pendukung kimia, fisika, dan biokimia yang isinya menyajikan pengertian dasar tentang
sejarah penemuan mikroba, macam-macam mikroba di alam, struktur sel mikroba dan
fungsinya, metabolisme mikroba secara umum, pertumbuhan mikroba dan faktor
lingkungan, mikrobiologi terapan di bidang lingkungan dan pertanian. Objek kajiannya
ialah semua makhluk hidup yang perlu dilihat dengan mikroskop, khususnya bakteri,
fungi, alga mikroskopik, protozoa, dan Archaea.

Collection of articles on book publishing in Indonesia.
Penyusunan buku ajar ini dimaksudkan sebagai landasan dan referensi
penunjang bagi mata kuliah dasar ilmu hayati khususnya mata kuliah
Planktonologi. Buku ini secara spesifik menyajikan penyebaran mikroalga di
perairan Indonesia yang mencakup perairan tawar, payau, dan laut. Buku ini
dilengkapi contoh spesies dan gambar, serta peta penyebaran mikroalga. Sisi
lain buku ini membahas tentang morfologi dan antomi mikroalga yang bersifat
bentik, planktonik, dan epifit. Peranan spesies mikroalga bagi lingkungan
perairan juga dijelaskan. Di awal bab diuraikan tujuan instruksional khusus materi
dan di akhir bab dilengkapi latihan soal untuk mengetahui tingkat pemahaman
pembaca dan mengevaluasi hasil bacaan.
Buku dengan judul Teknologi Produksi Benih ini ditujukan bagi mahasiswa,
dosen dan peneliti yang ingin mempelajari tentang kajian ilmu dan teknologi
benih mulai konsep dasar hingga produksi benih. Buku ini dikembangkan dari
berbagai sumber seperti jurnal penelitian, ulasan/review jurnal, prosiding dan
buku yang relevan. Buku ini dipersiapkan untuk mendukung matakuliah Dasardasar Teknologi Benih, Pengolahan Benih dan Produksi Benih. Pembahasan
materi berkaitan dengan konsep bemih, produksi benih, hama dan penyakit
benih serta mutu benih. Buku ini membahas: Bab 1 Biologi Benih 1 (Struktur
Benih Dan Fungsinya, Klasifikasi Benih Ortodok Dan Rekalsitran) Bab 2 Biologi
Benih 2 ( Proses Perkecambahan Dan Dormansi Biji ) Bab 3 Penyakit Potensial
Benih (Terbawa Benih Dan Pada Praktik Budidaya) Bab 4 Pengendalian Hama
Dan Penyakit Potensial Benih Bab 5 Pengemasan Dan Penyimpanan Benih Bab
6 Kemunduran Mutu Benih Dan Priming Benih Bab 7 Hama Potensial Benih
Dalam Penyimpanan Bab 8 Penyakit Potensial Benih Dalam Penyimpanan Bab 9
Pengendalian Hama Dan Penyakit Potensial Benih Dalam Penyimpanan
Melalui pendidikan, keberadaan, sifat, dan hakikat manusia senantiasa menarik
untuk dipelajari dan digali dari berbagai macam sudut pandang disiplin ilmu.
Manusia yang merupakan makhluk hidup dengan banyak aspek yang
melingkupinya menjadi kajian ilmu yang tidak mudah mengering, terus-menerus
menjadi sumber. Kajian terhadap keberadaan dan sifat hakikat manusia akan
memberikan pengertian dan kesadaran tentang hakikat manusia dan melaluinya
menjadi pegangan hidup manusia. Buku ini sangat layak dijadikan bahan bacaan
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bagi para mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Pengantar
Pendidikan, pemerhati pendidikan, analis wacana pendidikan, serta sebagai
pembanding bagi para pakar dan penulis di bidang pendidikan. Kajiannya
sistematis mulai dari hal yang bersifat konseptual sampai tataran implementatif di
lapangan. Para guru dan kepala sekolah serta pengawas sekolah sangat perlu
membaca buku ini karena beberapa konsep yang diungkapkan di dalamnya
mengandung tambahan pemahaman tentang pendidikan pada umumnya.
Nuansa konseptual dan dampak implementatifnya sangat terasa sehingga patut
menjadi rujukan bagi pengkaji ilmu pendidikan sesuai dengan sudut tinjauannya.
Mandiri Belajar Tematik SD/MI Kelas 4 Semester 1 merupakan buku penunjang
siswa dalam mempelajari materi dan soal tematik. Pembaca akan mendapatkan:
1. Ringkasan semua materi tematik SD/MI kelas 4 semester 1. 2. Soal-soal
ulangan subtema yang terdiri dari soal PG, soal isian, dan soal esai. 3. Soal-soal
Penilaian Tengah Semester (PTS) yang terdiri dari soal PG, soal isian, dan soal
esai. 4. Soal-soal Penilaian Akhir Semester (PAS) yang terdiri dari soal PG, soal
isian, dan soal esai. Buku persembahan penerbit Bmedia
#MandiriBelajarUlanganTematikBmedia
Kamus Kehutanan, suatu kamus istilah yang berisi definisi dari berbagai istilah
kehutanan yang demikian banyak. Dalam kamus ini disajikan 3535 istilah
kehutanan yang wajib diketahui para Rimbawan. Istilah dan definisi kehutanan
dikumpulkan dari berbagai peraturan perundangan dan rujukan lainnya.
Diharapkan kamus ini menjadi pegangan bagi para Rimbawan yang telah bekerja
dan para Rimbawan yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi
(Fakultas Kehutanan) dan Sekolah Menengah Kejuruan KEhutanan (SMK
Kehutanan) yang lebih dikenal dengan sebutan Sekolah Kehutanan Menengah
Atas (SKMA).
Empowering farmers through technology and information for sustainable agriculture in
Indonesia; papers of a seminar.
Application of science and technology in the development of agricultural industries in
Indonesia.
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