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Buku Panduan Guru Biologi Terintegrasi Nilai-Nilai Islam
untuk SMA/MA Kelas X secara khusus ditulis untuk guruguru Biologi di madrasah aliyah; meskipun tidak
menutup kemungkinan untuk dipergunakan oleh guru
Biologi pada sekolah umum jenjang SMA/MA Kelas X.
Tujuan utama ditulisnya buku ini adalah untuk
memberikan panduan bagi guru Biologi MA dalam
merencanakan kegiatan pembelajaran Biologi yang
bernuansa Islam. Hal ini dikarenakan pembelajaran
Biologi yang berlangsung di MA selama ini masih
bersifat umum, belum mencirikan karakteristik
keislamannya. Buku panduan ini terdiri atas dua bagian
utama, yaitu petunjuk umum dan petunjuk khusus.
Petunjuk umum meliputi gambaran secara keseluruhan
isi buku, landasan pengembangan buku, cakupan materi
Biologi kelas X, strategi, proses, serta media
pembelajaran secara umum. Pada petunjuk khusus,
guru dapat menemukan secara detail terkait komponenkomponen perencanaan penyusunan proses
pembelajaran Biologi yang bernuansa Islam. Komponenkomponen tersebut meliputi uraian Kompetensi Dasar
dan Indikator Pencapaian Kompetensi, Tujuan
Pembelajaran, Tahap-Tahap Pembelajaran, serta
Evaluasi Pembelajaran. Seluruh komponen tersebut
disusun inklusif antara ilmu umum biologi dengan ilmu
agama Islam. Buku Panduan Guru Biologi Terintegrasi
Nilai-Nilai Islam Untuk SMA/MA Kelas X ini diterbitkan
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oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi
cetak.
Salah satu upaya pengembangan profesionalitas guru
dapat dilakukan dengan pembelajaran berbasis
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Selain untuk
mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan
pembelajaran, PTK juga mampu menjadi solusi
pemecahan masalah yang dihadapi oleh guru dalam
proses pembelajaran. Misalnya, terkait metode
pengajaran, pembelajaran siswa, penilaian yang akan
digunakan, dan tata kelola ruang kelas. Lantas,
bagaimana melaksanakan PTK? Buku ini akan
menjawab pertanyaan tersebut melalui pembahasan
tentang PTK, langkah-langkah praktis penerapannya,
serta contoh PTK. Dikemas dengan bahasa sederhana
dan lugas, buku ini sangat cocok untuk dijadikan
panduan menyusun PTK. Baca buku ini dan jadilah guru
yang mampu memperbaiki mutu pembelajaran di kelas!
Sellingpoint: 1. Hakikat PTK 2. Alur Penalaran dan
Aspek Pokok PTK 3. Jenis dan Model PTK 4. Contoh
PTK
Keberhasilan mencapai tujuan dan kompetensi
pembelajaran sangat ditentukan oleh desain
pembelajaran yang disiapkan oleh guru sebelum
memulai proses pembelajaran, karena desain
merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dalam
proses pembelajaran, melalui desain pembelajaran yang
disusun sedemikian rupa dengan memperhatikan
berbagai pertimbangan, diharapkan dapat menciptakan
proses belajar yang menarik dan menyenangkan. Desain
pembelajaran pada dasarnya dimulai dari kegiatan
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analisis yang digunakan untuk menggambarkan masalah
pembelajaran sesungguhnya yang perlu dicari solusinya.
Setelah dapat menentukan masalah yang sesungguhnya
maka langkah selanjutnya adalah menentukan alternatif
solusi yang akan digunakan untuk mengatasi masalah
pembelajaran. Seorang perancang program
pembelajaran perlu menentukan solusi yang tepat dari
berbagai alternatif yang ada, baik pendekatan
pembelajaran, strategi pembelajaran, metode
pembelajaran dan teknik/taktik pembelajaran yang
digunakan untuk mengatasi masalah tersebut.
Selanjutnya ia dapat menerapkan solusi tersebut untuk
mengatasi masalah yang dihadapi. Evaluasi adalah
langkah selanjutnya, sehingga nantinya bisa mengetahui
rancangan atau desain yang sesuai dengan
pembelajaran dan desain tersebut bisa diaplikasikan
dalam proses pembelajaran. Buku Desain Pembelajaran
ini disusun sebagai buku ajar pada mata kuliah untuk
Program Studi Pendidikan Guru baik tingkat dasar
maupun menengah, buku ini dapat dijadikan sebagai
sumber bacaan bagi mahasiswa dan dosen dalam
melaksanakan proses perkuliahan.
Pembahasan dalam buku ini erat sekali kaitannya
dengan etika dan moralitas hubungan antarmanusia
dalam sistem administrasi pendidikan sebagai suatu
sistem nilai dalam diri seseorang atau organisasi. Buku
ini dapat dipersembahkan kepada sidang pembaca
setelah melalui perjalannan panjang. Penulisan buku
mengenai etika pendidikan ini tela dimulai sejak tahun
2004 yang dilatarbelakangi adanya keresahan di
kalangan masyarakat yang merasakan adanya
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penurunan kualitas moral dan etika dalam kehidupan
sehari-hari dan menguatnya isu dekadensi moral. Di lain
pihak, kualitas penyelenggaraan pendidikan baik formal,
informal maupun nonformal tentu saja dapat
memengaruhi penurunan kualitas moral dan etika dalam
kehidupan sehari-hari. Buku Persembahan Penerbit
PrenadaMedia -KencanaJurnal Pendidikan EMPIRISME Edisi Desember 2017
Buku ajar Program Perencanaan Pembelajaran
Matematika ini disusun dengan memperhatikan aspek
tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional
khusus yang tertuang dalam Rencana Pembelajaran
Semester (RPS) perkuliahan Program Perencanaan
Pembelajaran Matematika. Penyajian materi di dalam
buku ajar ini membantu mahasiswa untuk berpikir
deklaratif dan menggali informasi dan pengetahuan yang
dimilikinya sebelumnya. Materi dalam buku ajar ini,
terdiri atas 8 bab mengenai cara merancang
pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang
diberlakukan pemerintah. Setiap bab dalam buku ini
dalam buku ini dilengkapi dengan pendahuluan yang
berisikan penggunaan dari bab tersebut dan setelah
bagian pendahuluan dilanjutkan dengan manfaat dari
materi pelajaran yang berisikan kegunaan dari buku ajar
tersebut, setelah itu berisikan isi dari materi tersebut.
Program Perencanaan Pembelajaran Matematika ini
diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga
dalam versi cetak
Buku ini bertujuan 1).Ingin mengetahui bagaimana
prestasi belajar peserta didik dengan strategi
pembelajaran Inside-Outside Circle (IOC) dengan
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kompetensi dasar menganalisis pemikiran-pemikiran
yang me-landasi peristiwa-peristiwa penting di Eropa?
2)Untuk dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik
dengan strategi pembelajaran Inside-Outside Circle
(IOC) dengan kompetensi dasar menganalisis pemikiranpemikiran yang me-landasi peristiwa-peristiwa penting di
Eropa?
Bab I memberikan informasi awal mengenai deskripsi
Mata KuliahKajian Kurikulum Kimia SMA/K, rencana
pembelajaran, petunjukpenggunaan buku ajar, standar
kompetensi, dan bentuk evaluasiperkuliahan. Bab II
menjelaskan tentang konsep dasar kurikulum
yangmeliputi definisi kurikulum, teori kurikulum,
komponen kurikulum,kurikulum dan pendidikan, dan
terminologi kurikulum. Bab IIImendeskripsikan mengenai
landasan pengembangan kurikulum, prinsip-prinsip
pengembangan kurikulum, langkah-langkah dalam
pengembangankurikulum, model-model pengembangan
kurikulum, pendekatan dalam pengembangan kurikulum,
dan pengorganisasian kurikulum. Bab IVmemaparkan
tentang perkembangan kurikulum pendidikan di
Indonesia, dari Rencana Pelajaran 1947 hingga
Kurikulum 2013 Revisi. Bab V menjelaskan tentang
kurikulum untuk mata pelajaran kimia dalam pendidikan,
kajian konten kimia SMA pada KTSP 2006, dan kajian
konten kimia SMA pada Kurikulum 2013 Revisi. Bab VI
mendeskripsikan tentang tantangan pembelajaran kimia
SMK dalam Kurikulum 2013 Revisi, kajian konten mata
pelajaran kimia untuk SMK kompetensi keahlian kimia
industri, kimia analisis, analisis pengujian laboratorium,
kimia tekstil, farmasi klinis & komunitas, dan farmasi
Page 5/27

Download Free Rpp Dan Silabus Sma Kelas X Xii
Xii Kurikulum 2013 Dan
industri dalam Kurikulum 2013 Revisi. Pada bagian
terakhir, Bab VII memberikan penjelasan terkait
Kurikulum Kimia Internasional untuk SMA.
Untuk meningkatkan mutu pendidikan pada lingkup
satuan pendidikan yang berperan aktif adalah tenaga
pendidik. Tanpa peran aktif mereka, peningkatan mutu
pendidikan tidak akan pernah tercapai. Menurut UndangUndang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional menyatakan, komponen-komponen
sistem pendidikan yang bersifat sumber daya manusia
dapat digolongkan menjadi tenaga pendidik dan
pengelola satuan pendidikan (penilik, pengawas, peneliti
dan pengembang pendidikan). Tenaga gurulah yang
mendapatkan perhatian lebih banyak di antara
komponen-komponen sistem pendidikan. Dapat
dikatakan bahwa tenaga pendidik atau guru menjadi titik
sentral lalu lintas proses pembelajaran pada satuan
pendidikan. Dan mengapresiasi kinerja guru dalam
menciptakan harmonisasi pembelajaran bukan hanya
diembankan kepada kepala sekolah, akan tetapi peran
aktif dalam pembinaan guru juga menjadi tanggung
jawab pengawas.
Buku yang tengah berada di tangan pembaca ini,
merupakan hasil eksplorasi nyata, berdasarkan data dan
fakta tentang guru di lapangan yang tentunya berkaitan
erat dengan dunia pendidikan kita. Materi buku ini
banyak diambil dari hasil tulisan penulis di koran lokal
yang juga diakses lewat internet di mana setiap terbitnya
sedikit sekali mendapat tanggapan dari kalangan
pendidikan dengan alasan belum baca dan ada yang
sudah baca tetapi enggan berdiskusi. Oleh karena itu,
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penulis mencoba mengumpulkan kembali tulisan-tulisan
itu untuk dirakit menjadi sebuah buku. Agar kajian lebih
tajam dan ada kandungan teorinya, penulis melengkapi
kumpulan artikel ini dengan penambahan materi dari
beberapa Koran nasional dan teori dari buku.
Profesi keguruan merupakan suatu kegiatan yang
menunjukkan dan menjunjung tinggi prinsip dan asasasas keprofesionalitasan dalam melaksanakan tugas
dan kewajibannya dalam mendidik dan mengajar peserta
didik. Guru yang profesional merupakan produk dan
hasil dari suatu pendidikan profesi guru dengan
mengandalkan kualitas keilmuan yang tinggi, moralitas
yang agung, serta ditunjang berbagai kapabilitas yang
tidak diragukan lagi efektivitas dan efisiensinya dalam
melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Begitu pula
sebutan guru profesional berlaku dalam seluruh aktivitas
kehidupannya baik di sekolah maupun di luar sekolah
seperti lingkungan dan masyarakat. Namun untuk
menjadi guru yang profesional tidaklah mudah karena
memerlukan pendidikan khusus yaitu pendidikan profesi
guru dan proses yang berkelanjutan. Hadirnya buku ini
merupakan dalam rangka membantu merealisasikan
guru profesional di negeri ini. Isi buku ini seluruhnya
berkaitan dan sesuai dengan kebutuhan guru profesional
dan pemerhati pendidikan. Dimulai dari pembahasan
tentang pemahaman arti profesi dan guru secara
mendalam, kompetensi guru, hard skill dan soft skill
guru, perencanaan pembelajaran, kode etik profesi guru,
supervisi pendidikan, dan program sertifikasi profesi guru
yang kesemuannya itu telah disesuaikan dengan
Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan
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Pendidikan. Juga ditambahkan berbagai konsep
pendidikan Islam sehingga buku ini mencoba untuk
menggabungkan pendidikan secara umum dengan
pendidikan Islam. Ini karena guru profesional adalah
guru yang memiliki intelektualitas yang bermutu,
bermoral religius, dan memiliki kapabilitas (multi
talented) dalam proses pendidikan. Buku ini merupakan
buku rujukan utama mata kuliah Profesi Keguruan bagi
mahasiswa, namun buku ini juga sangat sesuai dan
berguna bagi para pendidik atau guru, pemerhati dan
praktisi pendidikan, semua civitas akademika, dan bagi
siapa pun yang peduli pada peningkatan kualitas
pendidikan.
Buku Panduan Guru Biologi Terintegrasi Nilai-Nilai Islam
untuk Kelas XII secara khusus ditulis untuk guru-guru
Biologi di madrasah aliyah; meskipun tidak menutup
kemungkinan untuk dipergunakan oleh guru Biologi pada
sekolah umum jenjang SMA kelas XII. Tujuan utama
ditulisnya buku ini adalah untuk memberikan panduan
bagi guru Biologi MA dalam merencanakan kegiatan
pembelajaran Biologi yang bernuansa Islam. Hal ini
dikarenakan pembelajaran Biologi yang berlangsung di
MA selama ini masih bersifat umum, belum mencirikan
karakteristik keislamannya. Buku panduan ini terdiri atas
dua bagian utama, yaitu petunjuk umum dan petunjuk
khusus. Petunjuk umum meliputi gambaran secara
keseluruhan isi buku, landasan pengembangan buku,
cakupan materi Biologi kelas XII, strategi, proses, serta
media pembelajaran secara umum. Pada petunjuk
khusus, guru dapat menemukan secara detail terkait
komponen-komponen perencanaan penyusunan proses
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pembelajaran Biologi yang bernuansa Islam. Komponenkomponen tersebut meliputi uraian Kompetensi Dasar
dan Indikator Pencapaian Kompetensi, Tujuan
Pembelajaran, Tahap-Tahap Pembelajaran, serta
Evaluasi Pembelajaran. Seluruh komponen tersebut
disusun inklusif antara ilmu umum biologi dengan ilmu
agama Islam. Buku Panduan Guru Biologi Terintegrasi
Nilai-Nilai Islam Untuk SMA/MA Kelas XII ini diterbitkan
oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi
cetak.
Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan
penulis dari beberapa tema dan sasaran penelitian.
Cakupan kajiannya tidak hanya seputar permasalahan
dalam lingkup pendidikan formal di tingkat sekolah dan
madrasah, tetapi juga Perguruan Tinggi (PT). Selain itu,
juga dikaji permasalahan di lingkup pendidikan
nonformal, yaitu pesantren dan homeschooling.
Harapannya, buku ini dapat membuka cakrawala
pengetahuan tentang masalah-masalah pendidikan,
khususnya bidang manajemen pendidikan. Secara
khusus, buku ini diperuntukkan bagi: 1) Mahasiswa dan
dosen S-1, S-2, dan S-3 pada matakuliah Manajemen
Pendidikan di Program Studi Manajemen Pendidikan; 2)
Mahasiswa S-1, S-2, dan S-3 pendidikan pada
umumnya; 3) Penyelenggara dan pimpinan pendidikan di
level dasar, menengah, dan tinggi; 4) Peneliti bidang
kebijakan dan praksis pendidikan; 5) Pejabat pemerintah
bidang pendidikan sebagai bahan pengambilan
kebijakan Buku Persembahan Penerbit
PrenadaMediaGroup
Mengelola pendidikan bukanlah persoalan mudah,
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dibutuhkan pemikiran dan analisis mendalam agar
pendidikan yang dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai
dengan tujuan yang ditetapkan. Secara konseptual-filosofis pendidikan digali dari identitas, karakteristik dan
khazanah budaya yang dimilikinya, sehingga pendidikan
yang diterapkan tidak keluar dari akar sejarahnya.
Adapun dalam praksis-aplikatifnya, pendidikan dikelola
dengan manajemen yang baik agar konsep-filosofis
pendidikan tersebut dapat dibumikan secara efektif,
efisien, dan produktif. Tanpa sistem pengelolaan
pendidikan yang baik, konsep-konsep tersebut tidak
mempunyai banyakarti. Oleh karena itu, manajemen
mempunyai peran sangatsignifikan dalam pelaksanaan
pendidikan agar konsep dan tujuan pendidikan dapat
tercapai sebagaimana yang diinginkan. Begitu
pentingnya fungsi manajemen di lembaga pendidi kan,
maka dapat dikatakan bahwa sesungguhnya tidak ada
lembaga pendidikan yang buruk, tetapi lembaga
pendidikan dengan manajemen tidak baik. Buku ini
merupakan referensi dan sekaligus panduan teoritikaplikatifdalam mengelola pendidikan khususnya di
sekolah/madrasah, oleh karenanya buku ini layak
menjadi referensi pegangan atau Handbook of Education
Management. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
Buku ini hadir sebagai sumber referensi sekaligus bahan
analisis pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu di
sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah (SD/MI) yang
secara terstruktur sudah dilaksanakan lima tahun
terakhir, dari 2013-sekarang. Buku ini sangat
direkomendasikan untuk matakuliah pembelajaran
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tematik maupun matakuliah analisis pembelajaran
tematik terpadu di Program Studi
PGSD/PGMI/Pendidikan Dasar/Pendidikan Dasar Islam.
Buku ini sangat cocok untuk mahasiswa S-1, S-2, S-3,
sekaligus dosen dan guru kelas SD/MI, serta para
praktisi dan pemerhati pendidikan MI/SD. Buku
persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Buku dengan judul “Perencanaan Pembelajaran di
Sekolah: Teori dan Implementasi” merupakan buku ajar
yang disusun sebagai media pembelajaran, sumber
referensi dan pedoman belajar bagi mahasiswa. Buku ini
juga akan memberikan informasi secara lengkap
mengenai materi apa saja yang akan mereka pelajari
yang berasal dari berbagai sumber terpercaya yang
berguna sebagai tambahan wawasan mengenai bab-bab
yang dipelajari tersebut. Pokok-pokok bahasan dalam
buku ini mencakup: 1) Konsep Dasar Perencanaan
Pembelajaran, 2) Model Perencanaan Pembelajaran 1
(Model Assure, Model Kemp, dan Model Arcs), 3) Model
Perencanaan Pembelajaran 2 (Model Dick And Carey,
Model Addie), 4) Analisis Kurikulum 2013, 5) Analisis
Materi Pembelajaran, 6) Program Tahunan dan Program
Semester, 7) Pemilihan Model, Strategi, Metode dan
Teknik Pembelajaran, 8) Rancangan Penilaian, 9)
Pengembangan Media Pembelajaran, 10)
Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik, 11)
Pengembangan Silabus, 12) Pengembangan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Jurnal Pendidikan "EMPIRISME" ini merupakan
jurnal penelitian yang mewadai hasil penelitian
tindakan kelas yang dilakukan oleh guru-guru yang
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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
Bagaimanakah sebenarnya Desain Pengembangan
Kurikulum 2013 di Madrasah tersebut? Bagaimana
pula implementasinya dalam suatu proses
pembelajaran? Melalui buku ÒBABONÓ ini Anda
akan memperoleh gambaran secara jelas
bagaimanakah desain, pengembangan, dan
implementasi Kurikulum 2013 di madrasah dari
kerangka konseptual (teoretis) hingga praktis.
Sehingga dapat memandu Anda sekaligus
mengaptikasikan dalam proses pembelajaran. Buku
ini sangat cocok untuk lembaga pendidikan
RA/Madrasah semua jenjang, dan juga lembaga
pendidikan umum dalam rangka mengembangkan
Kurikulum 2013 pada lennbaga mereka, juga cocok
bagi tenaga pendidik (guru, dosen, narasumber,
tutor, fasilitator), para akademisi, birokrasi, praktisi,
peneliti, pengamat, widyaiswara, pengawas
pendidikan, dan tenaga kependidikan tainnya. Juga
cocok bagi para mahasiswa pendidikan maupun
non- kependidikan dari semua jenjang strata S-1
PGSD/PGMI, S-2 PGSD/PGMI, S-1 regular, S-2
maupun S-3 yang berorientasi pada dunia
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pendidikan. *** Persembahan penerbit Kencana
(Prenadamedia Group)
Jurnal Pendidikan "KONVERGENSI" ini merupakan
jurnal penelitian yang mewadai hasil penelitian
tindakan kelas yang dilakukan oleh guru-guru di
seluruh Indonesia. Terbit empat kali setahun pada
bulan Juli, Oktober, Januari, dan April. Berisi artikel
yang diangkat dari hasil penelitian maupun gagasan
pemeikiran dalam rangka pengembangan
pendidikan dan pengajaran di pendidikan dasar,
pendidikan menengah maupun jenis pendidikan
lainnya Pada Edisi 23 Volume kelima ini memuat
lima belas hasil penelitan dari guruguru dari
berbagai daerah dengan latar belakang disiplin ilmu
yang berbeda-beda menghasilkan berbagai macam
hasil penelitian yang berbeda-beda pula.
soal pretes ppg pai 2019 pretes ppg pai soal pretes
ppg pai 2019 soal pretes ppg pai 2019 soal pretes
ppg pretes ppg pai pretes ppg ppg 1 ppg 2019 ppg 2
soal up ppg 2019 soal ppg 2019 aplikasi soal ppg
2019 ppg app ppg bahasa inggris ppg bahasa
indonesia ppg daljab ppg gtk dikdas ppg dikdas ppg
ips pretest ppg kemenag 2019 ppg kemenag soal
ppg kemenag 2019 soal pretest ppg kemenag soal
ppg kemenag soal pretest ppg pai ppg soal pre test
ppg tes ppg 2019 tes up ppg soal up ppg 2019 soal
up ppg bahasa inggris soal up ppg up ppg ukg 2019
soal ukg pedagogik 2019 soal ukg 2019 soal ukg
2018 tes ukg 2019 ukg app simpkb 2019 sim pkb
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aplikasi info gtk download aplikasi sim pkb download
sim pkb simpkb guru pembelajar simpkb guru sim
pkb aplikasi info gtk sim pkb online simpkb guru
pembelajar sim pkb guru pembelajar 2019 sim pkb
guru pembelajar 2018 simpkb guru pembelajar
simpkb 2019 simpkb guru aplikasi simpkb app
simpkb soal pretes ppg soal utn ppg guru sd 2019
soal utn ppg guru sd 2019 soal utn ppg guru sd 2019
soal up ppg guru sd 2019 soal up ppg guru sd 2019
soal up ppg guru sd 2019 soal up ppg guru sd 2019
soal up ppg guru sd 2019 soal up ppg guru sd 2019
soal pretes ppg guru TK 2019 soal pretest ppg guru
TK 2019 soal pre test ppg guru TK 2019 soal prites
ppg guru TK 2019 soal pretes ppg guru sd 2019 soal
pretest ppg guru sd 2019 soal pre test ppg guru sd
2019 soal prites ppg guru sd 2019 soal pretes ppg
guru SMP 2019 soal pretest ppg guru SMP 2019
soal pre test ppg guru SMP 2019 soal prites ppg
guru SMP 2019 soal pretes ppg guru SMP 2019 soal
pretest ppg guru SMA 2019 soal pre test ppg guru
SMA 2019 soal prites ppg guru SMA 2019
Pendidikan di Indonesia akan maju dan berhasil jika
beberapa aspek saling berkesinambungan. Tiga
pilar utama dalam pendidikan utamanya yaitu
pembelajar atau peserta didik, pengajar sebagai
fasilitator, dan bahan ajar sebagai media informasi
yang akan diberikan kepada peserta didik.
Berdasarkan ketiga pilar tersebut, maka
keberhasilan pembelajaran salah satunya ditentukan
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oleh kualitas bahan ajar. Kualitas yang dimaksud di
sini adalah bahan ajar tersebut harus sesuai dengan
tujuan pendidikan, khususnya tujuan pembelajaran
matematika. Tuntutan kurikulum pada saat ini juga
harus mendukung dan mengoptimalkan
keterampilan di era 4.0. Tentunya, ini menjadi tugas
besar bagi para pendidik agar dapat menciptakan
pembelajaran yang efektif dan efisien. Salah satu
poin penting dalam pembelajaran matematika agar
bisa optimal adalah kemampuan algoritma atau
berpikir secara terstruktur. Kemampuan tersebut
tertuang dalam computational thinking. Beberapa
pendidikan luar formal di Indonesia saat ini sudah
berfokus pada kemampuan berpikir komputasi
(computational thinking). Pentingnya computational
thinking ini tidak hanya berpusat pada penyelesaian
masalah, tetapi lebih ke proses pengembangan dan
identifikasi masalah untuk kemudian diselesaikan
dengan algoritma yang terstruktur. Kemampuan CT
ini juga selaras dengan literasi matematika. Di mana
peserta didik merumuskan, menggunakan dan
menginterpretasi matematika dalam berbagai
konteks. Hal ini mencakup penalaran matematika
dan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat
matematis untuk menggambarkan, menjelaskan,
dan memprediksi fenomena. Literasi Matematika
dan computational thinking ini akan mendukung
asesmen nasional yang saat ini dicanangkan oleh
Kementerian Pendidikan di Indonesia.
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Curriculum planning of secondary vocational schools
and Islamic vocational schools in Indonesia.
Buku Panduan Guru Biologi Terintegrasi Nilai-Nilai
Islam untuk SMA/MA Kelas XI secara khusus ditulis
untuk guru-guru Biologi di madrasah aliyah;
meskipun tidak menutup kemungkinan untuk
dipergunakan oleh guru Biologi pada sekolah umum
jenjang SMA/MA Kelas XI. Tujuan utama ditulisnya
buku ini adalah untuk memberikan panduan bagi
guru Biologi MA dalam merencanakan kegiatan
pembelajaran Biologi yang bernuansa Islam. Hal ini
dikarenakan pembelajaran Biologi yang berlangsung
di MA selama ini masih bersifat umum, belum
mencirikan karakteristik keislamannya. Buku
panduan ini terdiri atas dua bagian utama, yaitu
petunjuk umum dan petunjuk khusus. Petunjuk
umum meliputi gambaran secara keseluruhan isi
buku, landasan pengembangan buku, cakupan
materi Biologi kelas XI, strategi, proses, serta media
pembelajaran secara umum. Pada petunjuk khusus,
guru dapat menemukan secara detail terkait
komponen-komponen perencanaan penyusunan
proses pembelajaran Biologi yang bernuansa Islam.
Komponen-komponen tersebut meliputi uraian
Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian
Kompetensi, Tujuan Pembelajaran, Tahap-Tahap
Pembelajaran, serta Evaluasi Pembelajaran. Seluruh
komponen tersebut disusun inklusif antara ilmu
umum biologi dengan ilmu agama Islam. Buku
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Panduan Guru Biologi Terintegrasi Nilai-Nilai Islam
Untuk SMA/MA Kelas XI ini diterbitkan oleh Penerbit
Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Kerusakan moral dewasa ini dinilai pada fase yang
mencemaskan dikalangan generasi muda. Nilai-nilai
karakter mulia mulai mengalami pergeseran di manamana. Generasi muda dengan mudahnya
melakukan perbuatan yang membahayakan jiwa,
kehormatan, harga diri dan harta seseorang, karena
hanya ingin mengikuti keinginan sesaat. Perbuatan
tabu dan malu bukanlah perbuatan tabu dan malu
bagi mereka. Tata krama, adat istiadat, dan agama
bukan lagi menjadi pandangan dan tujuan hidup
mereka Justru sebaliknya kehidupan hedonisme dan
materialistis telah menjadi tujuan hidup mereka.
Tidak ada kerja keras dan berjuang dalam
memproleh sesuatu yang mereka inginkan. Mereka
ingin memperoleh apa yang mereka inginkan
dengan cepat dan instan, walaupun dengan caracara yang ilegal, tanpa memperdulikan aturan
negara atau agama yang mereka anut, tanpa
memperdulikan berapa besar kerugian yang diderita
orang lain, baik materi atau psikis, atau tidak
memperdulikan berapa besar kerugian negara akibat
dari perbuatannya. Fenomena karakter buruk ini
sepertinya sudah lazim berlaku dimasyarakat
bahkan sudah dianggap hal yang wajar. Bukankah
gambaran ini merupakan tanda-tanda kehancuran
karakter dalam masyarakat, bangsa dan negara?
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Apakah dunia pendidikan kita, di berbagai lembaga
pendidikan sekolah telah gagal dalam mendidik
karakter peserta didik? Persoalan ini menjadi
masalah besar yang harus ditemukan solusinya.
Berdasarkan paparan masalah di atas, maka tujuan
penulisan buku ini bukan hanya untuk mengingatkan
kepada semua pihak, khususnya pihak-pihak yang
berkecimpung dalam dunia pendidikan, tentang
bahaya moral tersebut, tetapi yang terpenting adalah
bagaimana menemukan jalan keluar yang dapat
dilakukan untuk memecahkan masalah ini.
Pendidikan karakter merupakan salah satu solusi
jangka panjang yang harus dilaksanakan. Satu
solusi yang harus menjadi perhatian kita semua
adalah pendidikan karakter yang dilaksanakan
secara sadar, terprogram dengan baik, terencana,
dilaksanakan dengan sistemik, dimonitoring,
evaluasi dan tindak lanjut di lembaga pendidikan
sekolah, Sehingga tujuan implementasi nilai-nilai
karakter dapat tercapai sesuai dengan harapan.
Sekolah harus dapat dijadikan ladang yang subur
untuk menyemai dan menumbuhkan pilar-pilar nilai
karakter bagi generasi masa depan. Buku ini
berjudul "Implementasi nilai-nilai karakter Pada Mata
Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Tingkat
Sekolah Menengah Atas (SLTA). Meskipun buku ini
disusun untuk kebutuhan pendidikan karakter di
SLTA, namu buku ini juga dapat digunakan oleh
guru pada Pendidikan Dasar (SD) maupun Sekolah
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Menengah Pertama (SMP), yang tidak hanya
digunakan untuk mata pelajaran Pendidikan Agama
Islam (PAI) saja, tetapi lebih dari itu juga
diperuntukan pada semua mata pelajaran di
sekolah. Selanjutnya buku ini memberikan arahan
bagaimana nilai-nilai karakter dapat
diimplementasikan ke dalam Silabus (Pedoman
Dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran/RPP) dan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP), Materi Pembelajaran, Strategi
Dan Metode Pemebelajaran, Sumber/Informasi
Belajar, Media Pembelajaran, dan Evaluasi
Pembelajaran (Authententic Assessment) Subtansi
yang terkandung dalam buku ini, paling tidak
menyadarkan dan mengajak para pendidik
khususnya guru agar dapat membangun karakter
mulia peserta didik. Sangat diharapkan kepada
pendidik dan para guru tidak hanya berorientasi
pada hasil belajar berupa kompetensi kognitif atau
pengetahuan yang dimiliki oleh pesera didik saja,
tetapi melalui pembelajaran berkarakter ini guru
dapat menumbuhkembangkan kompetensi afektif
(nilai karakter) dan psikomotorik (berbagai
keterampilan sikap) peserta didik Buku ini ditulis
dengan tujuan antara lain agar dapat dijadikan
rujukan bagi para guru atau bahkan bagi penggiat
pendidikan. Oleh sebab itu, buku ini menjelaskan halhal yang praktis, mudah dan sederhana dalam
praktek pelaksanaan pembelajaran di sekolah.
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Harapan penulis, mudah-mudahan buku ini
bermanfaat bagi para pembaca khusus bagi para
pendidik dan guru.
Buku ini menyajikan secara komprehenship tentang belajar
dan pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan standar
proses pendidikan. Kerangka teori, konsep, prinsip, dan
aplikasi kegiatan belajar dan pembelajaran diuraikan secara
jelas yang disesuaikan dengan tuntutan kurikulum yang
sedang berlaku. Belajar pada hakikatnya adalah proses
interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu
siswa. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai
pengalaman. Melalui buku ini, dipaparkan beberapa hal
tentang belajar dan pembelajaran antara lain: Pembelajaran
dalam Kurikulum 2013, Standar Proses Pendidikan, Belajar
dan Pembelajaran, Guru Profesional dan Pembelajaran Abad
ke-21, Strategi dan Pendekatan Pembelajaran, Media
Pembelajaran, Model-model Pembelajaran, Model-model
Desain Pembelajaran, Pembelajaran Kooperatif,
Pembelajaran Kontekstual, Pembelajaran Berbasis Masalah,
Pembelajaran Tematik Terpadu, Pembelajaran Berbasis
Proyek, Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran, dan
Penilaian Pembelajaran. Buku persembahan penerbit
prenadaMedia -PrenadaMediaEtika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu
ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan
yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau
baik. Etika akan memberikan semacam batasan maupun
standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam
kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara
khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini
kemudian dituangkan dalam bentuk aturan tertulis yang
secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip
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moral yang ada, dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa
difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam
tindakan yang secara logika umum dinilai menyimpang dari
kode etik. Etika Profesi Guru ini diterbitkan oleh Penerbit
Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak
BAB I. PENDAHULUAN ........................................................ 1
BAB II. KETERAMPILAN MEMBUKA DAN MENUTUP
PEMBELAJARAN ........................................................ 5 A.
Kompetensi yang Diharapkan .................................... 5 B.
Indikator Ketercapaian ................................................ 5
Lembar Kerja Peserta Didik ........................................ 14
Latihan ............................................................................ 18
BAB III. KETERAMPILAN MENJELASKAN MATERI
PEMBELAJARAN ........................................................ 19 A.
Kompetensi yang Diharapkan .................................... 19 B.
Indikator Ketercapaian ................................................ 19
Lembar Kerja Peserta Didik ........................................ 27
Latihan ............................................................................ 29
BAB IV. KETERAMPILAN MENGADAKAN VARIASI DALAM
PEMBELAJARAN ....................................... 31 A. Kompetensi
yang Diharapkan .................................... 31 B. Indikator
Ketercapaian ................................................ 31 Lembar Kerja
Peserta Didik ........................................ 38 Latihan
............................................................................ 40 BAB V.
KETERAMPILAN MENGELOLA KELAS .............. 41 A.
Kompetensi yang Diharapkan .................................... 41 B.
Indikator ......................................................................... 41
Lembar Kerja Peserta Didik ........................................ 46
Latihan ............................................................................ 48
BAB VI. KETERAMPILAN MENGAJAR KELOMPOK KECIL
DAN PERORANGAN ................................... 49 A.
Kompetensi yang Diharapkan .................................... 49
uku Rekonstruksi paradigma pembelajaran IPA ini dimaksud
sebagai pedoman dan pegangan bagi para guru IPA dalam
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rangka melakukan evaluasi dan mengkonstruksi kembali
bentuk perangkat pembelajaran, sehingga mengetahui efektif
dan optimalisasi capaian peroses pembelajaran. Dunia
pendidikan saat dan akan berkembang secara dinamis,
seiring dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan, salah
satu diantaranya adalah konsep kemedekaan
belajar/mengajar. Hal ini dimaksudkan Rekonstruksi
Pembelajaran IPA yang dilakukan oleh guru, tentunya harus
berdasar pada standar evaluasi dan regulasi yang berlaku.
Buku ini menjadi pilihan para guru untuk melakukan inovasi
pembelajaran sebagaimana diikhtiarkan konsep kemedekaan
belajar/mengajar.
Sesuai dengan amanat Kurikulum Berbasis Kompetensi
(KBK) yang telah diimplementasikan melalui Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), bahwa guru sebagai
agen pembelajar harus mampu menyajikan proses
pembelajaran secara kontekstual dengan melibatkan
langsung peran serta peserta didik secara aktif (student
centre). Sebaik apa pun substansi materi ajar, tetapi jika guru
tidak mampu mengemas secara apik dalam
penyampaiannya, maka substansi tersebut tidak akan sampai
kepada peserta didik. Dan bahkan, bisa jadi peserta didik
menjadi jenuh, bosan, dan kurang memiliki responsibilitas
dan antusiasme dalam proses pembelajaran. Untuk itulah
guru harus mampu meramu pembelajarannya menjadi
menarik, efektif, inovatif, dan sehingga mampu mendorong
aktivitas dan kreativitas peserta didik. Buku persembahan
penerbit PrenadaMediaGroup
Sebuah buku penelitian tentang cara belajar bahasa
Indonesia yang efektif. Disusun oleh Retno Kurniawati, S.Pd
semua jenis dan jenjang pendidikan diciptakan untuk
mencapai salah satu tujuan nasional, yaitu mencerdaskan
kehidupan bangsa.
Substansi isi penting buku pegangan utama dalam menyusun
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RPP Tematik TerpaduÑsebagai implementasi Kurikulum
2013 untuk SD/MIÑini membahas, antara lain: (1) Kurikulum
2013 dan desain baru rencana pembelajaran; (2) Menulis
identitas rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); (3)
Kompetensi inti; (4) Kompetensi dasar; (5) Mengembangkan
indikator; (6) Menyusun tujuan pembelajaran; (7) Menyusun
materi pembelajaran; (8) Menentukan pendekatan, model,
strategi, metode, dan teknik pembelajaran; (9) Pemilihan
media pembelajaran, alat dan sumber belajar, dan alat
peraga; (10) Menyusun langkah-langkah pembelajaran dalam
RPP Tematik Terpadu; (11) Merancang penilaian autentik;
serta (12) Pengesahan rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP).Ê--- Penerbit Kencana Prenadamedia Group

Salah satu contoh Laporan Penelitian Tindakan
Kelas (PTK). Ditulis Sebagai Salah Satu Persyaratan
kenaikan pangkat golongan ruang dari III/C ke III/D
jabatan fungsional guru SMA, khususnya Guru
Bahasa Inggris. Anda bisa manfaatkan dokumen ini
untuk menulis Laporan Penelitian Tindakan Kelas
(PTK) anda sendiri. Dokumen ini bisa di download
dan dimanfaatkan oleh anda sepenuhnya diluar
Google Play Book (tidak diproteksi). Bila anda butuh
bimbingan dan lain-lain dalam hal penulisan Laporan
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) anda sendiri, anda
bisa kontak kami, nomor telepon dan lain-lain bisa
anda lihat di halaman lampiran dari dokumen ini
(halaman terakhir).
BANK SOAL PPKn TINGKAT SMA/SMK/MA
Sederajat KELAS XII Penulis : RESDIONO Ukuran :
14 x 21 cm ISBN : 978-623-319-309-2 Terbit :
Januari 2021 www.guepedia.com
Sinopsis : BANK
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SOAL PPKn TINGKAT SMA/SMK/MA SEDERAJAT
Untuk : • UTS dan UAS - Siswa Tingkat
SMA/SMK/MA Sederajat • Mahasiswa Program
Studi PPKn • Pegangan Referensi PPL (Program
Pengalaman Lapangan) • Tambahan Referensi
untuk SKB CPNS Formasi Guru PPKn • Pegangan
Guru & Dosen Program Studi PPKn Langkanya buku
referensi yang membahas mengenai Bank Soal
untuk mata pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan) menjadi tantangan tersendiri
bagi Siswa, Mahasiswa, Guru dan Dosen dibidang
PPKn untuk dapat menemukannya diberbagai gerai
toko buku dan marketplace online. Dengan terbitnya
buku ini seolah menjadi jawaban atas kebutuhan
tersebut. Kini penulis bekerjasama dengan
Guepedia Publisher menghadirkannya untuk semua
yang sedang mencari dan membutuhkannya untuk
melengkapi pustakamu. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
Buku Panduan Guru Biologi Terintegrasi Nilai-Nilai
Islam Untuk SMA/MA Kelas XIDeepublish
Puji syukur ke hadirat Allah swt yang telah
menganugerahkan rahmat, taufik, hidayah dan
inayat melalui firman-firmanNya yang luar biasa
sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini
yang berjudul “Langkah Awal Sistem Konseling
Pendidikan Nasional: Analisis Permendikbud No.
111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling
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pada Pendidikan Dasar dan Menengah”. Dari judul
tulisan ini, maka tentunya berisi tentang analisis
terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia yang berkenaan dengan Bimbingan dan
Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah”.
Kebijakan seperti ini sangat ditunggu-tunggu oleh
masyarakat profesi bimbingan dan konseling di
Indonesia. Kebijakan ini berharap menjadi landasan
hukum sekaligus pedoman dalam pelaksanaan BK
di sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Harapan
lainnya adalah untuk menghilangkan
kesalahpahaman tentang BK oleh masyarakat dan
personil sekolah termasuk siswa. Walaupun
demikian, setiap yang diciptakan manusia termasuk
kebijakan ini, tentunya juga tidak lepas dari
kelebihan dan kekurangan dari kebijakan ini. Oleh
karena itu, penulis berusaha memberikan masukan,
ide, pendapat, pandangan dan kritikan terhadap
kebijakan ini beserta kebijakan lain yang masih
terkait.
Jurnal Penelitian "Dwija Utama" 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 Surakarta. Pada Edisi 40 Volume
kesembilan ini memuat sepuluh hasil penelitan dari
guru-guru dengan latar belakang disiplin ilmu yang
berbeda-beda sehingga menghasilkan berbagai
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macam hasil penelitian yang berbeda-beda pula.
Akhirnya kami harapkan hasil jerih payah para guru
yang telah bersusah-payah dan bersungguhsungguh dengan hasil penelitian mereka, dapat
berguna bagi dunia pendidikan pada khususnya dan
berdampak positif pula pada masyarakat luas.
Judul : Kado Untuk Guru Profesional Penulis : Dr.
Rasto, M.Pd Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 178
Halaman ISBN : 978-623-6872-59-8 SINOPSIS
Pendidik profesional adalah guru yang tidak hanya
merasa puas dengan keterampilan yang telah
dimiliki. Seorang guru sebagai tenaga profesional
hendaknya mengernbangkan pengetahuan dan
keterampilannya sehingga dapat memberikan
pelayanan yang baik. Seorang guru yang
melaksanakan pengembangan diri dari kegiatan
pengembangan keprofesian berkelanjutan lainnya.
disamping akan dapat meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan sebagai seorang guru juga
mendapat penghargaan angka kredit yang dapat
diperhitungkan untuk perkembangan kariernya. Buku
ini berisi tentang kumpulan artikel-jurnal, Best
Practice, artikel dan opini dalam bidang pendidikan,
yang merupakan kumpulan hasil penelitian tindakan
kelas (PTK), hasil penelitian disertasi dan kolaborasi
penelitian dengan mahasiswa yang pernah
dilakukan penulis dan sudah dimuat di jurnal yang
ber- ISSN. Kemudian ada juga Best Practice dan
artikel yang diikut lombakan dalam berbagai
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kegiatan dan sudah dibukukan dan ber-ISBN serta
opini yang sudah dimuat web nasional bertema
tentang pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia.
Buku ini juga bisa dijadikan buku referensi dan
inspirasi tentang pembuatan PTK, Artikel Jurnal,
Best Practice, Artikel dan Opini. Baik dibaca untuk
semua kalangan pelajar, mahasiswa, guru dan
masyarakat umum. Semoga buku ini menjadi ladang
pahala bagi penulisnya, Amin.
Copyright: 7f801d4f7c81f8604561920582053481
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