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Desain instruksional merupakan suatu proses sistematis, efektif, dan efesien dalam menciptakan sistem instruksional untuk memecahkan
masalah belajar atau peningkatan kinerja peserta didik melalui serangkaian kegiatan pengidentifikasian masalah, pengembangan, dan
pengevaluasian. Desain instruksional dimaksudkan untuk membantu individu belajar lebih dari sekedar melaksanakan proses pengajaran.
Keberhasilan proses desain instruksional pada akhirnya ditentukan oleh tercapai tidaknya tujuan instruksional yang dilaksanakan
berdasarkan hasil proses desain tersebut. Seorang guru yang profesional dituntut harus dapat mengembangkan desain instruksional
berdasarkan kebutuhan yang ada. Buku Pengembangan Program Pengajaran ini disusun untuk dapat menambah wawasan dan pemahaman
guru dan calon guru dalam merencanakan dan mengembangkan desain instruksional. Buku ini memuat teori pengembangan program
pengajaran yang disertai contoh-contoh terkait. Penguasaan materi dari buku ini diharapkan dapat menjadi acuan mahasiswa calon guru dan
guru dalam menyusun dan mengembangkan program pengajaran yang dapat diimplementasikan di lapangan.
Buku ini berisikan keberadaan PJJ di masa pandemi yang dianggap membawa banyak perubahan positif dan negatif. Buku ini juga
mengangkat masalah pendidikan semasa PJJ. Tidak hanya itu, buku ini merupakan curahan hati seorang pendidik dalam menyiasati PJJ
selama pandemi ini.
Program Pelaksanaan Lapangan merupakan program akademik semua lembaga Perguruan Tinggi di Indonesia tak terkecuali di Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Batusangkar Sumatera Barat yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa program sarjana (Strata 1) khususnya
Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI). Adapun secara umum kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata dan memperluas
cakrawala mahasiswa dalam pembentukan kompetensi utama guru. Sesuai amanat Pasal 10 Undang-UndangNomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen, kompetensi utama guru meliputi kompetensi pedagogik, profesional, personal, dan sosial. Buku ini berisi petunjuk
pelaksanaan kegiatan PPL secara teori maupun praktik di Perguruan Tinggi sehingga dapat dijadikan pegangan panduan bagi Perguruan
Tinggi dalam menyelenggarakan kegiatan PPL bagi mahasiswa, menentukan dosen pembimbing dan pengelola kegiatan. Diharapkan
hadirnya buku ini dapat mengantarkan pelaksanaan kegiatan PPL berjalan efektif dan efisien. Menyadari bahwa buku ini selalu perlu
dikembangkan dan diperbaiki di kemudian hari. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak selalu kami harapkan.
Buku Model Pembelajaran Mastery Learning Upaya Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa ini, merupakan penjabaran dari konsep
dan model mengajar di kelas yang lebih inovatif dan tidak membosankan, yang secara spesifik berisi tentang pengetahuan bagaimana cara
siswa belajar secara tuntas, pemahaman materi pelajaran, konsep mengajar bagi guru dan problematiknya dalam pembelajaran di kelas.
Model Pembelajaran Mastery Learning Upaya Peningkatan Keaktifan Dan Hasil Belajar Siswa ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan
tersedia juga dalam versi cetak*

GURU IDOLAKU PENULIS: Joko Wibowo Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-281-778-4 Terbit : Agustus 2020
www.guepedia.com Sinopsis: Buku GURU IDOLAKU memaparkan kiat-kiat menjadi guru idola. Guru yang diidolakan
oleh peserta didik. Pada dasarnya kasta tertinggi kepuasan guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah adalah
menjadi guru idola. Ada 19 poin penting yang harus diperhatikan dan diterapkan dalam dunia pendidikan yaitu sekolah.
Buku GURU IDOLAKU bisa menjadi sumber literasi bagi mahasiswa yang menempuh FKIP/ Fakultas Keguruan dan Ilmu
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Pendidikan. Salah satu bekal untuk menjadi guru yang didamba oleh peserta didik. Guru adalah artis bagi peserta didik.
Jika ingin menjadi idola hendaknya punya keinginan yang kuat untuk menuju ke arah cita-cita guru idola. Menjadi guru
idola itu asyik lho! selain banyak penggemarnya, menjadi guru idola adalah wujud nyata pengembangan diri.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Buku ini telah hadir sebagai upaya penyamaan visi, penyatuan perspektif dan sebagai penyelaras irama dalam mendidik
anak khususnya bagi orang tua peserta didik SDIT Darul Fikri Tanjungbalai. Peran orang tua sangatlah vital dalam
pendidikan anak. Waktu di sekolah hanya delapan jam dan enam belas jam sisanya di rumah, artinya jika orang tua
hanya memasrahkan pendidikan anak pada sekolah alangkah sangat mustahil bias terwujudnya keberhasilan pada
pendidikan itu. Sebagaimana pernah disampaikan dengan tegas oleh pembina JSIT vii Indonesia Dr. Sukro Muhab,
“sekolah adalah mitranya orang tua, jangan dibalik!”. Pedoman Akademik SD IT Darul Fikri Kota Tanjungbalai Edisi
Revisi 2021 ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
GURU IDOLAKUGUEPEDIA
??????:??????????????????????????????????????????
Semua orang tentu saja mendambakan memiliki anak-anak yang hebat. Dalam perjalanannya tentu saja dibutuhkan sebuah cara, trik dan
juga kiat-kiat khusus. Bagaimana cara kita mewujudkan anak-anak sukses di abad 21? Temukan jawabannya dalam buku ini
?????????????????????????????,???????????????????????????????,????????????????????????????????????????????6?.
Buku ini telah hadir sebagai upaya penyamaan visi, penyatuan perspektif dan sebagai penyelaras irama dalam mendidik anak khususnya
bagi orang tua peserta didik SMPIT Darul Fikri Tanjungbalai. Peran orang tua sangatlah vital dalam pendidikan anak. Waktu di sekolah
hanya delapan jam dan enam belas jam sisanya di rumah, artinya jika orang tua hanya memasrahkan pendidikan anak pada sekolah
alangkah sangat mustahil bias terwujudnya keberhasilan pada pendidikan itu. Sebagaimana pernah disampaikan dengan tegas oleh
pembina JSIT vi Indonesia Dr. Sukro Muhab, “sekolah adalah mitranya orang tua, jangan dibalik!”. Pedoman Akademik SMPIT Darul Fikri
Kota Tanjungbalai (Edisi Revisi 2021) ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Pemahaman para pengelola dan personil pendidikan tentang: Konsep Administrasi/Manajemen Pendidikan, Bidang Garapan Manajemen
Pendidikan, Kepemimpinan Pendidikan, Pengembangan dan Pemberdayaan Guru, Analisis Kebijakan Pendidikan, Supervisi Pendidikan,
Manajemen Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah, Manajemen Mutu Pendidikan, merupakan faktor yang dapat memengaruhi pencapaian
tujuan pendidikan yang bermutu.

Dalam kurun dekade terakhir, kebutuhan akan pemimpin yang inovatif menjadi kebutuhan mendesak seiring kian meningkatnya
kompetensi antar organisasi dalam upaya memajukan lembaganya agar mampu menjadi yang terdepan, termasuk lembaga
pendidikan yang secara keorganisasian merupakan sebuah lembaga yang mesti memiliki pondasi model pengelolaan dengan
daya inovasi yang kuat, dan sistem pelayanan yang prima. Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah, sebagai lembaga
pendidikan pada akhirnya harus mempersiapkan diri menjadi sekolah yang inovatif dan mempuyai nilai jual di tengah masyarakat
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dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, menjadi sekolah yang unggul akan berarti harus dimulai dengan memiliki kepala
sekolah yang inovatif. Tujuannya tidak lain agar kepala seklah mampu mewujudkan visi, misi sekolah dengan strategi-strategi
inovatif dari kepala sekolah. Buku ini berangkat dari suatu penelitian mengenai Model Pengelolaan Kinerja Guru yang dilakukan
oleh pihak manajemen sekolah menengah atas Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan. Kepala sekolah sebagai pemimpin
berinovatif serta akan menghasilkan sekolah unggul. Akan berarti bahwa membuat model pengelolaan yang dilakukan oleh pihak
manajemen sekolah untuk menjadikan sekolah yang unggul, ini artinya keterpaduan antara kepala sekolah sebagai pemimpin,
dan sekolah sebagai lembaga yang dipimpin.
Buku ini hadir dalam sebuah paket lengkap. Ungkapan cinta, inspirasi, bahkan kiat hidup sehari-hari, semua diramu menjadi
rangkaian jejak yang ingin diabadikan. Ia adalah buah karya dari peserta kelas menulis Alineaku. Sosok-sosok pembelajar yang
penuh cinta, wajah-wajah yang tak pernah lelah mengabadikan hidupnya di jalan kebaikan. Buku ini merupakan karya bersama
peserta Kelas Menulis Online Alineaku (Antologi) dibawah bimbingan Pak Cahyadi takariyawan dan Bu Ida Nur Laila
Guru seringkali digugu dan ditiru begitulah pepatah klasik menyebutnya. Jikalau ada anak yang pandai pastilah yang ditanyai siap
orang tuanya tapi sebaliknya kalau ada anak didik yang malas, kurang cerdas dll yang ditanya siapakah gurunya? paradigma ini
seakan melekat seraya menisbatkan bahwa “tanggunga jawab” seorang guru tidaklah mudah. Semua pihak tentulah setuju
dengan istilah profesionalisme guru. Tidak hanya secara keilmuan melainkan juga secara finansial, walaupun isilah guru sebagai
pahlawan tanpa tanda jasa sudah mengalami sedikit distorsi dan redifinisi di tengah kebijakan yang cenderung lesu. Guru yang
profesional diharapkan mampu mendongkrak kualitas pendidikan di tanah air yang selama ini tergolong relatif rendah. Meskipun
beberapa individu telah mencapai prestasi yang gemilang di beberapa forum olimpiade. Namun keinginan dan harapan ini akan
menjadi isapan jempol belaka apabila para stakeholders hanya berharap dan berharap tanpa berbuat sesutu yagn lebih baik.
Buku ini membedah seputar realitas dan sisi-sisi lain kebijakan profesionalisme guru, dari sisi optik hukum, implementasi dan
rekonsepsi. Sehingga cocok bagi para akademisi, praktisi, politisi, pemangku kebijakan serta birokrasi, terlebih aktivis mahasiswa,
dan insan cendekia yang peduli akan pendidikan di negeri ini.
Kami menyadari bahwa dalam konsep pendidikan islam terpadu, keterpaduan adalah sebuah keniscayaan dalam pengelolaan
pendidikan itu sendiri. Keterpaduan yang dimaksud dalam hal ini adalah penerapan proses pendidikan yang sejalan antara pihak
sekolah dengan keluarga. Iklim yang dibangun sekolah harus sama dengan di rumah. Dengan demikian, proses pendidikan akan
berjalan secara optimal dan wujud dari hasilnya juga akan sesuai dengan yang diharapkan. Alhamdulillahirobbil ‘alamin, buku ini
telah hadir sebagai upaya penyamaan visi, penyatuan perspektif, dan sebagai penyelaras irama dalam mendidik anak khususnya
bagi orangtua peserta didik SDIT Darul Fikri Tanjungbalai. Peran orangtua sangatlah vital dalam pendidikan anak. Waktu di
sekolah hanya delapan jam dan enam belas jam sisanya di rumah, artinya jika orangtua hanya memasrahkan pendidikan anak
pada sekolah alangkah sangat mustahil bisa terwujudnya keberhasilan pada pendidikan itu. Sebagaimana pernah disampaikan
dengan tegas oleh pembina JSIT Indonesia Dr. Sukro Muhab, “Sekolah adalah mitranya orangtua, jangan dibalik!” Buku yang
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ada di tangan pembaca ini adalah sebuah buku pedoman yang akan membuka terang segala informasi yang dibutuhkan
mengenai Sekolah Islam Terpadu Darul Fikri Tanjung Balai. Insya Allah buku ini dapat menjawab rasa ingin tahu pembaca
mengenai apa dan bagaimana SIT Darul Fikri Tanjung Balai menjalankan proses pendidikan di dalamnya sehingga menghasilkan
luaran anak didik yang membanggakan dan membahagiakan bagi kedua orang tua. Pedoman Akademik SDIT Darul Fikri Kota
Tanjungbalai (Edisi Keempat) ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak*
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmad-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan
baik. Penulisan buku yang berjudul Belajar Teori dan Praktik dalam Penelitian Tindakan Sekolah. Dalam menyelesaikan buku ini penulis
melaksanakan dengan baik, tetapi menyadari bahwa tetap ada kekurangan, baik dari segi penulisan, isi materi, maupun penggunaan bahasa
yang kurang tepat. Oleh karena itu, sangat mengharapkan masukan dari para pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun
demi kesempurnaan di kemudian hari. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini, yaitu orang tua tercinta, Toulombowo Telaumbanua (+)
dan Sa’ati Zega (+) yang telah melahirkan dan membesarkan penulis. Istri tersayang, Riliani Zega, S.Tr.Keb. dan ketiga anak putra Firest
Nifataro Telaumbanua, Fincent Bualasaro Telaumbanua, dan putri Futty Nonifili Telaumbanua yang telah memberikan sumbangan dan
dukungan baik secara moral, material, dan spiritual. Akhir kata penulis sampaikan. Semoga buku ini dapat diterima dengan baik dan
bermanfaat bagi dunia pendidikan. Terima kasih.
Buku ini merupakan kumpulan kisah-kisah inspiratif yang menggugah hati para pembaca. Berdasarkan kisah-kisah nyata para pelajar
maupun berbagai bidang profesi. Tentunya buku ini di balut dengan rasa sedih, senang, bahagia, bahkan duka yang di alami setiap orang
adalah kisah yang terjadi selama masa COVID-19. Buku ini mengajak pembaca untuk mampu memahami kondisi saat terjadi COVID-19 dan
menguatkan diri dalam menghadapinya.
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