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Be The Winner Jan 31 2020
HICOSPOS 2019 Nov 03 2022 We are delighted to introduce the proceeding of the 1st Hasanuddin International Conference on Social and Political Sciences (HICOSPOS
2019). The phenomenon of climate change is avoidable since its effects are significantly on both environment and human beings live - such as human health, agriculture,
food security, water supply, energy, ecosystem and. Here human beings play role as the actors as well as the victim. In addition, we also face society 5.0 in which
integrated system of digital technology brings humans to achieve a high quality of life ideally, however, this state requires hard and sustainable efforts from all parties
such as community of social and political sciences. Since every steps of society achievements also bring its consequences in terms of culture, and socio-political changes
both positive and negative effects. Complexity phenomena of climate change in one side, and society 5.0 in other side, it turns should be responded by providing
collaborative works among scholars and decision makers. International conference, therefore, becoming a scientific way to experts especially social and political sciences
to share and contribute to solve the problems that arise from climate change and society 5.0. We hope that the proceeding will contribute to dynamic science discourse for
responding social and climate changes challenges.
Komunikasi dan Konseling dalam Praktik Kebidanan Jan 25 2022 Buku ini terdiri dari tiga belas bab terkait konsep komunikasi, komunikasi terapeutik dalam kebidanan,
model-model komunikasi, hambatan dalam komunikasi terapeutik, sikap bidan dalam komunikasi terapeutik, hubungan antar manusia dan pengaruh dalam konseling Konsep
dasar konseling, Psikologi komunikasi, penerapan komunikasi interpersonal atau konseing (KIP/K), konseling dalam asuhan kebidanan, komunikasi dan konseling dalam
asuhan kebidanan, konseling dalam pengambilan keputusan pada klien, komunikasi dan konseling pada kelompok. Setiap bab akan diberikan soal latihan sebagai evaluasi
untuk mengukur kompetensi mahasiswa.
Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan Feb 23 2022 Buku Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan ini penting dipelajari karena menjelaskan
tentang pentingnya organisasi pendidikan dan berbagai teori tentang kepemimpinan, komunikasi, komitmen yang dibutuhkan dalam mengelola institusi pendidikan agar dapat
mewujudkan dan mengelola kelangsungan dan mencapai tujuan pendidikan. Buku ini sangat berguna untuk menambah pengetahuan bagi kepala sekolah, pengawas
pendidikan, guru, dosen, birokrasi pendidikan, dan pemerhati dalam bidang pendidikan dan manajemen. Adapun struktur penyajian buku ini terdiri atas empat belas bab yang
menjelaskan secara komprehensif tentang: Organisasi Pendidikan. Pemimpin dan Kepemimpinan Organisasi Pendidikan. Teori dan Gaya kepemimpinan. Kepemimpinan dan
Manajemen. Paradigma Baru Pembelajaran. Sekolah sebagai Sistem Terbuka. Budaya Organisasi. Komunikasi dalam Organisasi. Konflik dan Stress dalam Organisasi.
Organisasi Pembelajar (Learning Organization). Pengembangan Komitmen Organisasional. Pengembangan Organizational Citizenship Behavior (OCB) Guru. Kepuasan Kerja
Guru. Keadilan dan Kepercayaan Organisasional..
Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia Nov 30 2019 ... tantangan terhadap masa depan Indonesia semakin berat, bila fanatisme otonomi sangat
kuat atau justru berkembang secara sistematis, sesuai dengan pengaruh perkembangan zaman, fanatisme keagamaan, teknologi informasi, dan pengaruh ekonomi neoliberal
dan global. Apalagi dengan adanya kewenangan penguasa daerah otonom untuk memberikan konsesi kepada investor asing, seperti yang sudah kita lihat di beberapa daerah.
Ditambah lagi bila investor besar itu mencampuri urusan politik secara tersembunyi dan memengaruhi penguasa daerah otonom (corporatocracy) untuk memisahkan diri
dengan janji dukungan serta bukti perhitungan matematik kekayaan ekonomi daerah itu yang sangat menggiurkan. Terutama pertambangan, kehutanan, perikanan yang
melimpah seperti di Papua dan Sumatera, misalnya. ... dapat juga mengganggu kelanjutan kelangsungan kehidupan suatu Negara, antara laini adanya persaiangan
internasional untuk memengaruhi suatu negara ke dalam klik politik antarnegara besar, "super power hegemony competition". Kita telah menyaksikan lenyapnya negara
Jugoslavia, yang pada masa Soekarno, bersama Presiden Tito membangun gerakan negara-negara non-blok. Namun pada dasawarsa yang lalu negara itu hancur akibat
pengaruh negara-negara besar yang menusuk jantung bangsa-bangsa pendukung.
Dialog Keluarga Mnj Surga Nov 22 2021
JURNALISTIK DASAR: Trik Menulis Artikel Opini di Media Cetak & Online bagi Mahasiswa dan Pelajar Sep 20 2021 Perubahan-perubahan yang melanda jurnalisme saat
ini membuat para pakar media banyak berpendapat bahwa kini yang penting bukan lagi merumuskan apa dan siapa wartawan itu, tetapi apa pekerjaan mereka yang
sesungguhnya. Aktivitas menulis tidak ada hubungannya dengan bakat seseorang, yang ada adalah potensi. Kita semua memiliki potensi untuk bisa membuat karya menulis.
Jika kita mengasah potensi dengan tekun dan baik, tentunya tidak menutup kemungkinan siapa saja akan mampu menjadi penulis yang tangguh dan handal. Keyakinan adalah
modal utama dalam memulai segala sesuatu termasuk dalam dunia menulis. Yakinlah setiap kita pasti bisa melakukan aktivitas menulis. Tapi persoalannya adalah kita terlalu
dibayangi rasa takut salah dalam menuangkan ide dan gagasan kita sendiri sehingga kita tidak pernah memulai untuk menulis? Mental takut salah dan tidak percaya diri
harus disingkirkan jauh-jauh. Agar kita dan siapa pun yang memiliki keinginan membuat karya tulis bisa segera dimulai saat ini juga. Buku yang ada di tangan pembaca ini,
dapat dijadikan motivasi sekaligus melengkapi referensi tentang “Memulai Membuat Karya Tulis di Media”, khususnya menulis artikel dan opini di media cetak. Buku ini
bukan hanya memberikan tuntunan cara bagaimana membuat artikel secara praktis, tetapi semoga bisa menyadarkan siapa saja termasuk diri kita bahwa kita semua telah
diberikan potensi oleh Tuhan untuk menjadi seorang penulis yang handal dan mungkin terkenal. Dan alangkah hebatnya jika potensi ini akan semakin melejit menjadi
keahlian kita jika kita mampu secara rutin mengasahnya tanpa pernah bosan untuk mencoba.
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Sep 08 2020 Dalam buku ini terdiri dari 16 chapter, yang ditulis oleh enam belas dosen PG-PAUD Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 16
chapter tersebut, adalah: Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini; Egocentric Thinking: Memahami Egosentrisme pada Anak Usia Dini; Urgensi Perkembangan Motorik Anak
Usia Dini; Pengembangan Bahasa Anak Usia Dini; Persepsi Orang Tua terhadap Whole Language dalam Pengenalan Reseptif Menyimak Anak Usia Dini; Perkembangan
Emosi dan Permasalahan Emosi Anak Usia Dini; Membangun Adab Anak Melalui Komunikasi Epektif dalam Keluarga; Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
Dalam Menstimulasi Perkembangan Anak Usia Dini; Digital Parenting 4.0; Tanggung Jawab dan Disiplin untuk Membentuk Nilai Moral dan Agama Anak Usia Dini; Urgensi
Parenting Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Islam; Mengendalikan Marah Dengan Senyuman dan Tawa dalam Mengasuh Anak Usia Dini; Keteladanan Orang Tua
Sebagai Dasar Nilai Agama bagi Anak Usia Dini; Mengembangkan Sosial Anak Usia Dini; Asyiknya Home Learning untuk Anak Usia Dini
The Struggle of the Shi‘is in IndonesiaOct 22 2021 The Struggle of the Shi‘is in Indonesia is a pioneering work. It is the first comprehensive scholarly examination in
English of the development of Shiism in Indonesia. It focuses primarily on the important period between 1979 and 2004 – a period of nearly a quarter of a century that saw
the notable dissemination of Shi’i ideas and a considerable expansion of the number of Shi’i adherents in Indonesia. Since Islam in Indonesia is overwhelmingly Sunni, this
development of Shiism in a predominantly Sunni context is a remarkable phenomenon that calls for careful, critical investigation. There is also an important examination of
the principal ideas underlying the Madhab Ahl al-Bayt, the Imamate and Imam Madhi, Ja‘fari jurisprudence and ritual piety. Appropriately, in his discussion, Zulkifli
provides a succinct outline of contrasts with Sunni ideas and practice. He also examines the publishing efforts that underpinned the dissemination of Shi’i ideas and the
founding of IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia) in July 2000 for the propagation of Ahl al-Bayt teachings. Given the Indonesian context, Zulkifli is also concerned
with Sunni reactions to these Shi’i developments – a story that continues to unfold to the present. This book as a work of great value and significance for the continuing
understanding of the richness and complexity of Indonesian Islam.
Tradisi Molonthalo: Meneropong Budaya Lokal di Gorontalo May 17 2021 buku ini berusaha membahas mengenai suatu tradisi kehamilan yang sering dijumpai di tengah
masyarakat, yaitu selamatan perempuan hamil yang biasa dilakukan dengan kenduri dan acara acara tertentu. Selamatan ini dilakukan pada saat kandungan seorang
perempuan telah berumur tujuh bulan. Untuk lingkungan masyarakat Gorontalo hal ini dikenal dengan istilah molonthalo
Ilmu Pendidikan Islam ; Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat Mar 03 2020 Buku ini menawarkan sejumlah ide dan gagasan brilian
terkait konsep kependidikan Islam. Beberapa kritik tajam menyangkut materi, kurikulum, sistem, model pembelajaran, serta proses penyelenggaraan pendidikan Islam juga
akan banyak pembaca temui di dalam buku ini, termasuk tema-tema lain yang sangat menarik seperti pendidikan integratif, pendidikan seks bagi anak-anak dan remaja,

pendidikan kreatif dengan cinta, dan tema ttg membangun surga pendidikan.
Daftar buku - Ikatan Penerbit Indonesia Mar 15 2021
Psikologi Umum Jan 13 2021 Konsep dasar psikologi, dasar-dasar biologi perilaku, manusia dan perkembangannya., persepsi, proses penginderaan dan persepsi, emosi,
berpikir dan pemecahan masalah, prinsip-prinsip belajar, bahasa dan komunikasi, berfikir dan berbahasa dan tidur dan mimpi
Dakwah Inklusif : Konseptualisasi dan Aplikasi Aug 20 2021 Buku ini mengajukan strategi dakwah kontemporer, bahwa untuk lebih efektifnya pelaksanaan dakwah
inklusif, dai perlu lebih memahami siatuasi masyarakat yang heterogen, termasuk keberpihakan masyarakat dengan budaya lokal yang masih kental, agar materi dakwah
dapat diseuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, para dai hendaknya berusaha untuk lebih meningkakan kompetensi sehingga dapat melakukan penyesuaian
materi dakwah dengan dinamika masyarakat. Demikian juga perlunya penguasaan metode penyampaian agar senantiasa disesuaikan dengan kondisi kehidupan masyarakat,
serta pelunya keterlibatan dan kerjasama dengan pihak pemerintah dalam perencanaan dakwah.
Jurnalisme Modern Dec 24 2021 """ Pemikiran dalam buku ini perlu dibaca untuk membuka perspektif jurnalistik sesuai logika, karena penerapan jurnalistik juga
diperlukan logika untuk mendekati kebenaran. Sebuah berita yang dipadukan dengan logika tentu menyejukkan apabila disajikan dengan bahasa bernuansa deplomasi.
Prof Dr. M. Hasbi Amiruddin, MA., Guru Besar Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Buku ini bagus untuk dibaca. Yang diperlukan bagi
terwujudnya jurnalisme modern adalah keterpaduan logika, etika, dan estetika. Dengan demikian, karya Saidulkarnain Ishak ini layak dibaca dan perlu.
Prof. Dr. Suwito,
MA., Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Jakarta. Sebuah karya tulis adalah rekam jejak yang paling kuat untuk memahami pemikiran dan gagasan
seseorang. Apalagi karya tulis yang lahir dari seorang profesional di bidang pers yang telah banyak mengenyam pengalaman, baik pengalaman praktis maupun pengalaman
organisatoris di dunia pers. Buku karya jurnalis senior Kantor Berita Nasional Indonesia Antara ini bisa dijadikan sebagai penuntun bagi kalangan praktisi jurnalistik,
akademisi, dan penyelenggara pemerintahan dalam melakukan interaksi yang seimbang, sehingga sama-sama memberikan manfaat bagi upaya meningkatkan kualitas
berbangsa dan dalam penyelengaraan negara.
H.M.Riban Satia, S.Sos, M.Si Wali Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah."""
Pendidikan Ilmu Psikologi Dec 12 2020 Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Pendidikan Ilmu
Psikologi. Sistematika book chapter Pendidikan Ilmu Psikologi ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Oleh karena itu diharapkan book chapter
ini dapat menjawab tantangan dan persoalan dalam sistem pengajaran Pendidikan Ilmu Psikologi di perguruan tinggi dan sejenis lainnya.
Optimalisasi Kepuasan Kerja Tenaga Kependidikan Jun 25 2019 Buku ini ditulis dalam rangka untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi segenap para
pembaca baik dikalangan mahasiswa maupun dikalangan dosen, pengajar dan karyawan serta praktisi pendidikan lainnya. Penulisan buku ini, dilandasi beberapa kajian
literatur yang berhubungan dengan optimalisasi kepuasan kerja tenaga kependidikan. Buku yang diangkat dari hasil riset di MAN Kota Batam, MAN Kota Tanjungpinang,
MAN Kabupaten Bintan yang sangat aktual dan relevansi dengan situasi dan kondisi kekinian. Buku ini selain sebagai bentuk pengabdian dan partisipasi penulis dalam
mengembangkan Optimalisasi Kepuasan Kerja Tenaga Kependidikan juga dapat memperkaya khazanah keilmuan dibidang Menejemen Pendidikan Islam yang relatif masih
minim ketersediaannya buku baik di pustaka maupun di toko-toko buku, terlebih buku yang didukung oleh data empiris yang diangkat dari hasil penelitian. Optimalisasi
Kepuasan Kerja Tenaga Kependidikan ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak*
Manajemen Produksi dan Operasi Feb 11 2021 Buku ini disusun atas kerja sama dan sumbangsih mendalam dari sejumlah dosen maupun praktisi di bidangnya. Kehadiran
buku ini diharapkan dapat memberikan materi keilmuan yang komprehensif bagi pembaca, khususnya berkaitan dengan pembahasan Manajemen Produksi dan Operasi.
Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap bisnis tidak terlepas dari kegiatan operasional perusahaan sebagai teknikal inti organisasi. Produksi dan operasi merupakan kegiatan
mengolah sumber daya organisasi menjadi produk/ jasa yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pasar. Melalui manajemen produksi dan operasi diharapkan mampu
menciptakan produk berkualitas dan keunggulan bersaing dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Buku ini menguraikan secara sistemaitis tentang Bab 1 Konsep
Dasar Manajemen Operasi Bab 2 Hubungan Fungsi Operasi dengan Fungsi Bisnis Lainnya Bab 3 Perancangan dan Pengembangan Produk Bab 4 Penentuan Lokasi dan Tata
Letak (Layout) Bab 5 Perancangan dan Pengelolaan Tenaga Kerja Bab 6 Manajemen Rantai Pasok Bab 7 Manajemen Persediaan Bab 8 Manajemen Mutu Bab 9 Manajemen
Sumber Daya Manusia dan Rancangan Kerja Bab 10 Manajemen Pengendalian Proyek Bab 11 Perubahan Dalam Organisasi
Perilaku Organisasi Sebagai Suatu Konsep & Analisis Jul 19 2021 Salah satu tujuan utama dilakukannya studi perilaku organisasi adalah agar bisa merevitalisasi teori
organisasi dan juga mengembangkan konseptualisasi kehidupan organisasi yang lebih baik. Sebagai bidang daripada multidisiplin, perilaku organisasi ini sudah dipengaruhi
dengan perkembangan pada sejumlah disiplin ilmu, termasuk di dalamnya psikologi, sosiologi, ekonomi, teknik dan juga pengalaman dari para praktisi itu sendiri. Studi
tentang perilaku organisasi ini memiliki peranan yang penting untuk dipahami, memprediksi, serta mengandalkan perilaku setiap SDM dalam suatu organisasi, sehingga
organisasi tersebut bisa berjalan secara efektif.
SQ for Kids Oct 02 2022 Semua orangtua mendambakan anaknya tumbuh cerdas dan meraih kesuksesan hidup. Mereka tidak segan-segan mengeluarkan banyak uang
untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah favorit, membiayai berbagai les, dan mengirim ke universitas ternama. Namun, itu semua tidak cukup. Tantangan masa
kini tidak lagi bisa dihadapi hanya dengan skill intelektual (IQ). Dunia semakin kompleks dan menuntut kearifan, bukan sekadar intelektualitas. Oleh karena itulah semakin
banyak pendidik yang mengakui pentingnya kecerdasan emosi (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ). Buku ini menjelaskan konsep SQ dan menunjukkan peran pentingnya
dalam kehidupan dan perkembangan jatidiri anak. Disertakan pula pengetahuan-pengetahuan praktis yang dapat segera Anda aplikasikan, seperti: ?Dasar-Dasar Mendidik
dengan Berbasiskan Spiritual Intelligence ?Kiat-Kiat Mengembangkan SQ Anak ?Peran Penting Self-Esteem (Harga Diri) dalam Perkembangan Anak ?Peran Orangtua dalam
Mengubah Self-Esteem ?Melatih Kecerdasan Spiritual dengan Imajinasi ?Disharmoni Keluarga dan Dampaknya terhadap Pribadi Anak ?Strategi Komunikasi dalam Keluarga
Ditulis dengan bahasa yang lugas dan akrab, buku ini tidak boleh dilewatkan para orangtua, guru, aktivis pendidikan, dan semua orang yang peduli akan generasi masa depan
kita. [Mizan, Pustaka, Anak, Psikologi, Indonesia, Motivasi]
Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam Jul 07 2020 Manajemen merupakan bidang ilmu yang banyak mempengaruhi dan bahkan merasuki hampir
seluruh aspek kehidupan manusia. Manajemen memberikan arah untuk mengenali kemampuan, kelebihan serta kekurangan diri sendiri. Manajemen memberikan cara yang
lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan suatu pekerjaan sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. penataan atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang
melibatkan sumber daya Manusia dalam menggerakkannya untuk mencapai Tujuan Pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan Islam mencakup
objek bahasan yang cukup komplek, yang dapat dipertimbangkan atau dijadikan bahan dalam merumuskan kaidah-kaidahnya. Masing-masing bahan itu diintegrasikan untuk
mewujudkan manajemen pendidikan yang bercirikhas Islam. Istilah Islam yang melekat pada kata manajemen bisa berupa Islam wahyu dan Islam budaya.
Islam Aktual Aug 27 2019 Satu Tuhan, Satu Nabi, banyak mazhab—inilah kenyataan di kalangan umat Islam. Kenyataan demikian tidak perlu dirisaukan sejauh tafsir-tafsir
itu masih bersetia pada pokok-pokok ajaran Islam (Al-Quran dan Sunnah). Dan sepanjang perbedaan itu tidak saling menyalahkan melainkan saling menghormati.
Keragaman tafsir itu bukan saja tidak perlu disesali, melainkan memang keniscayaan. Betapa tidak? Ada perbedaan keluasan dan kedalaman pengetahuan dan perbedaan
metodologi penafsiran di kalangan sahabat dan generasi sesudahnya. Di samping itu, ada perubahan zaman yang menuntut respons yang aktual dan sekaligus autentik. Di
Islam Aktual, Jalaluddin Rakhmat menunjukkan bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan yang terjadi di tubuh umat Islam, dan bagaimana pula merespons
perkembangan zaman. Tujuannya tentu agar Islam, sebagai agama rahmat bagi alam semesta, selalu shalih li kulli zaman wa makan (relevan di setiap tempat dan waktu).
[Mizan, Mizan Publishing, Agama, Islam, Pemikiran Islam, Bahasa Indonesia]
Analisis Wacana Kebijakan Pendidikan (Konsep dan Implementasi) Apr 15 2021 Pada bab pertama buku ini, pembaca akan diajak menganalisis wacana dalam pendidikan
menggunakan perspektif politik pendidikan, sehingga faktor subjektifitas pembaca dalam mencermati sebuah tulisan terkait pendidikan bisa ditanggulangi. Pada bab kedua,
pembaca akan disiguhkan mengenai analisis wacana pendidikan perspektif biaya dan manfaat (cost and benefit analysis. Penyusunan buku ini tidak hanya menyajikan
konsep belaka mengenai analisis wacana pendidikan, akan tetapi pembaca akan banyak menemukan contoh implementasi analisis acana pendidikan.
Seri Jurnalistik Kompas; Kalimat Jurnalistik: Panduan Mencermati Penulisan Berita Apr 27 2022
PENGANTAR JURNALISTIK Oct 29 2019 Buku ini bicara tentang pengantar jurnalistik, yakni berisi dasar-dasar junalistik melliputi bagaimana membuat berita,
menyusun draft wawancara serta teknik penulisan feature. Buku ini cocok dimiliki oleh para calon wartawan serta praktisi jurnalistik, ditulis oleh Dr Indiwan seto
wahjuwibowo mantan wartawan LKBN ANTARA serta akademisi dari Universitas Multimedia Nusantara Tangerang Banten
Pergeseran Strategi Pemasaran Kafe dan Kuliner di Sumatera Barat dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Aug 08 2020 Buku tentang pemasaran yang berjudul Pergeseran
Strategi Pemasaran Kafe dan Kuliner di Sumatera Barat dalam Perspektif Etika Bisnis Islam merupakan buku karya Hamda Sulfinadia, Eli Suryani & Abrian Tanjung. Buku
ini cocok bagi masyarakat umum khususnya daerah Sumatera Barat yang ingin menambah pengetahuan mengenai pemasaran bisnis kuliner. Buku Pergeseran Strategi
Pemasaran Kafe dan Kuliner di Sumatera Barat dalam Perspektif Etika Bisnis Islam ini akan membahas pentingnya strategi pemasaran dalam berwirausaha. Pebisnis dapat
mengetahui dan menentukan produk ataupun jasa yang ditawarkan. Kemudian mengatur strategi berbisnis, menentukan pasar dan sebagainya merupakan hal yang komplek,
termasuk dalam memberi nama kafe dan kuliner yang ditawarkan. Melihat pesatnya pertumbuhan bisnis makanan dari fenomena yang ada membuat para pebisnis dipaksa
untuk melakukan inovasi dan perubahan demi keberlangsungan bisnisnya. Daftar isi buku ini meliputi : Bab I - Pendahuluan Bab II - Teori Persepsi Dan Perilaku Konsumen
Bab III - Strategi Pemasaran Dan Etika Bisnis Islam Bab IV - Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Penamaan Kafe Dan Kuliner Tidak Lazim Di Sumatera Barat
Spesifikasi buku ini meliputi : Kategori : Pemasaran Penulis : Hamda Sulfinadia, Eli Suryani & Abrian Tanjung E-ISBN : 978-623-02-5122-1 Ukuran : 17.5x25 cm Halaman
: 110 hlm Tahun Terbit : 2022 Penerbit Deepublish adalah penerbit buku yang memfokuskan penerbitannya dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan tinggi
(universitas dan sekolah tinggi). Buku ini tersedia juga dalam versi cetak. Dapatkan buku-buku berkualitas dengan pilihan terlengkap hanya di Toko Buku Online Deepublish
: penerbitbukudeepublish.com.
STRATEGI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KELUARGA Jun 05 2020 Upaya terhadap pembinaan anak, orang tua lebih mengacu kepada keyakinan agama yang dianut.
Cara mendidiknya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan psikologis anak. Ranah psikologi lebih banyak dikaitkan sebagai ilmu pengetahuan berusaha untuk
memahami perilaku manusia, cara melakukan sesuatu, dan juga memahami bagaimana berpikir dan berperasaan. Di sini terlihat adanya keterkaitan antara keagamaan dan
psikologi dalam pembentukan kepribadian seseorang, terutama dari ajaran Islam sendiri yang sarat dengan tuntunan dalam pembinaan kerohanian.
ICO-ASCNITY 2019 Mar 27 2022 As an annual event, 1st International Conference on Applied Science, Business and Humanity (ICo-ASCNITY) 2019 brought the
agenda to assembly together researcher, academics, experts and professionals in examining selected theme by applying multidisciplinary approaches. In 2019, this event
held in 1-2 November at Grand Inna Hotel and Convention, Padang – Indonesia. The conference from any kind of stakeholders related with Accounting, Business, Art and
Tourism, Language and Education was refereed before being accepted for publication. The double-blind peer reviewed was used in the paper selection.
PENGARUH ACARA COOKING SHOW BAGI MAHASISWA TATA BOGA May 05 2020 Perkembangan informasi yang semakin modern memudahkan masyarakat

memperoleh informasi melalui media-media yang ada, baik berupa koran, radio, televisi, maupun internet. Media massa telah menjadi bagian hidup dari masyarakat modern.
Dengan hadirnya berbagai media massa tersebut, baik media cetak maupun media elektronik dalam berbagai penyajian isi dan pola acara yang ditam- pilkan, maka hal
tersebut akan membawa berbagai perubahan dan menambah tata nilai dan norma di dalam masyarakat. Media sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat,
sehingga akan sulit terlepas dari media massa tersebut. Begitu banyaknya media massa saat ini membuat khalayak bebas memilih media yang disuka sesuai dengan
kebutuhan mereka. Tentunya sesuai dengan fungsi media massa yaitu memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan persuasif. Media massa secara pasti mempengaruhi
pemikiran dan tindakan khalayak. Media membentuk opini publik untuk membawakannya pada perubahan yang signifikan. Dominick menyebutkan tentang dampak
komunikasi massa pada pengetahuan, persepsi, dan sikap orang-orang. Media massa terutama televisi yang menjadi agen sosialiasasi (penye- baran nilai-nilai) memainkan
peranan penting dalam transmisi sikap, persepsi, dan kepercayaan. (Vera, 2016:40) Seiring dengan perkembangan teknologi dewasa ini, media massa terus berkembang
hingga memunculkan adanya media baru, seperti internet. Saat ini media baru sudah menjangkau hampir seluruh masyarakat dunia, media baru tersebut dapat dikatakan
turut memberi andil yang besar pada perubahan struktur sosial masyarakat juga pada sistem komunikasi massa. Media baru memungkinkan orang untuk membuat,
memodifikasi, dan berbagi dengan orang lain menggunakan alat yang relatif sederhana yang sering gratis atau murah. Media baru membutuhkan komputer atau perangkat
mobile dengan akses internet. Media baru juga mengubah fungsi media komunikasi inter- personal, komunikasi kelompok, maupun komunikasi massa.
Flow di Era Socmed Apr 03 2020 Hernowo Hasim terus mengembangkan konsep membaca dan menulis yang tidak standar dan tidak membosankan. Dalam buku ini, dia
mengaitkan membaca-menulis dengan cara-cara: memperbaiki kemampuan berkomunikasi, menulis untuk mengalirkan diri, serta bergelut dengan literasi secara nyamanmenyenangkan dan memberdayakan. Sebuah buku penting untuk mendukung gerakan literasi. --Haidar Bagir, penulis, pakar pendidikan, dan Presiden Direktur Mizan
Komunikasi memiliki berbagai wajah di era maraknya media sosial seperti saat ini. Komunikasi muncul dalam bentuk visual di Instagram, tayangan bergerak di YouTube,
status di Facebook, informasi sangat ringkas yang berseliweran tak kenal henti di Twitter, dan di berbagai bentuk medsos yang lain. Setiap orang ingin menjadi penyampai
pesan atau pemberi kabar. Ada kabar yang disampaikan dengan jelas dan ada yang tidak jelas. Ada yang terbata-bata dan ada yang mengalir lancar. Bagaimana
menyampaikan pesan yang mengalir di media sosial? Lewat buku ini, Hernowo Hasim memanfaatkan mengikat makna (sebuah model sinergi empat pilar komunikasireading, writing, speaking, listening-dalam satu paket kegiatan) untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan mengalirkan pesan secara tertulis. Selain itu,
didemonstrasikan pula efek-dahsyat mengikat makna lewat praktik membaca lantang (read aloud) dan membaca ngemil, kemudian menyimak secara aktif (active listening),
serta menulis mengalir bebas (free writing) untuk menyirnakan tekanan pikiran dan membuang berbagai emosi negatif. [Mizan Publishing, Kaifa, Hernowo, Mengikat Makna,
Media Sosial, Internet, Indonesia]
Apa Siapa Orang Sunda Sep 28 2019 Kurangnya sumber tertulis mengenai manusia dan kebudayaan Sunda. Tidak banyak buku atau tulisan tentang sejarah, tentang
kesenian dan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan kebudayaan Sunda—terasa sekali kurangnya kalau dibandingkan dengan literatur tentang Jawa dan Bali. Entah
mengapa para sarjana asing juga sedikit sekali yang menaruh perhatian terhadap orang Sunda dan kebudayaannya. Di kalangan orang Sunda sendiri tidak ada tradisi menulis
dan menyusun dokumentasi, sehingga tak heran kalau generasi belakangan merasa "pareumeun obor," kehilangan petunjuk tentang hubungan dengan nenek-moyang dan
saudara-saudara sendiri. Karena itu setelah Ensiklopedi Sunda terbit (2000), segera kami merasa perlu menyusun dan menerbitkan semacam "Who's Who" tentang orang
Sunda sebagai database yang membuat biodata tentang orang-orang Sunda yang memperlihatkan prestasi menonjol dalam bidangnya masing-masing. [Pustaka Jaya, Dunia
Pustaka Jaya]
The Road to Muhammad Jul 27 2019 ?Inilah pemimpin, bermalam-malam terjaga, sedang umatnya tidur di ranjang raja-raja. Kala shalat, pelupuknya tergenang air mata.
Duhai, belum pernah insan melahirkan putra semacam dia!??Dr. Muhammad Iqbal Sepanjang sejarah, nyanyian kerinduan telah digemakan untuk sosok agung ini. Betapa
tidak, dialah jalan menuju Allah Swt. Tak mungkin makhluk sampai pada cinta Tuhan, kecuali melalui Sang Utusan. Tak mungkin dahaga ruhani terpuaskan, bila tak menetes
air mata kerinduan. Cinta Nabi Saw. adalah fitrah paling sejati. Ia adalah tonggak penopang agama Ilahi. Tetapi, kini suara nurani itu tertutupi. Berbagai cara dilakukan untuk
menjauhkan orang dari cinta Nabi. Sejarah fiktif beredar. Riwayat palsu bertebaran. Kehormatan Nabi direndahkan. Tonggak penopang agama ini diruntuhkan. Bila Sang
Nabi tak lagi dimuliakan, tak tersisa dari agama ini kecuali kebatilan. Inilah yang mendasari Jalaluddin Rakhmat untuk menuliskan buku ini. Disampaikan dengan bahasa yang
penuh kerinduan, Kang Jalal?begitu dia biasa disapa?berusaha memahami Nabi sebagai sosok agung yang begitu dekat dengan kita: sebagai penanggung derita terhebat,
guru teragung, dan kekasih termulia. Kang Jalal juga merindukan Nabi sebagai tokoh perubahan di tengah-tengah masyarakat dengan cara yang santun, lemah lembut, dan
bersahabat. Kang Jalal pun tidak lupa untuk mencantumkan gambaran Nabi secara fisik dan melaporkan pergaulan sehari-harinya dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya.
Semuanya diceritakan persis seperti dilaporkan oleh keluarganya dalam hadis-hadis yang sahih tanpa menambah dan menguranginya. ?Agar kecintaanku kepadanya
bertambah,? kata cucu Nabi, Al-Hasan bin Ali. Inilah buku yang akan mengantarkan kita pada indahnya sentuhan kasih Sang Nabi. Selamat merindukan Rasulullah! [Mizan,
Publika, Agama Islam, Tokoh, Indonesia]
WAWASAN AL-QUR’AN DAN HADITS TENTANG KARAKTERNov 10 2020 Buku ini merupakan salah satu upaya untuk menemukan dan menjawab permasalahan yang
dialami umat Islam terutama dalam berbagai masalah pendidikan dan lebih fokusnya pendidikan karakter. Pembahasan buku ini lebih ditekankan pada kajian-kajian wawasan
al-Qur’an dan hadis dalam memaknai pendidikan karakter. Pembahasan dalam buku ini mencakup topik-topik yang berkaitan dengan al-Qur’an dan Hadits tentan pendidikan
karakter. Cakupannya meliputi: Wawasan Al-Qur’an dan Hadits Tentang Karakter Relegius dan Jujur, Wawasan Al-Qur’an dan Hadits Tentang Karakter Kerja Keras dan
Kreatif, Wawasan Al-Qur’an dan Hadits Tentang Mandiri dan Demokrasi, Wawasan Al-Qur’an dan Hadits Tentang Karakter Semangat Kebangsaan dan Cinta Tanah Air,
Wawasan Al-Qur’an dan Hadits Tentang Sikap Bersahabat/Komunikatif dan Gemar Membaca, Wawasan Al-Qur’an dan Hadits Tentang Cinta Damai dan Tanggung Jawab,
Wawasan Al-Qur’an dan Hadits Tentang Karakter Terhadap Binatang dan Tumbuhan, Wawasan Al-Qur’an dan Hadits Tentang As-Syajaah, Iffah Dan Adil.
Dakwah Milenial Jan 01 2020 Dakwah di era kontemporer seperti sekarang ini, bukan hanya dominasi kalangan ulama dan generasi tua saja, melainkan juga para generasi
muda Muslim. Mereka yang dikenal sebagai generasi milenial merupakan generasi yang sedang dan akan menguasai kehidupan social-keberagamaan masyarakat, terutama
bagi bangsa Indonesia yang sedang mendapatkan bonus adanya generasi milenial. Munculnya generasi milenial ini perlu mendapatkan dukungan, motivasi dan arahan agar
mereka dapat membawa masyarakat Indonesia ke depannya menjadi lebih sejahtera, adil dan Makmur. Untuk itulah kehadiran buku ini dapat menjadi oase di tengah-tengah
gersangnya kajian tentang peran generasi muda milenial dalam kegiatan dakwah Islam. Bagaimana kiprah dan kontribusi generasi milenial dalam menjalani aktivitas
kedakwahan serta bagaimana mereka mempersiapkan diri dalam menata kehidupan yang lebih produktif, merupakan beberapa wacana yang diuraikan dalam buku ini. Buku
ini layak dibaca oleh para aktivis dakwah islam, mahasiswa, pelajar, dan generasi muda yang gandrung akan perubahan.
Leading in High Growth Asia Jul 31 2022 Confronted with rapid changes and market-place pressures, managers throughout Asia are questioning their leadership. This
book will help them integrate their traditions with modern practices to forge approaches suitable for their cultures and effective for today's global market demands. It also
helps Western managers adapt their methods so that they can lead successfully in Asia-Pacific.To be successful, Asia-Pacific leaders must work to develop effective, close
relationships with their employees and among their employees. Chapters written by scholars from ten Asia-Pacific countries highlight this common theme and also describe
the expectations and orientations which managers can expect in a particular country.
Cultures and Communication Sep 01 2022 In a increasingly globalized world, the ways in which people interact across cultures has a critical influence on the health and
wellbeing of both individuals and society more generally. In this book, Professor Deddy Mulyana considers a range of theoretical approaches to the the issue of corsscultural communication and provides a fascinating case study of adult Indonesian acculturation in and Australian city. His research reveals the complex ways in which this
froup of migrants responds to a new society and develops new identities in the process. - Prof. Dr. Rae Frances, Dean - Faculty of Arts, Monash University, Australia.
Buku Persembahan Penerbit Rosda
Sangiran: Man, Culture, and Environment in Pleistocene Times May 29 2022
Filsafat Dakwah Rekayasa Membangun Agama Dan Peradaban Islam Jun 17 2021 Seperti umumnya filsafat, buku ini memusatkan diri dan concern pada pemikiran dasar
dakwah yang bersifat filosofis, dan spekulatif (paradigma intelektual) *** Persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia Group)
Dakwah dan pluralitas : menggagas strategi dakwah melalui analisis SWOT Oct 10 2020 Dewasa ini terdapat beberapa isu besar yang mendapat perhatian yang sangat
besar di seluruh pelosok dunia yaitu masalah demokratisasi, hak asasi manusia (HAM), masalah konservasi lingkungan dan keragaman umat beragama, suku, bahasa, dan
lain sebagainya. Upaya demokratisasi digalakkan di seluruh dunia untuk memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat dunia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk
berpartisipasi di pentas politik dan pemerintahan, karena dalam realitas yang sering terlihat hal tersebut hanya dikuasai dan bisa diakses oleh sekelompok golongan elit
dalam suatu komunitas masyarakat.
Komunikasi Intrapribadi Jun 29 2022 Buku Komunikasi Intrapribadi ini mengajak individu, mengenal diri sendiri. Diri manusia dipanggil apa saja oleh Allah SWT dalam
kitab Al-Qur’an. Dimensi apa saja dianugerahkannya. Ternyata, ditemukan bahwa kita berkomunikasi di mana saja untuk mengembangkan potensi dan dimensi kemanusiaan
kita. Manusia sudah bertauhid dan berjanji akan menjaga fitrah kemanusiaan tersebut atau humanis menurut Islam pada setiap shalat dan beribadah. Manusia lupa bahwa
dimensi-dimensi manusia tersebut saling berinteraksi dan berdialog. Dialog antara SAYA DAN AKU mewakili dimensi-dimensi itu, yaitu akal, ruh, nafs, dan kalbu. Dimensi
fitrah selalu siap merangkul 4 dimensi tersebut. Apa pun profesi dan jurusan seseorang membutuhkan buku KIP ini karena buku ini mengajak bersahabat dan mengenal
lebih dahulu kepada diri sendiri. Dan kemudian seseorang akan bersahabat dengan Pencipta. Manusia suka lupa bahwa dirinya sebagai makhluk sempurna yang mencintai
Penciptanya, sesama, dan cinta lingkungan. Ia tidak mungkin merusak sistem, lingkungannya, dan mengganggu manusia. Buku ini mengajak memanusiakan manusia menurut
pandangan Islam. Komunikasi Kembali ke Fitrah Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup (Kencana)
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