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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
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
Bahwa para Nabi dan Rasul utusan Allah adalah
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sebuah kebenaran yang tak terbantahkan termasuk
Nabi Muhammad SAW. yang dalam konteks alQuran disebut sebagai uswatun hasanah, teladan,
proto type bagi umatnya termasuk dalam konteks
kepemimpinan dengan sifat Sidiq, amanah, tabligh
dan fathanah yang melekat padanya. Tetapi dalam
implementasi kepemimpinan, kita yang notabenenya
umat Islam terkadang terjebak pada pola
kepemimpinan yang kapitalis, hedonis, serba instant
dengan tanpa 'menghadirkan Tuhan'. Sebagai
seorang pemimpin, jangan menjadi orang yang
'rabun dekat’, kita ingin mengadopsi kepemimpinan
dari berbagai tokoh, sementara dalam Islam sudah
sangat jelas ada pada diri Nabi Muhammad SAW.
Sehingga jika Nabi sebagai teladan, maka bisa
diadaptasi walau tidak sesempurna apa yang
dilakukan oleh Nabi misalnya ini dilakukan oleh
khulafur Rasyidin dan juga Umar bin Abdul Aziz.
Ilustrasi keagungan Nabi dalam berbagai aspek
termasuk dalam kepemimpinannya bukan upaya
untuk kembali ke zaman sahabat di masa lalu.
Tetapi sebuah upaya untuk menengok khazanah
Islam dengan menerapkan prinsip-prinsip hidup
sesuai dengan esensi Islam dan
mengkontekstualisasikannya di era modern. Maka
ini sebuah upaya untuk kembali ke teks dan
mendialogkan teks dengan realita sehingga esensi
kebenaran teks sebagai pedoman sepanjang zaman
semakin kuat resonansinya. Prinsip-prinsip Islam
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mampu berdiri tegak di bumi Allah dengan
merangkul dan memberikan kemanfaatan serta
rahmat pada seluruh umat. Di tengah sikap
paradoks pemimpin kita yang terjebak pada pola
hedonis, kapitasi, instant dan hanya memikirkan
'balik modal’ ketimbang memikirkan kesejahteraan
yang dipimpinnya dalam konteks pendidikan,
temuan ICW bahwa Kepala sekolah sudah menjadi
bagian dari birokrasi yang lebih loyal kepada atasan
(Bupati/Wali kota, Kepala Dinas) daripada
memikirkan kesejahteraan bawahannya. Sungguh
sangat ironis, belum lagi pemilihan pemimpin kepala
daerah sekarang masuk kategori high cost. Political
and Economic Consultancy (PERC) Hongkong
menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di
Asia. Masyarakat Transparansi Internasional
menempatkan Indonesia sepuluh besar negara
terkorup di muka bumi. Bahkan dari sisi etik,
Indonesia dalam bahasa Gunnar Myrdal tergolong
negara soft State, sering terjadi ketidakjelasan
antara yang benar dengan salah, haq dan bathil
???????????????
Pendidikan adalah pertaruhan masa depan bangsa.
Pengalaman Jepang, Malaysia, dan Korea
menunjukkan pendidikan adalah solusi fundamental
dari keterpurukan bangsa. Menyusun politik
pendidikan harus secermat dokter mendiagnosis
pasien; mengamati aspek masalah, termasuk
dimensi sejarah, menganalisis rinci guna
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mengidentifikasi tanda dan gejalanya, lalu menguji di
laboratorium, akhirnya sampai kesimpulan membuat
langkah-langkah untuk mengatasi masalah. Buku
ditangan pembaca ini berisi tinjuan kritis seputar
pendidikan di Indonesia. Bagimana mengatasi
berbagai persoalan pendidikan yang terjadi, dengan
mengedepankan dimensi moral, sikap dan etika.
Penting untuk dibaca hingga tuntas. Segera miliki
koleksi berharga ini.
??????:???????????????????????????????????????
???
Bunga Rampai Pemikiran PendidikanCV. Pustaka
Media Guru
?????????????????????????????,???????????????????
????????????,????????????????????????????????????
????????6?.
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.
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