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Alat Ukur Dan Teknik Pengukuran Guru Naruto
Buku yang berjudul Teknik Pemesinan Frais SMK/MAK Kelas XII ini hadir sebagai penunjang pembelajaran pada
Sekolah Menengah Kejuruan Program Keahlian Teknik Mesin untuk Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan. Buku ini
berisi materi pembelajaran yang membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia
pemesinan yang mengacu pada Kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi: •
Prosedur teknik pengefraisan benda kerja bertingkat • Pembuatan benda kerja dengan memiringkan meja mesin untuk
pembuatan rack miring • Prosedur teknik mengefrais roda gigi miring • Teknik mengefrais roda gigi konis/payung •
Pengefraisan alur melingkar menggunakan rotary table • Prosedur teknik mengefrais alur spiral • Pemotongan alur
menggunakan slide mill • Pemotongan menggunakan slot mill • Pemotongan chamfer Berdasarkan materi yang telah
disajikan, para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills) dengan cara menanya,
mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa
pilihan ganda, esai, dan tugas proyek. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi.
Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan info untuk menambah pengetahuan para peserta didik. Kebutuhan akan buku
ini sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK bidang teknik mesin. Dengan demikian, kami berharap bahwa siswa
dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan lulusan SMK/MAK dapat memasuki dunia kerja.
Buku Membedah Potensi Hutan memuat tentang prinsip-prinsip dan metode penaksiran potensi sumber daya hutan.
Pemahaman tentang prinsip-prinsip dan metode tersebut merupakan modal dasar dalam upaya untuk mengetahui
potensi sumber daya hutan secara akurat, termasuk potensi pertumbuhannya atau potensi perkembangannya dari tahun
ke tahun. Pemahaman tentang prinsip-prinsip dan metode tersebut, juga sekaligus akan melandasi pengembangan
pengetahuan dan kemampuan tentang pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya hutan secara optimal dan lestari.
Buku ini menyajikan materi atau konsep dasar monitoring dan evaluasi secara komprehensif dan praktis. Semua ini
dimaksudkan untuk para pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dalam tugas monitoring dan
evaluasi, baik pemerintahan, perusahaan, pelaku bisnis, praktisi, harus memiliki penguasaan monitoring dan evaluasi.
Penguasaan aspek substansi dan praktis secara memadai dapat membuat proses dan hasil pelaksanaan monitoring dan
evaluasi lebih berkualitas.
Buku ini ditulis untuk membantu mahasiswa MIPA dan Teknik dalam memahami dasar karakterisasi material yang umum
digunakan dalam penelitian. Buku ini juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca yang ingin mengetahui
tentang dasar-dasar karakterisasi material, khususnya dalam bidang fisika dan ilmu rekayasa. Materi dalam buku ini
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mencakup tentang karakterisasi mekanik (Bab 1), karakterisasi termal (Bab 2), karakterisasi struktur material dengan
menggunakan difraksi sinar-X (Bab 3), karakterisasi morfologi atau tofografi material (Bab 4), Spektroskopi (Bab 5),
Spektrometri massa dan magnetik (Bab 6), dan karakterisasi sifat kelistrikan dan kemagnetan material (Bab 7). Penulis
berusaha menyajikan materi secara sederhana agar dapat dipahami secara lebih mudah oleh pembaca. Kajian
dilengkapi dengan gambar-gambar yang relevan agar pembaca lebih mudah memahami penjelasan yang disampaikan.
Membaca buku ini akan membuka wawasan yang lebih luas bagi mahasiswa dan peneliti muda dalam memaknai
metode dan teknik yang digunakan dalam karakterisasi material yang umum digunakan oleh para peneliti profesional.
Air adalah salah satu unsur yang vital dalam kehidupan manusia. Ketersediaan air di alam sangat melimpah, tetapi
ketersediaan air siap konsumsi masih relatif sedikit. Oleh karena itu, untuk mendapatkan air yang sesuai dengan standar
baku air minum dibutuhkan proses pengolahan serta distribusi yang efektif dan efisien. Dalam buku ini penulis mencoba
menyajikan garis besar teknik penyediaan air minum diawali dengan membahas kebutuhan air domestik dan
ketersediaannya, teknik tentang penyediaan air minum meliputi jaringan dan aksesorinya, dilanjutkan dengan bahasan
mengenai survei atau pemetikan data yang diperlukan untuk perencanaan, dan diakhiri dengan metode komputasi
sistem jaringan perpipaan untuk air minum serta simulasinya. Buku ini ditujukan sebagai bahan rujukan atau untuk
membantu para profesional dalam merencanakan jaringan perpipaan penyedia air minum. Buku ini juga diharapkan
bermanfaat bagi para mahasiswa perguruan tinggi yang sedang mempelajari tentang penyediaan air minum.
Perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan yang merumuskan tujuan-tujuan apa yang ingin dicapai
oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi atau
bahan apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikan bahan serta media atau alat apa yang diperlukan
untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran tersebut. Ide perencanaan pembelajaran yang baru dikenal sekitar tahun
50-an, sekarang telah luas memengaruhi pemikiran tentang pendidikan. Betapa tidak pendidikan itu ditujukan kepada
anak didik. Anak didik merupakan pewaris hari depan masyarakat terhadap hari depan itu manusia selalu mempunyai
angan-angan, cita-cita, rencana yang akan dicapai. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah
memungkinkan manusia menyusun rencana itu secara sistematis dengan menggunakan perhitungan-perhitungan, maka
lahirlah perencanaan pembelajaran dalam arti modern. Buku perencanaan pembelajaran ini disusun berdasarkan
Rencana Pembelajaran Semester (RPS), buku ini khusus untuk bahan ajar bagi mahasiswa-mahasiswa PPKn, Fakultas
Keguruan Ilmu Pendidikan pada umumnya dan konsentrasi ilmu lainnya, serta untuk para pegiat perencanaan
pembelajaran.
PEDOMAN TES UKUR OLAHRAGA untuk pedoman tes dan pengukuran dalam olahraga
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Buku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum SMK berdasarkan Kurikulum 2013 edisi revisi spektrum
PMK 2018 dan jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk kelompok C3 Kompetensi
Keahlian. Buku ini diharapkan memiliki presisi yang baik dalam pembelajaran dan menekankan pada pembentukan
aspek penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Materi pembelajaran disajikan secara praktis,
disertai soal-soal berupa tugas mandiri, tugas kelompok, uji kompetensi, dan penilaian akhir semester gasal dan genap.
Buku ini disusun berdasarkan Pemendikbud No 34 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK, pada
lampiran II tentang standar Isi, lampiran III tentang Standar Proses dan lampiran IV tentang Standar Penilaian. Acuan KI
dan KD mengacu pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar. Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini sangat
sistematis, bermakna, mudah dipelajari, dan mudah diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau dari aspek
isi, buku ini cukup membantu siswa dalam memperkaya dan mendalami materi. Pemakaian buku ini juga dapat
menantang guru untuk berinovasi dalam pembelajaran sesuai konteks di kelas masing-masing.
Buku ini berjudul “Pendekatan Ilmiah dalam Pembelajaran Lintas Kurikulum di Sekolah Dasar”. Buku ini memfokuskan pembahasan pada
esensi aktivitas dari Pendekatan Ilmiah itu sendiri yakni keterampilan proses sains. Pada pemaparannya, teori tentang keterampilan proses
sains dilengkapi dengan praktik untuk melatihkannya dan disusul dengan terapannya pada bidang studi dan antar bidang studi. Keterampilan
proses yang dipaparkan dalam buku ini difokuskan pada keterampilan proses dasar. Hasil ini dikarenakan keterampilan proses dasar
merupakan keterampilan yang harus dikuasai siswa sekolah dasar.
Buku ini pada dasarnya ditulis sebagai buku ajar mata kuliah Evaluasi Pembelajaran yang dimaksudkan untuk membekali calon guru
berkaitan dengan kompetensi pedagogis, terutama kompetensi untuk melakukan evaluasi hasil belajar. Di dalam buku ini, dibahas berbagai
hal yang berkaitan dengan konsep asesmen (penilaian) pembelajaran. Pembahasan meliputi pengertian berbagai istilah yang saling
berkaitan, yaitu tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Banyak orang awam, bahkan guru dan penentu kebijakan di bidang
pendidikan menggunakan istilah-istilah tersebut secara bergantian untuk mengacu hal yang sama. Padahal istilah-istilah tersebut berbeda
satu sama lain dan mengacu pada aktivitas hierarkis yang perlu dilakukan untuk mengetahui hasil belajar (achievement) peserta didik,
sekaligus untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran. Dalam buku ini juga dibahas berbagai alasan mengapa guru perlu melakukan
asesmen pembelajaran. Teknik Pengukuran Dan Penilaian Hasil Belajar ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam
versi cetak.
Buku teks ini berisi sembilan pokok bahasan. Diawali dengan pembahasan tentang Besaran dan Satuan yang umum digunakan dalam Fisika
maupun buku referensi teknik lainnya. Konsep tentang Gerak tanpa melibatkan penyebabnya dibahas dalam Kinematika Partikel, disajikan
dalam pokok bahasan kedua. Dalam pokok bahasan ketiga disajikan konsep tentang keseimbangan dengan materi Statistika Partikel.
Dilanjutkan dengan pokok bahasan keempat tentang gerak serta penyebabnya dalam Dinamika Partikel. Pokok bahasan kelima berisi
konsep tentang Kerja dan Energi yang dilanjutkan dengan pokok bahasan keenam tentang Impuls dan Momentum. Pokok bahasan ketujuh
membahas Dinamika Benda Kaku atau benda tegar. Mekanika tentang zat alir disajikan dalam pokok bahasan kedelapan, dan ditutup
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dengan pokok bahasan kesembilan yang membahas suhu dan kalor. Setiap pokok bahasan dalam buku mengandung beberapa sub pokok
bahasan yang dilengkapi dengan ilustrasi gambar, contoh penyelesaian soal dan soal-soal latihan beserta penyelesaiannya untuk
mempermudah pemahaman secara komprehensif dan konseptual.
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya serta nikmat kesehatan dan waktu sehingga penulis dapat
menyelesaikan buku referensi yang berjudul “Feeding Rule sebagai Pedoman Penatalaksanaan Kesulitan Makan Pada Balita”. Buku ini
diharapkan dapat menjadikan referensi dalam penatalaksanaan kesulitan balita dengan pedoman Feeding Rule. Feeding Rule merupakan
salah satu bentuk upaya perbaikan dalam mengatasi masalah kesulitan makan, yaitu dengan memberitahu orang tua/pengasuh. Menurut
Chatoor, pemberian konseling pada orang tua yang mencakup feeding rules dapat membantu anak untuk belajar mengatur dan mengatasi
masalah makannya sendiri. Basic feeding rules adalah pedoman atau aturan dasar praktik pemberian makan dengan tujuan menyusun
jadwal makan yang terstruktur dan membantu anak untuk dapat melatih regulasi makan internalnya. Akhir kata, penulis ucapan terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan sampai dengan penerbitan buku ini.
Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat terefleksi dengan sistem perekonomian yang dianut yang mendukung para pengusaha dan
pemerintah sehingga bisnis dapat berkembang dengan baik. Tahun 2020 merupakan tantangan besar bagi masing-masing negara.
Pertumbuhan ekonomi yang minus dan stagnan membutuhkan perhatian untuk diperbaiki. Masing-masing negara memilih sistem ekonomi
yang dirasa sesuai untuk diterapkan. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberi faedah materi keilmuan bagi para pembacanya
mengenai Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Buku ini membahas bagian-bagian menarik dan penting seperti: Bab 1 Sistem Ekonomi Indonesia
Bab 2 Sejarah Ekonomi Indonesia Bab 3 Pertumbuhan Ekonomi dan Perubahan Struktur Ekonomi Bab 4 Krisis Ekonomi Bab 5 Kemiskinan
dan Kesenjangan Pendapatan Bab 6 Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, dan Utang Luar Negeri Bab 7 Perusahaan Non Koperasi BUMS,
BUMN dan BUMD Bab 8 Ekonomi Koperasi Bab 9 Ekonomi Kreatif Bab 10 Ekonomi Desa Bab 11 Corporate Social Responsibility (CSR) Bab
12 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
"""Mengapa kiblat umat Islam berpaling dari Baitul Maqdis ke arah Kakbah yang dulu tempat berhala kaum kafir Quraisy? Apakah shalat
menghadap kiblat sama dengan menyembah “berhala” Kakbah? Mengapa umat Islam harus menghadap ke satu arah? Beberapa masjid
peninggalan wali yang diketahui arah kiblatnya melenceng dan hendak diluruskan, ditolak oleh masyarakat. Bagaimana menyikapi
pergulatan mitos dan sains dalam penentuan arah kiblat? Bagaimana pula perihal shaf shalat di Indonesia, apakah harus melengkung
sebagaimana shaf di Masjidil Haram? Kalau lurus, akankah tepat arah kiblat semua jemaah, sedangkan Kakbah hanya berukuran 11 x 13
meter? Sekitar 8.000 masjid di Indonesia arah kiblatnya melenceng, benarkah karena disebabkan oleh gempa bumi? Apakah gempa bumi
dapat mengakibatkan pergeseran arah kiblat? Bagaimana pula hukum menghadap kiblat ketika dalam keadaan takut, karena kondisi gelap
dan tak tahu arah, ataupun ketika berada di atas kendaraan misalnya di perahu, kapal ataupun pesawat? Persepsi masyarakat mengatakan
bahwa mengukur arah kiblat itu sulit, dan membutuhkan alat teknologi yang canggih. Benarkah? Ataukah justru mudah mengukur arah
kiblat? “... Banyak permasalahan seputar arah kiblat yang mungkin belum diketahui pemecahannya oleh masyarakat. Buku ini akan
menjawab tuntas sejarah kiblat umat Islam, permasalahan-permasalahan seputar arah kiblat serta perhitungan dan praktiknya dalam
mengetahui arah kiblat yang tepat dan akurat.” (KH. Asy’ari Aziz)"""
Usaha penyediaan buku untuk Jurusan Teknik Mesin Program Studi Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang tersebut,
dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan proses belaja rmengajar di kelas, baik digunakan oleh mahasiswa maupun sebagai pedoman
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bagi pengajar peralatan dan pengukuran otomotif. Melalui berbagai kegiatan dan bantuan dari teman sejawat dan para ahli di bidangnya,
walaupun jauh dari sempurna makadisusun lahbuku ajar tersebut.
Mewujudkan Produksi Tambang yang Berkelanjutan dengan Menjaga Kestabilan Lereng Ilmu Geoteknik sangat penting dalam dunia
pertambangan karena aktivitas penggalian pada tambang terbuka mineral dan batubara akan selalu menghadapi permasalahan kestabilan
lereng. Lereng-lereng tersebut dapat berupa lereng tambang, lereng timbunan, serta lereng-lereng daerah infrastruktur lainnya. Lerenglereng yang ada harus dianalisis kestabilannya, baik pa da tahap perancangan, penambangan, maupun pasca tambang, untuk mencegah
bahaya longsoran di waktu-waktu yang akan datang karena menyangkut keselamatan kerja, keamanan peralatan dan benda-benda lainnya,
serta keberlangsungan produksi. Buku Geoteknik Tambang adalah buku yang membahas ilmu Geoteknik secara mendasar dan berupaya
mengikuti pendekatan proses dari analisis kestabilan lereng, mulai dari definisi ilmu Rekayasa Geoteknik, prinsip-prinsip kestabilan lereng,
metode perancangan lereng, penyelidikan lapangan, uji laboratorium, uji lapangan, metode analisis kestabilan lereng tambang, sampai
pemantauan lereng. Dilengkapi juga dengan manajemen risiko dan studi kasus untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai
teori-teori geoteknik yang dibahas di buku ini.

Secara keseluruhan, buku “Penelitian Epidemiologi Lingkungan dalam Perspektif Kesehatan Masyarakat” ini terdiri atas lima bab
yang secara berturutan membahas berbagai aspek epidemiologi lingkungan mencakup: (1) Pengertian dan penggunaan
epidemiologi lingkungan; (2) Desain penelitian epidemiologi lingkungan; (3) Pengukuran pajanan; (4) Pengukuran dan interpretasi
efek terhadap kesehatan; dan (5) Penggunaan informasi epidemiologi lingkungan. Buku ajar ini disusun untuk memenuhi
kebutuhan mahasiswa Program Magister Program Studi Kesehatan Lingkungan khususnya bagi mahasiswa semester 2 yang
berminat mempelajari dan memperdalam mata kuliah Epidemiologi Lingkungan dengan beban 2 sks. Diharapkan buku ajar ini
membawa manfaat yang besar bagi para mahasiswa yang ingin mempelajari dan mengenal lebih dalam tentang epidemiologi
lingkungan.
Buku ini mendiskusikan secara ilustratif tahap demi tahap suatu cara pandang dalam pengambilan keputusan dan aplikasinya
dalam berbagai bidang, utamanya pada manajemen rantai pasok yang tergolong sulit dan kompleks, yang diekspresikan secara
sederhana.
Kehadiran buku Assessment Keterampilan Berpikir Historis (Historical Thinking) karya Dr. Ofianto, M.Pd dan Tri Zahra Ningsih,
S.Pd., M.Pd adalah sebuah respon terhadap pentingnya model penilaian keterampilan berpikir historis, untuk menemukan alat
yang sensitif terhadap capaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik setelah belajar sejarah, Pada kajiannya, buku ini
sangat bagus membahas secara tuntas keterampilan berpikir historis, dimulai dengan membahas konsep dasar berpikir historis,
tuntutan berpikir historis dalam K-13, karakteristik berpikir historis, tujuan, sampai pada kajian jenis-jenis keterampilan berpikir
historis.
Materi yang disajikan di dalam buku ini (Pengantar Fisika Kedokteran Bagian 1) adalah Fisika Dasar Bagian 1 (Mekanika, Fluida,
Gelombang, Kalor) yang diterapkan pada Ilmu Kedokteran. Penyajian paparan di dalam buku ini disajikan dalam bahasa yang
sederhana agar mudah dipahami Pembaca. Buku ini ditulis untuk digunakan sebagai buku teks bagi mahasiswa S-1 (Fisika,
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Kedokteran Gigi, Kedokteran Umum dan Keperawatan) dan mahasiswa sekolah vokasi (program studi Metrologi dan rekam
medis) atau bagi siapa pun yang memerlukan pengetahuan Fisika untuk diterapkan pada kesehatan manusia. Buku ini dapat
dimanfaatkan pula sebagai landasan kreativitas bagi mahasiswa yang ingin membuat karya ilmiah Fisika terapan terkait
kesehatan manusia, baik untuk lomba Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) maupun untuk skripsi. Pemaparan di dalam
buku ini meliputi 7 pokok bahasan, meliputi: (1) Metrologi Fisika Kedokteran, (2) Biomekanika, (3) Biofluida, (4) Getaran dan
Resonansi, serta (5) Bunyi dan Indera Pendengar. Adapun pokok bahasan lainnya adalah (6) Ultrasonik dalam Kedokteran, dan
juga (7) Kalor dan Indera Perasa. Sementara itu untuk topik: Optika dan Indera Penglihatan, Elektromedis, Magnetomedis,
Spektroskopi Atom dan Nuklir, Sinar-X dan Tomografi, serta MRI dapat Anda jumpai pada Pengantar Fisika Kedokteran Bagian 2.
"Dari sekian banyak buku yang menjelaskan tentang penilaian kompetensi melalui assessment center maupun Tempat Uji
Kompetensi (TUK), sangat sedikit yang menjelaskan secara menyeluruh seluruh tahapan dan perangkat asesmen yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan penilaian kompetensi. Buku yang ditulis dengan judul ""Arsitektur Assessment Center"" dan telah
mendapatkan sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian
Hukum dan HAM RI ini bukan hanya memberikan gambaran yang bersifat substantif, tetapi juga menjelaskan secara lengkap
seluruh aspek yang dibutuhkan dalam pelaksanaan assessment center, baik secara teori maupun praktik terbaik yang terjadi di
lapangan. Buku ini juga diharapkan dapat mengisi ruang-ruang kosong dari materi tentang standar kompetensi dan bagaimana
cara menilainya. Sehingga setiap orang yang ingin lebih jauh mempelajari tentang assessment center dan perangkatnya, dapat
secara cepat memahami, menguasai, dan mempraktekkan penilaian kompetensi, dari mulai merencanakan standar kompetensi,
merancang sistem assessment center, hingga menjadi master asesor yang profesional dan handal. Buku ini mengulas secara rinci
tentang standar kompetensi yang menjadi persyaratan dalam penilaian kompetensi melalui assessment center dan TUK, serta
bagaimana cara mengukurnya. Pembaca juga diajak untuk memahami dan mempraktekkan secara mendalam, proses bisnis
assessment center, metode dan alat ukur, dan bagaimana cara membuat alat ukur yang sesuai dengan indikator perilaku ataupun
Kriteria Unjuk Kerjanya (KUK)."
Teknik Pengukuran Dan Penilaian Hasil BelajarDeepublish
Eksistensi buku Metodologi Penelitian ini dimaksudkan untuk mengarahkan penelitian ilmiah sesuai tujuan dan kepentingan dalam
menjaga kualitas ilmu pengetahuan, khususnya dalam metodologi penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya.
Buku persembahan penerbit prenadaMedia
Buku ÒPekerjaan Dasar Teknik OtomotifÓ untuk SMK/MAK Kelas X ini disusun berdasarkan Kurikulum 2013 KI & KD Spektrum
terbaru. Penerapan kurikulum 2013 mengacu pada paradigma belajar kurikulum abad 21, menyebabkan terjadinya perubahan,
yakni dari pengajaran (teaching) menjadi belajar (learning), dari pembelajaran yang berpusat kepada guru (teachers centered)
menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik (students centered). Buku ini disajikan sedemikian sehingga mudah
dipahami dan diterapkan pada program keahlian. Buku ini dilengkapi dengan tur- tur berikut. 1. Materi Pembelajaran, berisi materiPage 6/10
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materi pembelajaran yang disusun sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. 2. Tugas Mandiri, berisi latihan dan
kegiatan yang harus dikerjakan peserta didik secara mandiri. 3. Tugas Kelompok, berisi latihan dan kegiatan yang harus
dikerjakan peserta didik secara kelompok. 4. Uji Kompetensi, berisi soal-soal untuk mengasah kemampuan peserta didik terhadap
materi yang dipelajari. 5. Uji Kompetensi Semester 1 dan 2, berisi soal-soal pilihan ganda untuk mengukur pengetahuan peserta
didik per semester.
Keprihatinan Nabi Muhammad SAW terhadap Al Qur’an diabadikan dalam Surat Al Furqaan: 30, layak kita renungkan. Berkatalah
Rasul: ”Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al Qur’an ini sesuatu yang tidak diacuhkan”. Ismail Raji al Faruqi,
mantan Gubernur Palestina, sejak tahun 1986 dikenal sebagai penggagas Islamisasi Ilmu Pengetahuan, sangat prihatin terhadap
kondisi umat Islam yang tenggelam dalam sistem pendidikan Barat. Ia berpikir, tak ada cara lain untuk membangkitkan Islam
kecuali dengan mengkaji kembali kultur keilmuan Islam masa lalu, masa kini dan keilmuan Barat untuk kemudian mengolahnya
menjadi keilmuan rahmatan lil ‘alamin, melalui apa yang ia sebut Islamisasi Ilmu Pengetahuan, sejalan dengan misi diturunkan Al
Qur’an Surat Al ‘Alaq 1- 5, yaitu misi tauhid, misi kemanusiaan (syari’at) dan misi ilmu pengetahuan. Untuk melakukan Islamisasi
Ilmu, menurutnya, diperlukan tiga sumbu tauhid: (1) Pertama: adalah kesatuan ilmu pengetahuan. (2) Kedua: adalah kesatuan
hidup. Di sini semua disiplin ilmu harus mengabdi pada tujuan penciptaan. Dan (3) Ketiga: adalah kesatuan sejarah, bahwa segala
disiplin ilmu akan menerima sifat yang ummatis dari seluruh aktifitas kemanusiaan dan mengabdi pada tujuan umat manusia,
sehingga semua disiplin ilmu (ilmu syari’ah dan semua cabang ilmu pengetahuan) harus bersifat tauhid- humanistis. (Ismail Raji
al Faruqi dalam Republika, 13 -01- 2013). Buku ini mencoba memperhatikan perjalanan sejarah perkembangan ilmu
pengetahuan, termasuk kemajuan ilmu pengetahuan abad kebangkitan Islam Pertama pada Abad Pertengahan hingga antitesis
dari keyakinan para ilmuwan Barat Modern saat ini terhadap akhir dari penemuan ilmu pengetahuan, kemudian disusun dalam
pemikiran dengan harapan untuk mencerdaskan umat agar shaleh secara individual dan sosial. Buku ini kami beri judul:
“Samudera Ilmu Sunnatullah Empirik, Dalam Perspektif Filsafat Ilmu, Etika Terapan dan Agama”, agar umat cerdas melakukan
amal shaleh sehingga terhindar dari jebakan ilmu pengetahuan sekuler, mencakup bahasan: Bab 01: Membedakan Pengetahuan
(Ainul Yaqin), Ilmu Pengetahuan (Ilmu Yaqin) dan Ilmu Sunnatullah Empirik (Haqqul Yaqin) Bab 02: Pendekatan Filsafat Ilmu
Pengetahuan (Sains) Tauhid Bab 03: Ilmu Sunnatullah Empirik (Haqqul Yaqin) Sebagai Hukum (Law) Sebab-Akibat di Alam
Natural dan Sosial. Bab 04: Sunnatullah Empirik Tentang Sejarah Perkembangan Pemikiran Ilmu Pengetahuan Bab 05: Fakta
Empirik Hasil Pengamatan: Dari Rukyat Menjadi Hisab Bab 06: Petunjuk Al Qur’an Tentang Fakta Empirik Sub-Atomis, Dimensi
Malaikat. Bab 07: Iman Pada Qadla-Qadar Sebagai Aqidah Mendalami Samudera Ilmu Pengetahuan Sunnatullah Empirik Bab 08:
Rujukan Al Qur’an Tentang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Sunnatullah Empirik Bab 09: Metode
Penelitian Sunnatullah Empirik Bab 10: Metode Ilmiah Mendalami Samudera Ilmu Sunnatullah Empirik. Bab 11: Implimentasi Ilmu
Sunnatullah Empirik Dalam Perspektif Filsafat Etika Terapan dan Agama. Bab 12: Meniti Jalan Takwa Bagi Ilmuwan Sunnatullah
Empirik Penulis buku ini berharap agar bacaan ini dapat merangsang Ulama dan para Cendikiawan untuk menelaah lebih
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mendalam, bahu-membahu menjadikan kandungan ilmu pengetahuan Sunnatullah Empirik dalam Al Qur’an dan As Sunnah
untuk mencerdaskan umat, berperilaku shaleh dan benar secara individual dan sosial, untuk memberikan jawaban menyiapkan
kejayaan umat Islam pada abad ke depan. Insya Allah. Amin 3x.
SEBATIK is a collection of research articles, scientific works, and dedication from all academic community in order to integrate
information. SEBATIK provides open publication services for all members of the public, both in all tertiary educational and teacher
environments and other research institutions, with the freedom to exchange information that is dedicated to facilitating
collaboration between researchers, writers and readers through information exchange. SEBATIK was introduced and developed in
the STMIK Widya Cipta Dharma environment since 2001 and is wide open for continuous development. SEBATIK is published
periodically twice a year, namely June and December, this Journal contains the results of research activities, discoveries and
ideas in the field of ICT (Information and Communication Technology) covering the topics of information systems, artificial
intelligence, multimedia technology, and others. SEBATIK is also open to topics of research and service outside the field of ICT
topics such as topics on public relations, economic improvement, and others. Hopefully with the articles in cultivation researchers
can share knowledge in order to advance Indonesia, especially East Kalimantan. ISSN : 1410-3737 E-ISSN : 2621-069X
Penulis berharap semoga buku yang sedang Anda baca dengan judul ”Menanggulangi Kemiskinan dan Kebijakan Pertumbuhan
Ekonomi: Paradigma Zakat“, selanjutnya dapat menambah pemahaman kita tentang salah satu Rukun Islam, yaitu Zakat dalam
“bahasa” Ilmu Pengetahuan, semoga menjadi tambahan ilmu agama dan ilmu ekonomi “Paradigma Baru” dalam menanggulangi
kemiskinan.
Buku yang berjudul Teknik Pemesinan Bubut SMK/MAK Kelas XI ini dapat hadir sebagai penunjang pembelajaran pada Sekolah
Menengah Kejuruan kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan. Buku ini berisi pengetahuan Teknik Pemesinan yang mengacu
pada Kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi: • Mengenal Mesin Bubut • Kecepatan putar
mesin bubut • Pemotongan mesin bubut • Teknik pekerjaan pada mesin bubut Berdasarkan materi yang telah disajikan, para
siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills) dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati,
mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, esai, dan tugas proyek
yang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menguasai materi sesuai kompetensi dasar dan kompetensi inti. Buku
ini telah disesuaikan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK di bidangnya. Dengan demikian, kami berharap siswa mampu
berkompetisi di dunia kerja.
"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 -KencanaBuku ini merupakan bentuk media pembelajaran metodologi penelitian pada bidang kesehatan yang berisi berbagai topik bahasan
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sebagai berikut: 1. Langkah umum menyusun karya tulis ilmiah 2. Sistematika bagian awal karya tulis ilmiah 3. Metode penelitian
Bahasan materi metodologi penelitian dalam buku ini tersusun berdasarkan alur penyusunan karya tulis ilmiah sebagai bentuk
luaran dari proses penelitian yang dilakukan. Penggunaan alur penyusunan karya tulis ilmiah diharapkan dapat mempermudah
proses pembelajaran oleh pembaca sekaligus dapat diterapkan secara praktis dalam wujud karya tulis ilmiah.
Buku "Pekerjaan Dasar Teknik Mesin" untuk SMK/MAK Kelas X ini disusun berdasarkan kurikulum 2013 KI & KD Spektrum
terbaru. Penerapan kurikulum 2013 mengacu pada paradigma belajar kurikulum abad 21, menyebabkan terjadinya perubahan,
yakni dari pengajaran (teaching) menjadi belajar (learning), dari pembelajaran yang berpusat kepada guru (teachers centered)
menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik (students centered).
?Buku Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya, Edisi Revisi membahas materi dengan ringkas dan mudah
dimengerti bagi para mahasiswa maupun praktisi. Materi buku ini luas dan dilengkapi dengan contoh metode, simpulan, dan
pertanyaan yang bisa dikembangkan untuk masing-masing keperluan. Masing-masing bab membahas tentang fondasi penelitian;
struktur organisasi; studi kepustakaan; teknik sampling; rencana penelitian; analisis data; kesimpulan, implikasi, dan saran;
evaluasi laporan penelitian; instrumen penelitian; macam-macam instrumen pengukuran; penelitian deskriptif; penelitian expostfacto; penelitian eksperimen; penelitian survei; penelitian sejarah; dan penelitian tindakan.
Metrologi industri dalam arti umum adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu pengukuran geometrik, dimulai dari pemahaman cara
penggunaan alat ukur hingga penjelasan komponen umum alat ukur. Buku metrologi industri ini membantu pemahaman bagi pembaca yang
tertarik dengan ilmu bidang pengukuran teknik dan geometrik, yang dirancang dalam sebuah buku yang sistematis membahas tentang
pengukuran. Buku ini membahas secara terperinci mengenai konsep dasar pengukuran, komponen umum alat ukur dan prinsip kerja, dan
sifat alat ukur.
Penelitian adalah hal penting dalam berbagai bidang kehidupan manusia di bumi ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak
terlepas dari aktivitas dunia penelitian, demikian juga di bidang pendidikan dan kesehatan. Perkembangan ataupun kemajuan di berbagai hal
di kedua bidang tersebut sangat dipengaruhi oleh aktivitas atau keberhasilan penelitian di bidangnya masing-masing. Kehadiran buku ini
adalah ingin menjawab semua permasalahan di atas, baik yang dihadapi oleh peneliti, terutama penelitipemula maupun kesulitan yang
dihadapi oleh mahasiswa baik sarjana maupun pasca sarjana dalam membuat proposal penelitian bidang kesehatan (keperawatan,
kebidanan, kesehatan masyarakat, dan lain-lain).
Dalam buku ini, penulis mencoba menyajikan secara ringkas tentang prinsip dasar Survei Rekayasa Konstruksi, dilengkapi dengan prosedur,
contoh soal dan penyelesaian serta beberapa latihan soal. Untuk menambah wawasan, kiranya para pembaca dapat melengkapinya dengan
buku buku lain yang berhubungan dengan materi Survei dan Pengukuran untuk Konstruksi (Survey for Constructions and Engineering
Survey).
Buku yang berjudul Teknik Pemesinan Frais SMK/MAK Kelas XI ini hadir sebagai penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah
Kejuruan Program Keahlian Teknik Mesin untuk Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan. Buku ini berisi materi pembelajaran yang
membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia pemesinan yang mengacu pada Kurikulum 2013 revisi tahun
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2017. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi: • Bagian-bagian dan handel dari mesin frais • Jenis-jenis mesin frais dan kecepatan
putar mesin frais • Alat potong mesin frais • Penjepit benda kerja/ragum mesin dan parameter pemotongan mesin frais untuk berbagai jenis
pekerjaan • Teknik mengefrais balok segi empat, rack, dan roda gigi lurus Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak untuk
melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills) dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan, dan
mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, esai, dan tugas proyek. Hal ini bertujuan untuk mengukur
kemampuan siswa dalam memahami materi. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan info untuk menambah pengetahuan para peserta
didik. Kebutuhan akan buku ini sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK bidang teknik mesin. Dengan demikian, kami berharap bahwa
siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan lulusan SMK/MAK dapat memasuki dunia kerja.
Meningkatnya jumlah usaha perbankan, baik koperasi maupun bank umum yang kini sudah mulai merambah masuk ke desa, fungsi LPD
sebagai lembaga keuangan adat khas Bali mendapat tantangan besar. Untuk menghadapi persaingan tersebut, LPD di Buleleng harus
bekerja ekstra memberikan pelayanan yang memuaskan sehingga nasabah tetap mau bekerjasama dengan LPD setempat. Selain itu pihak
LPD juga harus selalu memperhatikan kesehatan keuangan LPD-nya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LPD itu
sendiri. Penilaian atau pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam memastikan efektivitas LPD. Selain digunakan untuk
menilai keberhasilan perusahaan, pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam
perusahaan. Pihak manajemen juga dapat menggunakan pengukuran kinerja perusahaan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja dari
waktu ke waktu.
buku ini mengutip berbagai macam bentuk tes dan pengukuran yang bermanfaat untuk mengukur komponen kemampuan kondisi fisik,
keterampilan cabang olahraga, dan masalah-masalah psikologis dalam kepelatihan olahraga yang praktis dapat digunakan bagi atlet
maupun siswa. buku ini diperuntukan bagi mahasiswa pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, namun dapat pula dimanfaatkan oleh
semua kalangan.
Sebagai bahan ajar, buku ini memiliki beberapa petunjuk (instruction) kerja yang menuntun para mahasiswa untuk melakukan sesuatu.
Jelasnya, buku ini hanya terdiri dari 5 (lima) bab saja. Buku ini telah disesuaikan dengan kurikulum yang ada di Jurusan Teknik Mesin.
Sebagai buku ajar, tentunya buku ini memuat beberapa soal yang disediakan sebagai bahan pengayaan untuk mengetahui sejauhmana
kemampuan dan daya serap para mahasiswa.
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