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Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik - Dr. Indra
Prasetia, S.Pd, M.Si, CIQnR 2022-08-16
Buku ajar ini terbit karena pengalaman penulis selama menjadi dosen
dan memberikan mata kuliah metodologi penelitian telah banyak melihat
permasalahan mahasiswa dalam melakukan penelitian, sehingga
memperbesar dorongan untuk melengkapi bahan bacaan bagi mahasiswa
yang sedang menempuh mata kuliah metodologi penilitian atau yang
sedang merencanakan dan melakukan penelitian sebagai salah satu
referensi. Namun demikian penulis menyadari buku sederhana ini
hanyalah sebutir pasir dalam hamparan samudra ilmu penelitian yang
luas.
Metodologi Penelitian Ekonomi - H. Ahmad Luthfi 2022-05-01
Buku ini menjelaskan secara mendalam bagaimana metodologi penelitian
ekonomi, mulai konsep dasar penelitian, ekonomi islam, dan metodologi
penelitian, perencanaan penelitian, sampai dengan sistematis laporan
penelitian. Besar harapan penulis buku ini dapat bermanfaat bagi para
pembacanya, dan nantinya penulis pun akan sangat terbuka terhadap
segala kritikan ataupun saran yang sekiranya dapat menunjang tulisan
penulis untuk lebih baik lagi ke depannya.
Pemberdayaan Mualaf Asal Budha di Kecamatan Kaloran oleh BAZNAS
Kabupaten Temanggung Perspektif Fikih Zakat - Dr. H. Waris
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Fakharudin, S.H.I., M.S.I. 2020-11-18
Alhamdulillah penulisan buku hasil disertasi ini dapat terselesaikan
dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada
Nabi Muhammad Saw., sang pemberi pencerahan dari masa kegelapan
menuju masa peradaban ilmu pengetahuan.
MONOGRAF Eksekusi Subjek Hukum: Pembaruan Hukum Acara
Perdata di Indonesia - Dr. Hasbi, M.H. 2018-06-06
Praktik peradilan di Indonesia telah menimbulkan perdebatan di
kalangan pengacara dan hakim. Beberapa dari mereka berargumen
bahwa eksekusi orang hukum tidak boleh dilakukan karena hukum yang
ada tentang eksekusi hanya berkaitan dengan benda atau properti,
bukan untuk orang atau manusia. Yang lain berpendapat bahwa eksekusi
badan hukum dapat dilakukan jika putusan pengadilan bersifat
menghukum.
Peranan Pasraman dalam Meningkatkan Sradha dan Bhakti Siswa - Ni
Kadek Supadmini 2021-01-22
Keberadaan pasraman sebagai tempat membina sumber daya manusia di
sekolah perlu dilakukan karena sekolah sebagai sebuah organisasi
pendidikan dalam menjalankan misinya harus menggali dan memelihara
kelestarian kebudayaan Bali yang berlandaskan ajaran Agama Hindu
sebagai modal dasar pembangunan daerah Bali. Faktor sumber daya
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manusia merupakan salah satu penentu kuatnya sebuah negara. Adanya
pasraman nonformal di daerah sesungguhnya menjadi tempat belajar
tambahan bagi para siswa. Selain mendapat pembelajaran agama secara
lebih mendalam, pendidikan pasraman juga menjadi salah satu cara
untuk memberikan pendidikan terkait kearifan lokal (local wisdom) suatu
daerah (terutama di Bali). Pendidikan berbasis kearifan lokal ini sangat
perlu diberikan kepada para generasi muda Bali yang ke depannya akan
menjadi tulang punggung pelestari kebudayaan Bali yang telah terkenal
di seluruh dunia.
Metodologi Penelitian Kualitatif - Dr. H. Masrukhin, S.Ag., M.Pd.
2014-07-01
Segala puja dan puji penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan petunjuk, bimbingan dan kekuatan lahir dan batin kepada
diri penulis, sehingga buku ini dapat tersusun dan terbit sebagaimana
mestinya. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan oleh-Nya kepada
junjungan nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan semua
pengikutnya yang setia di sepanjang zaman. Amien ! Dalam rangka
mendukung kegiatan proses belajar mengajar di lingkungan STAIN
Kudus, maka penulis berkeinginan untuk menyusun materi pembelajaran
yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif”, untuk pegangan para
mahasiswa, baik di PTAIN atau PTAIS. Hal ini sangatlah penting (urgen)
bagi penulis. Dimana pada saat ini, memberikan bekal pengetahuan
metodologi penelitian sangat bermanfaat bagi mahasiswa, ketika menjadi
guru dan peneliti untuk meningkatkan profesionalitas dibidangnya. Buku
ini berisi metodologi penelitian pendidikan kualitatif dengan berbagai
macam jenis metode yang ditawarkan untuk membanntu pelaksanaan
kegiatan penelitian oleh praktisi pendidikan, peneliti, dosen dan
mahasiswa. Dengan terbitnya buku ini diharapkan pembaca dapat lebih
mudah dan cepat dalam mendalami konsep dasar Metodologi Penelitian
Pendidikan Kualitatif, prosedur metodologi penelitian kualitatif dan
aplikasi metodologi penelitian kualitatif dalam kegiatan penelitian.
Disadari bahwa buku ini masih terdapat kekurangan dan kekhilafan.
Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat
diharapkan demi kesempatan buku ini di masa mendatang. Untuk itu
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disampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya. Semoga buku
ini benar-benar bermanfaat bagi mahasiswa dimana saja berada. Amin.
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah, Artikel Penelitian, Skripsi
dan Tesis) - Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat INKAFA
Gresik 2021-11-26
Penyusunan Pedoman Penulisan karya ilmiah yang meliputi makalah,
artikel penelitian, skripsi dan tesis merupakan suatu upaya akademik
untuk membantu mahasiswa dan segenap civitas akaedmika di
lingkungan Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Gresik memiliki
dan meningkatkan kualitas riset dan publikasi. Selain itu, pedoman edisi
terbaru ini diharapkan mampu memberikan kemudahan pada pihakpihak terkait seperti seperti Dosen Pembimbing, Ketua Program Studi,
dan Dekan dalam mengarahkan keseragaman serta format kepenulisan
kepada mahasiswa.
Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendapatan Petani
Kakao di Kabupaten Jayapura - Subandriyo
Konsepsi dan praktik partisipasi yang didesain pemerintah masa lalu
selalu menabur kritik, karena pemerintah cenderung menempatkan
masyarakat sebagai obyek sehingga masyarakat tidak ikut berpartisipasi
oleh karena itu perencanaan pembangunan hanya di atas kertas dan
masyarakat hanya diminta untuk mendengar dan menyetujui sosialisasi
kebijakan yang dilakukan pemerintah. Dengan diterbitkannya buku ini,
diharapkan dapat menjadi wacana bagi seluruh masyarakat mulai dari
tingkat kampung serta seluruh Kepala Distrik beserta aparatnya dan
Kepala Kampung/Kelurahan beserta aparatnya. Bahwa dalam
pelaksanaan pembangunan diperlukan suatu perencanaan secara
komprehensif mulai dari tingkat Kampung/Kelurahan ke tingkat Distrik
dan selanjutnya dibahas pada tingkat Kabupaten
Kebertahanan Permukiman Di Tepian Air Kota Pontianak - Dr. Ars. Ely
Nurhidayati, S.T., M.T. 2021-04-01
Buku ini disusun dalam konteks kebertahanan permukiman di tepian air,
khususnya permukiman rumah panggung di tepian sungai. Kebertahanan
dan kerentanan bencana dapat memengaruhi respons adaptasi dan
mitigasi yang dikelola oleh masyarakat baik secara struktural dan non
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struktural, serta secara fisik dan non fisik. Pada aspek fisik, buku ini
membahas secara spasial pemanfaatan lahan di tepian sungai di Kota
Pontianak pada periode abad 18 sampai dengan abad 21, tipologi
permukiman, risiko-risiko kerentanan bencana di tepian sungai baik
genangan, pasang surut, kerusakan bangunan rumah, dan risiko
kebakaran. Sedangkan aspek non fisik, buku ini membahas karakteristik
masyarakat, sejarah periode bermukim, respons mitigasi dan adaptasi
masyarakat, kearifan lokal masyarakat, hingga kebertahanan masyarakat
yang tinggal di permukiman rumah panggung di tepian sungai Kota
Pontianak. Kebertahanan Permukiman Di Tepian Air Kota Pontianak ini
diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi
cetak.
Pragmatik: Teori Dan Analisis (Buku Ajar) - Dr. Ika Arfianti, S.Pd., M. Pd.
2020-07-31
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Alloh Subhanahu wata’ala yang
telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya sehingga saya dapat
menuliskan sebuah buku yang bertajuk “Pragmatik: Teori dan Analisis
(Buku Ajar)” di tangah Anda ini. Seperti kita tahu, bahwa di dalam
linguistik, kita mengenal pragmatik. Di dalam literatur yang ada,
disebutkan bahwa pragmatik pada intinya merupakan cabang linguistik
yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud
tuturan. Konteks luar bahasa ialah unsur di luar tuturan yang
mempengaruhi maksud tuturan. Maksud tidak bisa dilihat dari bentuk
dan makna saja, tetapi juga dari tempat dan waktu berbicara, siapa saja
yang terlibat, tujuan, bentuk ujaran, cara penyampaian, alat berbicara,
norma-norma, dan genre. Dalam pragmatik, yang dipelajari meliputi
tindak tutur, implikatur tuturan, interaksi percakapan, dan faktor-faktor
eksternal percakapan, misalnya deiksis. Buku ini berisi VIII bab yang
memenuhi kebutuhan perkuliahan mahasiswa khususnya mata kuliah
pragmatik.
Metode Penelitian Dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan
Pada Perusahaan - Julio Warmansyah 2020-02-01
Metodologi penelitian adalah cara untuk secara sistematis
menyelesaikan masalah penelitian. Dengan kata lain adalah ilmu yang
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mempelajari bagaimana penelitian dilakukan secara ilmiah. Di dalamnya
kita mempelajari berbagai langkah-langkah yang umumnya diadopsi oleh
seorang peneliti dalam mempelajari masalah penelitiannya bersama
dengan logika yang mendasari penelitian tersebut. Penting bagi peneliti
untuk mengetahui tidak hanya teknik penelitian, tetapi juga metodologi.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dengan niat yang baik, kami
menerbitkan sebuah buku yang berjudul “Metode Penelitian dan
Pengolahan Data untuk Pengambilan Keputusan pada Perusahaan”, yang
kiranya dapat memenuhi minat masyarakat, mahasiswa, dan pakar-pakar
ilmu pengetahuan, dan untuk menambah pengetahuan mereka dalam
berbagai perkembangan yang menyangkut metode penelitian. Karena
buku ini sifatnya umum, maka cara penyajian kami usahakan sedemikian
rupa, praktis, didaktis, sehingga mudah dikaji dan dipahami.
Metodologi Penelitian Farmasi - Ivans Panduwiguna 2022-11-18
Buku ini diharapkan dapat hadir dan memberi kontribusi positif dalam
ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan “Metodologi Penelitian
Farmasi”, buku ini memberikan nuansa berbeda yang saling
menyempurnakan dari setiap pembahasannya, bukan hanya dari segi
konsep yang tertuang dengan detail, melainkan contoh yang sesuai dan
mudah dipahami terkait metodologi penelitian farmasi. Sistematika buku
ini dengan judul “Metodologi Penelitian Farmasi”, mengacu pada konsep
dan pembahasan hal yang terkait. Buku ini terdiri atas 15 bab yang
dijelaskan secara rinci dalam pembahasan antara lain mengenai: Lingkup
dan Masalah Penelitian Farmasi; Peran Apoteker dalam Penelitian;
Urgensi Etika dan Publikasi Ilmiah dalam Penelitian Farmasi; Konsep
Metodologi Penelitian; Jenis-Jenis Penelitian; Desain Penelitian; Tahap
Awal Penelitian : Strategi dan Cara Mendapatkan, Mengidentifikasi,
Serta Merumuskan Masalah dalam Penelitian; Strategi Mendapatkan
Sumber dan Kriteria Literatur (Literature Review) yang Tepat Untuk
Suatu Penelitian; Populasi dan Sampel; Subjek, Objek Penelitian dan
Mengenali Macam-Macam Variabel dalam Penelitian; Teknik Membuat
Suatu Hipotesis dari Rumusan Masalah Penelitian dan Pengujiannya;
Cara Memilih Instrumen Penelitian dan Melakukan Sampling (Teknik
Sampling); Pengumpulan Data, Pengolahan Data dan
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Menginterpretasikan Hasilnya; Standar Umum, Teknik Penulisandan Isi
Proposal penelitian; Tata Cara Pembuatan Laporan dan Teknik Penulisan
Laporan Hasil Penelitian.
Teori Stuktural Levi-Strauss dan Interpretatif Simbolik untuk Penelitian
Sastra Lisan - Dr. Misnawati, M.Pd. dan Anwarsani, S.Pd.
Teori Stuktural Levi-Strauss dan Interpretatif Simbolik untuk Penelitian
Sastra Lisan PENULIS: Dr. Misnawati, M.Pd. dan Anwarsani, S.Pd. ISBN
: 978-623-7503-19-4 www.guepedia.com Sinopsis: Buku ini sangat baik
dijadikan untuk referensi penelitian lapangan terutama untuk para
peneliti sastra lisan yang mengaplikasikan Teori Stuktural Levi-Straus
dan Interpretatif Simbolik. Isi buku ini mengenai keberadaan seni
karungut yang mencakup: asal usul karungut, seniman karungut,
keberadaan karungut, dan struktur pertunjukan karungut. Selain itu,
buku yang hebat ini juga mengandung pandangan hidup masyarakat
Dayak Ngaju dalam karungut yang mencakup: (a) pandangan tentang
Tuhan (pencipta) berdasarkan struktur kosmologis masyarakat Dayak
Ngaju di Desa Tumbang Manggu sangat percaya dengan adanya Tuhan
Yang Maha Esa, meskipun sebutannya berbeda-beda, tetapi mereka
percaya atas ke-Esa-an Tuhan; (b) pandangan tentang kosmologi (dunia)
berdasarkan struktur kosmologis adalah penciptaan alam semesta
beserta isinya diciptakan oleh Ranying Hatalla; (c) pandangan tentang
waktu berdasarkan struktur sosiologis; (d) pandangan tentang nasib dan
usaha berdasarkan struktur tekno-ekonomi; (e) pandangan tentang
manusia berdasarkan struktur sosiologis; (f) pandangan tentang
pendidikan berdasarkan struktur sosiologis; (g) pandangan tentang
leluhur berdasarkan struktur kosmologis; (h) pandangan hidup tentang
budaya berdasarkan struktur sosiologis adalah masyarakat Dayak Ngaju
sangat menghargai budaya Betang. Betang dianggap sebagai simbol
persatuan dan kesatuan. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading
Enjoy your day, guys
PENINGKATAN KEMAMPUAN BERHITUNG MELALUI PERMAINAN
BALON ANGKA PADA ANAK USIA DINI - Rauhun
PENINGKATAN KEMAMPUAN BERHITUNG MELALUI PERMAINAN
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BALON ANGKA PADA ANAK USIA DINI
Pendidikan Islam dalam Keluarga - Dr. Idi Warsah, M.Pd.I. 2020-06-12
Buku Pendidikan Islam dalam Keluarga: Studi Psikologis dan Sosiologis
Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali yang ditulis oleh Dr. Idi Warsah,
M. Pd.I ini mencoba memberikan secercah harapan dalam mempelajari
betapa pentingnya mendalami psikologi dari sudut agama Islam. Hasil
penelitian mengetengahkan tentang: Pendahuluan: latar belakang
masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi
penelitian; Tujuan Pustaka: landasan teori, studi kepustakaan, kerangka
konseptual; metode penelitian: pendekatan penelitian, jenis penelitian,
subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data; hasil
penelitian dan penutup. Selamat membaca dan mengkaji!
Pedoman Penulisan Skripsi - STT Ekumene Jakarta
Program Sarjana Sekolah Tinggi Teologi Ekumene merupakan salah satu
program studi di STT Ekumene yang bersama- sama dengan prodi
lainnya bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tridharma
perguruan tinggi. Landasan dasar dari seluruh rancangan program
kegiatan di program studi strata satu I STT Ekumene didasarkan pada
upaya STT Ekumene untuk menjadikan program sarjana sebagai ujung
tombak pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene. Dalam upaya
mewujudkan hal tersebut di atas, program strata satu I) mempunyai
fungsi dan peran sebagai lembaga pelaksana penjaminan mutu melalui
koordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) STT Ekumene.
Bersama- sama dengan program sarjana dan pihak-pihak terkait lainnya,
prodi Teologi, Pendidikan Agama Kristen, Konseling Pastoral dan
Pendidikan Anak Usia Dini senantiasa berupaya merumuskan beberapa
kebijakan/pedoman yang berkaitan dengan upaya penjaminan mutu dan
pelaksanaan implementasinya, antara lain dengan membuat dokumen ini,
yaitu “Pedoman Penulisan Skripsi”.
Perlindungan hukum terhadap konsumen atas keabsahan kontrak
elektronik dalam transaksi e-commerce - YAPITER MARPI,
S.Kom.,SH.,MH 2020-10-15
Tari Pendet Pengajum dalam Upacara Dewa Yadnya - I Putu Widya
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Candra Prawartana 2020-12-15
Salah satu jenis Tari Pendet yang unik di Kaliakah Kauh, Jembrana
adalah Tari Pendet Pengajum. Dalam buku ini, seluk-beluk mengenai tata
cara, pakem dan simbol-simbol tari sakral tersebut didokumentasikan
sedemikian rupa dan dianalisis dari sisi filsafat dan ajaran Hindu.
Teknik Praktis Riset komunikasi - Rachmat Kriyantono, S.Sos., M.Si
2014-08-01
"Buku ini disusun mengisi kelangkaan buku riset komunikasi di
Indonesia, tema-tema bahasan dalam buku ini antara lain: 1. Pengantar
riset komunikasi: definisi dan elemen dasar. 2. Metodologi dan prosedur
riset komunikasi. 3. Metode Pengumpulan data, instrumen riset,
pengukuran, teknik sampling, dan analisis data. 4. Riset public relation,
komunikasi organisasi, dan komunikasi pemasaran. " Buku Persembahan
Penerbit PrenadaMedia -KencanaPengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus - Dr. Ahmad Tohardi
2019-12-19
Berangkat dari pengalaman mengajar di kelas pada saat kuliah
Metodologi Penelitian khususnya, selalu saja kekurangan waktu untuk
menjelaskan materi kuliah yang bersangkutan, sementara disisi lain
masih banyak materi yang harus disampaikan kepada mahasiswa,
sehingga akhirnya dosen harus memilih apakah memilih materi yang
disampaikan sedikit tetapi mahasiswa memahami semua yang
disampaikan, atau memilih menyampaikan semua materi, tetapi
konsekuensinya mungkin banyak mahasiswa yang tidak faham. Untuk itu
adanya Buku Ajar ini sedikit dapat membantu dosen dan mahasiswa
untuk menemukan jalan tengah, artinya tidak semua materi harus
disampaikan dikelas, bagian dari materi yang kira-kira bisa difahami oleh
mahasiswa hanya dengan membaca sendiri, maka dapat hanya dengan
membaca di Buku Ajar ini, dengan demikian semua materi yang sudah
direncanakan oleh dosen di 14 kali pertemuan per semester tersebut
dapat disampaikan semua dengan tuntas. Sebagai pengayaan tambahan
maka di kelas, perlu dibuka “ruang” diskusi bagi mahasiswa yang belum
faham setelah membaca Buku Ajar ini. Buku Ajar ini coba penulis
tuliskan dengan menggunakan Bahasa “kampung” tujuannya adalah agar
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apa yang ditulis dalam buku ini mudah difahami oleh siapa saja.
Disamping itu berbagai materi yang ditulis dalam Buku Ajar ini adalah
kombinasi teori dan praktik, sehingga isi buku ini lebih mengarah kepada
pragmatis, khususnya dalam konteks penelitian akademik (Skripsi,Tesis
dan Disertasi). Akhir kata, karena keterbatasan pengetahuan dan
wawasan serta pengalaman penulis, khususnya dalam bidang ilmu
Metodologi Penelitian, maka buku ini tentu masih jauh dari sempurna
seperti kata pepatah tiada gading yang tak retak, untuk itu segala kritik
dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangatlah penulis
diharapkan guna penyempurnaan buku ini dimasa yang akan datang.
Pontianak, Desember 2019 Penulis
IMPLEMENTASI BERLAKUNYA PERPPU NO 1 TAHUN 2017 - Bambang
Sugeng A.S., S.H., MH.
Buku ini mengajak anda untuk berpikir lebih dalam mengenai
perkembangan hokum yang senantiasa dinamis mengikuti
perkembangan masyarakat, demikian pula yang terjadi dalam
perkembangan dinamika hukum terkait Akses Informasi Keuangan untuk
Kepentingan Perpajakan
BUKU AJAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENULISAN ILMIAH - Dr.
Tjipto Sumadi, M.Si., M.Pd. 2020-12-04
Sejak beberapa tahun belakangan, salah satu tolok ukur kemampuan
intelektual dalam dunia akademis adalah kemampuan menulis yang juga
harus dimiliki oleh mahasiswa S1. Saat ini, karya tulis mahasiswa berupa
skripsi diunggah dan dapat diakses secara daring yang artinya dapat
dibaca oleh siapa saja. Konsekuensinya adalah skripsi yang ditulis
seharusnya karya yang ditulis semaksimal mungkin sesuai dengan tata
cara penulisan akademik. Selain itu, mahasiswa juga diwajibkan
menghasilkan artikel ilmiah, dari skripsi tersebut, yang dimuat pada
jurnal daring. Dengan kewajiban akademik tersebut dan dengan
menimbang banyaknya kendala yang dihadapi mahasiswa ketika menulis
skripsi, maka lahirnya mata kuliah Pengembangan Kompetensi Penulisan
Ilmiah (PKPI) ini diharapkan dapat membantu mahasiswa. Mata kuliah
PKPI merupakan mata kuliah yang relatif baru di Prodi PPKN. Mata
kuliah ini mulai diberikan kepada mahasiswa semester ketujuh sejak
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tahun 2018.
MONOGRAF Hukum Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Bank
Syariah - Dr. Hasbi, M.H. 2017-07-05
Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Alternatif Penyelesaian
Sengketa pada saat ini masih merujuk pada sistem konvensional baik
pada aspek normatif maupun kelembagaan. Praktik tersebut cenderung
tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dikehendaki
Pasal 55 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Orientasi Estetik Gaya Pirigan Kacapi Indung dalam Kesenian Tembang
Sunda Cianjuran di Jawa Barat - J. Julia 2018-02-13
Buku hasil disertasi yang berjudul: “Orientasi Estetik Gaya Pirigan
Kacapi Indung dalam Kesenian Tembang Sunda Cianjuran di Jawa Barat”
telah menunjukkan beberapa perkara penting sebagai berikut: Pertama,
Saudara telah menunjukkan fakta bahwa ekspresi budaya, dalam hal ini
kacapi indung gaya Yusdiana dalam tembang Sunda Cianjuran”
merupakan ekpresi individual dalam konteks kebudayaan. Artinya,
sekalipun seseorang menampilkan gaya pribadinya tetapi tetap ia dapat
mengkhalayak karena dapat diterima sebagai bagian sistem budaya yang
menjadi rujukan masyarakatnya. Dari sini, sesungguhnya dapat dipahami
bahwa potensi kreatif senantiasa hadir dalam kehidupan manusia,
sekalipun kehidupan warga masyarakatnya cenderung bersifat
tradisional. Sekaligus ini menunjukkan potensi seni sebagai pemelihara
nilai dan juga pembaharu dalam satu peradaban. Kedua, dalam
penelitian Sdr. tersirat bahwa suatu pemahaman fenomena kehidupan
tidaklah selalu harus melihat fenomena dalam cakupan populatif yang
luas. Penelitian Sdr. menunjukkan bahwa dengan memilih kasus individu
secara tepat, dan dipertanggungjawabkan secara metodologis, dapat
ditemukan prinsip-prinsip dasar secara teoretik untuk menjelaskan suatu
bentuk fenomena kehidupan dan kemanusiaan – dalam hal ini kesenian.
Temuan Sdr. dalam disertasi ini dapat membuka wawasan bagi
pemahaman yang mendasar tentang peristiwa kecil tetapi berimplikasi
universal dan berlaku umum. Ketiga, disertasi Saudara menunjukkan
juga arti penting sebuah keunikan, yang kecil – dan kadang dianggap
bukan masalah penelitian yang serius--, yang berbeda dalam
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kecenderungan keseragaman berpikir yang cenderung terjadi dewasa
ini. Saya menegaskan di sini bahwa, barangkali, inilah sisi penting
sumbangan dari bidang seni dalam kehidupan masyarakat bangsa
Indonesia; keunikan dan keberbedaan dalam untaian kesatuan
Nusantara. ---Prof. Dr. Tjetjep Rohendi Rohidi, MA--Mengapa Guru Harus Menulis? - Catur Nurrochman Oktavian, M.Pd.
2022-01-12
Kehadiran buku ini di tangan pembaca sekalian berawal dari kegelisahan
penulis bahwa masih minimnya bahan bacaan terkait dunia literasi
terutama yang berasal dari kalangan guru. Di tengah kesibukan
menyelesaikan tugas akhir menulis thesis untuk menyelesaikan
pendidikan S2 di prodi IPS Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
Bandung, penulis menyempatkan menyusun buku ini dengan harapan
bahwa para guru yang ingin mengembangkan diri dengan menghasilkan
publikasi ilmiah, dapat mendapatkan bahan bacaan yang dapat
membantu untuk memulai proses menulis.
Panduan Penulisan Karya Ilmiah ( Makalah, Review Buku, Skripsi dan
Jurnal Ilmiah) - Dr. H. Masduki. M.Pd.I 2021-07-12
Judul : Panduan Penulisan Karya Ilmiah ( Makalah, Review Buku, Skripsi
dan Jurnal Ilmiah) Penulis : Dr. H. Masduki. M.Pd.I., Dr. Rasto, M.Pd.,
Siha Abdurohim, M.Pd. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 145 Halaman ISBN
: 978-623-62334-0-5 Karya ilmiah termasuk di dalamnya skripsi berbeda
dengan tulisan lepas biasa. Di dalam penulisan skripsi dan karya ilmiah
terdapat kaidah-kaidah yang berlaku, yang mana kaidah-kaidah tersebut
dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi dan karya
ilmiah yang baik dan benar. Melalui karya ilmiah, mahasiswa dapat
mengungkapkan pikirannya secara sistematis sesuai dengan kaidahkaidah keilmuan. Dengan mengacu pada hasil kajian pustaka yang
bersumber baik dari publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal, artikel, buku
teks, makalah, prosiding, atau juga publikasi internet lainnya, mahasiswa
melakukan pengamatan lapangan, melakukan penelitian historis atau
kajian kepustakaan. Buku pedoman ini dibuat dalam rangka meramu
kaidah-kaidah yang berlaku tersebut agar terjadi penyelarasan dalam
penulisan skripsi dan karya ilmiah di lingkungan STKIP Al-Amin
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Indramayu, sehingga mudah dipahami oleh mahasiswa dan dosen dengan
sifat yang seragam.
Buku Ajar Pendekatan Ilmiah Lanjut - P. Wiryono Priyotamtama, SJ.
2020-07-01
Tulisan ini merupakan lanjutan dari buku ajar terdahulu berjudul Buku
Ajar Pendekatan Ilmiah Dasar: Memupuk Kemampuan Berpikir dan Rasa
Ingin Tahu. Kebijakan Belajar Merdeka – Kampus Merdeka yang
dicanangkan oleh Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan
& Kebudayaan Republik Indonesia berorientasikan ke pembelajaran
mahasiswa menantang memicu hasrat penulis untuk melanjutkan
penulisan buku ajar ini. Mahasiswa dihadapkan kepada tantangan
kebutuhan masa depan dirinya, masa depan dunia usaha, masa depan
pengembangan ilmu pengetahuan & teknologi di tanah air ini dan masa
depan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Penulis memaknai
tantangan bangsa ini sebagai isyarat Ilahi untuk mau bangkit kembali.
Isyarat macam ini diharapkan tidak hanya membangkitkan para
mahasiswa tetapi juga para dosen. Buku ajar ini ditulis dengan tujuan
membangkitkan daya imaginasi mahasiswa Program Studi Pendidikan
Biologi atau program studi bidang ilmu serumpun dalam menghadapi
tantangan-tantangan yang diisyaratkan di atas. [PRAKATA].
Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian - AMIRULLAH, SE.,
M.M 2022-01-12
Buku ini disusun dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan para
mahasiswa terhadap teknik meneliti dan menulis laporan penelitian.
Dalam buku ini disajikan materi-materi yang praktis yang terkait
langsung dengan proses melakukan penelitian serta bagaimana teknis
menulis sesuai dengan panduan buku penulisan skripsi yang berlaku di
beberapa perguruan tinggi. Pada bagian lampiran buku ini menyajikan
sejumlah judul-judul penelitian di bidang Manajemen dan Akuntansi agar
para pembaca mendapat gambaran dan ide untuk menyusun skripsi.
Manajemen Riset dengan Pendekatan Komputasi Statistika - Zulfikar,
S.P., M.Si. 2015-06-01
Secara umum pendekatan materi dari buku ini adalah penekanan
pengelolaan pelaksanaan penelitian mulai dari persiapan, pelaksanaan
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sampai pada akhir kegiatan berbasis penggunaan program komputasi
statistika praktis, dengan harapan si peneliti punya panduan dan tuntuan
yang komprehensif dalam melaksanakan penelitian. [Penerbit
Deepublish, Deepublish, Manajemen Riset, komputerisasi, Manajemen
Riset dengan Pendekatan Komputasi Statistika, Sekolah Tinggi
Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Bahrul ‗Ulum
Tambakberas Jombang]
Penelitian Tindakan Kelas - Nanda Saputra 2021-07-12
Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian praktis yang dimaksudkan
untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Penelitian ini merupakan
salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan
yang dilakukan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan mutu
pembelajaran di kelas.
Metode Penelitian Kualitatif - Trisna Rukhmana, S.Pd., M.Pd.
2022-02-21
Penelitian kualitatif melibatkan peneliti dengan hal-hal yang penting, dan
dengan cara-cara yang penting. Melalui penelitian kualitatif kita dapat
menjelajahi berbagai dimensi dunia sosial dan pendidikan, termasuk
tekstur dan jalinan kehidupan sehari-hari, pemahaman, pengalaman, dan
imajinasi peserta penelitian, cara proses sosial, lembaga, wacana atau
hubungan kerja, dan pentingnya makna yang dihasilkannya. Kita dapat
melakukan semua ini secara kualitatif dengan menggunakan metode
yang memperhatikan kekayaan, kedalaman, nuansa, konteks,
multidimensi dan kompleksitas. Meskipun metode penelitian kualitatif
adalah bidang yang sedang berkembang, namun masih ada kebutuhan
nyata terkait buku yang mana mendukung pendekatan penelitian yang
secara teoritis didasarkan pada penelitian kualitatif, dan juga dapat
menangani masalah kualitas dan ketelitian penelitian. Buku ini
membahas tentang esensi penelitian kualitatif secara luas, bagaimana
hakikat dan rumusan masalah penelitian, pengkajian pustaka, populasi
dan teknik sampling, keabsahan penelitian dan instrumen, teknik
pengumpulan dan analisis data, serta bagaimana menyusun laporan hasil
penelitian kualitatif. Semoga buku penelitian kualitatif ini bermanfaat
dan berguna dalam membantu menciptakan peneliti kualitatif yang
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menghasilkan penelitian berkualitas tinggi.
METODOLOGI PENELITIAN Metode Penelitian Manajemen
Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Buku Ajar Perkuliahan - Ari
Dwi Astono
Tujuan buku metodologi penelitian ini untuk membantu mahasiswa
mendalami mata kuliah metodologi penelitian, suatu kenyataan
mahasiswa enggan dan kurang berminat untuk membaca buku teks
dalam proses pembelajaran, oleh karena itu penulis tertarik untuk
membuat buku ini, dalam proses penyusunan buku, dengan merangkum
beberapa konsep, pengertian dari literatur literatur buku teks yang
dibaca, buku ini dititik beratkan pada pengumpulan dari beberapa
konsep pada tiap tiap sub bab materi bahasan metodologi penelitian,
sehingga dimaksudkan para mahasiswa dapat membandingkan,
mengevaluasi dan akhirnya dapat mengumpulkan secara instrinsik
sesuai dengan kemampuannya, sehingga apabila ada keraguan akan
berusaha membaca kembali pada sumber aslinya yang dirujuk. Secara
realitas banyak penelitian menunjukkan bahwa dengan meningkatnya
kegiatan pengajar akan diikuti menurunnya kreatifitas mahasiswa,
harapan penulis mahasiswa mampu memahami proses belajar mengajar
ini. Persoalannya adalah menggeser kegiatan yang berpusat pada
mahasiswa maksudnya mahasiswa sendiri harus berperan aktif.
studi tentang metode pendidikan Islam pada zaman Nabi Muhammad
SAW - WAFI MARZUQI AMMAR 2022-01-20
ABSTRAK Buku ini adalah tesis yang ditulis penulis ketika mengambil
master pendidikan Islam di Universitas Muhammadiyah sidoarjo
Pendidikan adalah suatu hal yang lazim ada di antara kaum muslimin.
Karena Islam adalah agama yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan.
Hal itu terbukti pada surat pertama yang turun dalam Al-Qur`an dengan
kata “iqra’”. Di samping itu agama Islam bertumpu kepada ilmu dan
amal secara bersamaan. Karenanya kaum muslimin diwajibkan membaca
surat Al-Fatihah, minimalnya tujuh belas kali dalam sehari semalam.
Demikian itu karena dalam surat Al-Fatihah terdapat doa yang berbunyi:
“Tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang
Engkau beri nikmat atas mereka bukan jalan orang-orang yang dimurkai
bab-iii-metode-penelitian-3-1-pendekatan-penelitian

dan tersesat.” Orang-orang yang dimurkai adalah kaum Yahudi. Sebab
mereka mempunyai ilmu tetapi tidak mau mengamalkan. Sedangkan
orang-orang yang tersesat adalah kaum Nashrani karena suka beribadah
tanpa dasar ilmu, sehingga mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak
diperintahkan. Maksud dari doa ini agar kaum muslimin senantiasa
beribadah berdasarkan ilmu. Berhubung menyampaikan Islam tidak
mudah dipahami oleh penerima dengan baik, maka harus ada metode
dan teknik agar materi yang disampaikan bisa dipahami dan diterima
dengan maksimal. Dalam masyarakat kita banyak kaum muslimin kurang
memahami agamanya. Hal itu mungkin karena beberapa pengajar yang
kurang menguasai metodenya. Karena itu penelitian ini membahas
tentang metode pendidikan Islam pada zaman Nabi SAW. Demikian itu
karena tujuannya agar penulis dan kaum muslimin yang bergerak dalam
bidang pendidikan mengetahui metode-metode tersebut kemudian
mempraktekkannya dalam pengajarannya. Penelitian ini menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis studi adalah kajian pustaka karena
khusus meneliti metode-metode Nabi SAW ketika mendidik para sahabat.
Dan hal itu tidak mungkin diketemukan kecuali pada kitab-kitab turats
yang mengumpulkan Hadis-Hadis beliau. Metode pengumpulan data
yang digunakan penulis adalah meneliti langsung pada sumber-sumber
penelitian baik dari buku-buku referensi maupun melalui online dengan
membuka www.google.com dan situs-situs lainnya. Berdasarkan hasil
penelitian penulis menemukan dua puluh tiga metode. Di antaranya:
1.Mendidik melalui qudwah hasanah dan akhlak mulia. 2.Mengajarkan
syariat Islam secara bertahap. 3.Senantiasa memperhatikan vitalitas dan
kesiapan anak didik. 4.Memperhatikan perbedaan standar keilmuan
(furuuq fardiyyah) pada anak didik. 5.Mengajar dengan cara dialog dan
diskusi. 6.Menggunakan media-media pengajaran (educational aids) yang
membantu datangnya pemahaman. 7.Menggunakan kata pengantar
sebelum memulai pengajaran. 8.Menggunakan metode Istinbath ketika
mengajar. Dan lain sebagainya. DAFTAR ISI PENGESAHAN TESIS. 3
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS. 4 PERSETUJUAN PEMBIMBING.. 5
MOTTO.. 6 ABSTRAK.. 7 ABSTRACT.. 8 KATA PENGANTAR.. 9 BAB I. 11
PENDAHULUAN.. 11 A. Latar Belakang Masalah: 11 B. Rumusan
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Masalah. 19 C. Tujuan Penelitian: 20 D. Kegunaan penelitian: 20 BAB II.
22 KAJIAN PUSTAKA.. 22 A. Pengertian Metode Pendidikan. 22 1.
Pendekatan (al-madkhal/approach). 24 2. Teknik/strategi. 24 B. Definisi
Pendidikan Islam.. 26 C. Dasar Pendidikan Islam.. 29 D. Tujuan
Pendidikan Islam.. 29 E. Landasan Teori Pendidikan. 35 1. Pendekatan
Sains. 36 2. Pendekatan Filosofi 37 3. Pendekatan Religi 40 F. Teknologi
pendidikan. 43 G. Tinjauan Hasil Penelitian Terkait 46 BAB III. 50
METODE PENELITIAN.. 50 A. Pendekatan dan Jenis penelitian. 50 B.
Jenis dan sumber data: 50 C. Metode pengumpulan data: 52 D. Metode
Analisis data. 55 BAB IV.. 61 HASIL PENELITIAN.. 61 A. Gambaran
umum pendidikan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW... 61 1.
Gambaran sekilas tentang pendidikan Islam pada zaman Nabi
Muhammad SAW... 71 2. Sedikit gambaran tentang materi pendidikan
Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW 81 B. Metode yang
digunakan Nabi Muhammad SAW dalam pendidikan Islam pada waktu
itu 146 2.1. Mendidik melalui qudwah hasanah dan akhlak mulia. 146
2.2. Mengajarkan syariat Islam secara bertahap. 149 2.3. Senantiasa
memperhatikan vitalitas dan kesiapan anak didik. 150 2.4.
Memperhatikan perbedaan standar keilmuan (furuuq fardiyyah) pada
anak didik. 151 2.5. Mengajar dengan cara dialog dan diskusi 154 2.6.
Menggunakan media-media pengajaran (educational aids) yang
membantu datangnya pemahaman 158 2.7. Menggunakan kata
pengantar sebelum memulai pengajaran. 162 2.8. Menggunakan metode
Istinbath ketika mengajar 163 2.9. Membiasakan para anak didik
mengetahui alasan suatu perkara, serta keterkaitannya dengan hukum
164 2.10. Memberikan tasyji` (support) dan pujian kepada anak didik
sewaktu mengajar 166 2.11. Mengarahkan anak didik kepada spesialisasi
yang sesuai kapasitas dirinya. 168 2.12. Menggabungkan antara ta`lim
fardi (personal teaching) dengan ta`lim jama`i (collective teaching) 169
2.13. Menggunakan metode hafalan dan murajaah (evaluasi) 172 2.14.
Menggunakan metode tasywiq (stimulation) dan tanwi` (diversification)
dalam menyampaikan materi 173
Manajemen Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam - Dr.
Caswita, M.A.Pd. 2021-07-01
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Penelitian ini dilatarbelakangi akan pentingnya implementasi suatu
kebijakan pendidikan dalam meningkatkan mutu peserta didik lulusan
dalam hal ini kebijakan USBN PAI. Adapun tujuan umum dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan
USBN PAI di sekolah dasar. Meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi
dan kendala kebijakan USBN PAI di sekolah. Sedangkan tujuan
khususnya adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis;
perencanaan implementasi kebijakan, pelaksanaan implementasi;
evaluasi implementasi dan faktor pendukung dan kendala implementasi
kebijakan USBN PAI dalam meningkatkan mutu lulusan peserta didik di
SDN 1 Pengadilan dan SDN Sindanggalih. Manajemen Evaluasi
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam ini diterbitkan oleh Penerbit
Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Menyelesaikan skripsi dalam satu semester - Darmono 2002
Metode Pemilihan Kuantitatif - Ir. Syofian Siregar, M.M. 2017-01-04
Metode penelitian merupakan dasar ilmiah untuk memperoleh data dan
jawaban terhadap berbagai pertanyaan penting sebagai subjek riset.
Pada sisi lain, metode penelitian kuantitatif dalam riset ilmiah terus
berkembang serta mendapat posisi penting dalam dunai riset ilmiah di
Indonesia baik riset sosial/sosiologi, ekonomi, dan politik. Fokus
penulisan buku ini dimaksudkan untuk membantu para mahasiswa,
lembaga riset, dan pusat studi, serta khalayak umum manakala akan
melakukan penelitian kuantitatif dengan menggunakan uji statistik yang
sesuai dengan permasalahan serta dalam menerjemahkan output dan
SPSS. Buku teks utama ini menyajikan secara terstruktur, mulai dari
membuat judul penelitian hingga uji statistik yang cocok atau sesuai
dengan permasalahan utama, serta dilengkapi pula dengan
perbandingan perhitungan manual dan SPSS. Buku persembahan
penerbit PrenadaMediaGroup
Skripsi Sarjana Kependidikan: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Aeng Muhidin 2020-12-18
Buku ini diterbitkan untuk membantu mahasiswa dalam menyusun
skripsi. Juga berguna untuk dosen dalam pembimbingan skripsi. Berbeda
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dari buku metode penelitian atau pedoman penulisan skripsi yang ada,
penulisan buku ini menggunakan pendekatan proses dan chapter by
chapter. Kedua pendekatan itu dipilih, karena diperkirakan dapat
membantu mahasiswa menerapkan pengetahuan tentang metodologi
penelitian ke dalam penyusunan bab-bab skripsi. Ada empat jenis metode
penelitian yang dibahas dalam buku ini, tiga diantaranya pendekatan
kuantitatif (korelasional, eksperimen, dan survey) dan satu pendekatan
kualitatif (grounded theory).
MENULIS ILMIAH - Dr. Sobri, M.Pd 2018-01-01
Buku ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk
memperoleh gelar Doktor Pendidikan Bahasa pada Program
Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Selain itu, sebagaimana
umumnya karya penelitian akademis, disertasi ini pun tidak mungkin
terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung
maupun tidak. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin
menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih yang
tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi
berharga sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik.
PENULISAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI) : Suatu Pedoman - Drs. Ismail,
M.Pd. , Drs. Bambang Triyanto, M.M. 2020-10-01
Penulis skripsi bagi seorang mahasiswa merupakan suatu kewajiban
yang harus dijalani apabila ia ingin menyelesaikan studinya. Untuk itu ia
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harus memiliki bekal pengetahuan dan kemampuan untuk mengorganisasikan kemampuannya itu ke dalam pokok-pokok pikiran yang
dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Selain berbekal pengetahuan dan
kemampuan, mahasiswa harus memahami teknik menyusun skripsi,
sehingga ia akan memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan tugas
akhir yang dikerjakannya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas,
maka disusunlah buku Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) : Suatu Pedoman
yang berisikan seluk beluk skripsi sampai pada teknik penulisannya.
Harapan penulis, buku yang sederhana ini mampu memberi pedoman
dan tuntutan bagi bahasiswa di dalam menyusun skripsi. Pada
kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada pihak
Penerbit Lakeisha yang telah berkenan menerbitkan buku ini.
Integrasi Pendidikan Agama Hindu dalam Pembelajaran Bahasa
Sanskerta - Gede Agus Siswadi 2019-12-07
Buku ini menjadi sebuah jawaban tentang pola pembelajaran Bahasa
Sanskerta yang ringan dan sederhana dilengkapi dengan
pengintegrasian nilai Agama Hindu didalamnya. Dalam upaya menjaga
kelestarian Bahasa Sanskerta, maka buku ini menjadi buku wajib untuk
dibaca, semoga dengan terbitnya buku ini dapat mengisi ruang kosong
pembelajaran bahasa Sanskerta sebagai bahasa pengantar Kitab Suci
Hindu. Akhir kata, semoga buku ini mendapat tempat khusus bagi
pembaca dalam upaya menjaga kelestarian Bahasa Sanskerta sebagai
Bahasa Pengantar Kitab Suci Hindu.
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