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Kamus Bahasa Padang Atau Bahasa Minang Micro Technology
Kamus suatu bahasa dapat dijadikan petunjuk kemajuan peradaban masyarakat pemilik bahasa itu karena berisi kata-kata (lema) tentang ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang hidup dan senantiasa berkembang dalam masyarakat tersebut. Maka, wajar kalau kamus dianggap sebagai kebanggaan masyarakat pendukungnya. Demikian juga, Kamus Bahasa Indonesia Sekolah Dasar ini merupakan kebanggaan insan pencinta pendidikan dasar karena kamus ini menjadi acuan
utama bagi siswa, peserta Program Paket A, guru, orang tua, ataupun para pemula dalam upaya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada jenjang pendidikan dasar. Kamus ini memang layak menjadi sumber acuan karena disusun dan direvisi berdasarkan hasil penelitian berbagai sumber tertulis: buku-buku ajar berbagai bidang studi dan buku pengayaan serta sumber lain yang setara dengan kemampuan siswa sekolah dasar. Oleh karena itu, kamus ini dapat
menjadi pendamping siswa dalam belajar Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Matematika, Bahasa Indonesia, Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan, bahkan muatan lokal. Dalam edisi kedua ini ditambahkan 1009 lema baru dan 387 sublema baru, serta dilakukan penyempurnaan dalam pelabelan kelas kata dan paparan lema. Untuk memenuhi permintaan pasar, kamus ini diterbitkan ulang dalam format yang lebih kecil agar mudah dibawa ke mana-mana sebagai
sahabat tempat bertanya. Mari kita biasakan siswa belajar secara mandiri dengan menggunakan kamus sebagai sumber belajar sejak awal pendidikan dasar.
Pemikirian etika bisnis muncul ke permukaan dengan landasan bahwa islam adalah agama yang sempurna. Ia merupakan kumpulan atutan -aturan ajaran (doktrin) dan nilai-nilai yang mengantarkan manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat
Bahasa Sunda merupakan salah satu bahasa yang banyak dibutuhkan di Indonesia. Bahasa Sunda digunakan oleh masyarakat di daerah Jawa Barat dan Banten. Bahasa Sunda memiliki keunikan tersendiri seperti bahasa-bahasa lainnya di Indonesia. Kamus ini hadir sebagai teman belajar bagi Anda yang ingin mengetahui dan mengenal bahasa Sunda secara lebih dalam. Kamus ini hadir bertujuan agar membantu para pembelajar bahasa, khususnya para pelajar dan mahasiswa,
untuk mendapatkan kosakata dari bahasa Sunda dengan benar. Entri kosakata berdasarkan urutan alfabet. Dan, berdasarkan kata dasar. Kamus ini dilengkapi dengan petunjuk penggunaan kamus serta sejarah bahasa Sunda sehingga memudahkan bagi Anda dalam menggunakan kamus ini. Selamat Membaca! ----------------- Kamus praktis dan lengkap belajar bahasa Sunda, dipersembahkan oleh Frasa Lingua (HutaMedia) #HutaMediaGroup
dengan pelacak kata bahasa Indonesia-Rongga
Kamus bahasa Bali
PADANG GUCI DIKALE
Perempuan Bernama Arjuna 6
Kamus Bahasa Indonesia
Kamus Saku Bahasa Indonesia

Bila pengarangnya tidak berubah pikiran di masa mendatang, novel berjudul Perempuan Bernama Arjuna 6: Sundanologi dalam Fiksi karya Remy Sylado ini akan mengakhiri serangkaian kisah perjalanan atau petualangan intelektual, kultural, dan “spiritual” sepasang suami- istri—Arjuna dan Jean-Claude van Damme—sepanjang lima novel terdahulu yang telah kami terbitkan. Inilah novel terakhir dalam seri ini, wallâhu a‘lam. Dalam karyanya kali ini, Remy Sylado membeberkan dengan piawai ihwal kebudayaan Sunda berikut hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Dalam perspektif budaya dan peradaban, kawasan
Sunda (kuno)—boleh dikata—meliputi suatu wilayah yang relatif cukup luas. Di wilayah ini juga ditemukan jejak peradaban Sunda kuno yang spektakuler dan fenomenal berupa timbunan bebatuan raksasa berumur jutaan tahun. Inilah timbunan bebatuan yang tersusun rapi dan membentuk sebuah bangunan menakjubkan bernama Gunung Padang. Intinya, melalui tokoh Arjuna dan suaminya dalam novel ini, sang pengarang seakan-akan menjawab berbagai pertanyaan yang menggelayut dalam benak kita berkenaan dengan filosofi, bahasa, musik, adat-istiadat, tradisi, dan berbagai hal lainnya dalam kebudayaan Sunda.
Selamat menikmati suguhan petualangan intelektual, kultural, dan “spiritual” dalam novel yang sangat “ciamik” ini.
Keanekaragaman pesona budaya yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan unsur kebudayaan Nasional yang dapat memberikan corak dan karakteristik kepribadian bangsa. Penggalian dan pengembangan budaya daerah dimaksud tentu saja membutuhkan data dan informasi selengkap dan seakurat mungkin, sehingga secara multi dan interdisipliner dapat dilihat sebagai suatu perwujudan kesatuan kebudayaan nasional.
Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Sudah barang tentu semua orang harus bisa berbahasa dengan baik; lisan maupun tulisan. Untuk menunjang itu semua dibutuhkan kamus untuk pembelajaran. Kamus ini hadir sebagai teman belajar bagi Anda yang ingin mengethaui dan mengenal bahasa Indonesia lebih mendalam. Kamus ini hadir dengan menyesuaikan EYD sehingga dapat pula membantu para pembelajar bahasa Indonesia, seperti para pelajar dan mahasiswa. Entri kosakata dalam kamus ini urut sesuai alfabet. Dan, kamus inidilengkapi dengan petunjuk penggunaan kamus hingga memudahkan
pembacanya.
Kamus Sinonim Bahasa Inggris
ETIKA BISNIS ISLAM
Kamus Simpulan Bahasa
edisi pelajar
Negara Bangsa Malaysia: Asas dan Cabaran (UUM Press)
langkah awal memahami linguistik

Kosakata atau istilah-istilah dalam berbagai bidang ilmu, terus berkembang dan bertambah dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, diperlukan kamus untuk menerjemahkan dan mencari padanan katanya. Selain itu, kamus juga berperan dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, memperkaya bahasa, dan sarana berkomunikasi. Kamus Bahasa Indonesia ini memuat ribuan kosakata, baik kosakata ilmiah
maupun populer, lengkap dengan definisi dan arti yang lengkap dan padat. Selain itu, untuk memudahkan pemahaman, kamus ini juga dilengkapi dengan kelas kata dan turunan kata. Jadi, sangat tepat jika kamus ini dijadikan pegangan oleh para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Buku Persembahan penerbit Bmedia
Negarawan Tun Mahathir Mohamad pernah berkata bahawa sesebuah bangsa yang berjaya adalah mereka yang mempunyai asas identiti yang kukuh dan berjaya mengharungi cabaran. Pembinaan negara bangsa Malaysia merupakan matlamat semua. Impian untuk mewujudkan bangsa Malaysia hanya akan menjadi realiti apabila rakyat bersedia untuk menerima wawasan dan gagasan satu negara satu bangsa. Dengan
kepelbagaian bangsa, agama dan budaya yang sedia ada di Malaysia, tidak dapat dinafikan bahawa jalan menuju ke arah idealisme negara bangsa Malaysia masih jauh dan penuh berliku. Kejayaan untuk membina negara bangsa Malaysia sebenarnya bergantung kepada kita melalui kesediaan memberi dan menerima. Semangat sedemikian telah lama dipupuk dan diterima oleh generasi awal merdeka dalam usaha
untuk membentuk negara dan bangsa kita. Siapakah rakyat dan bangsa Malaysia dan bagaimanakah kewujudan mereka serta apakah cabaran yang dihadapi oleh negara kita termuat dalam buku ini. Lakaran konsep, sejarah dan peristiwa serta perdebatan terhadap isu utama dipaparkan dalam beberapa dimensi penulisan. Kesemuanya adalah tentang asas dan cabaran dalam usaha kita untuk membina negara dan
“bangsa idaman” iaitu bangsa Malaysia di negara tercinta ini.
Brunei Malay dialect dictionary
Diksi dan Gaya Bahasa
Kamus bahasa M?layu
Keselarasan Antara Budaya Kenabian dan Budaya Sunda
Prisma
Smart Plus Inti Materi SMP
Seringkali kita merasa bingung dengan arti sebuah kata. Bahkan kita juga sering menemukan istilah-istilah yang terasa asing di telinga kita. Untuk memecahkan persoalan itu, kamus adalah pilihan yang terpat. Kamus Bahasa Indonesia persembahan penerbit IndonesiaTera ini disusun secara lengkap dan praktis, sehingga mudah dipelajari, dan akan membuat kita bersemangat untuk bermain-main dengan arti kata. Kamus Bahasa Indonesia ini berisi ribuan kata-kata yang akrab dalam komunikasi keseharian, baik lisan maupun tulisan, dengan memberikan arti pada masing-masing
kata secara ringkas dan padat. Selain itu, kamus ini juga dilengkapi dengan ungkapan (idiom), kata baku dan tidak baku, sinonim (persamaan kata), dan antonim (lawan kata). -Indonesia TeraIlmu pengajian kesusasteraan Cina Malaysia (atau dikenali sebagai kesusasteraan Mahua) telah wujud sejak tahun 1960-an. Sepanjang tempoh setengah abad yang lalu, sarjana dari dalam dan luar negara telah menggembleng tenaga untuk menyelami hati sanubari komuniti Cina melalui khazanah dan warisan sasteranya. Kini, ia telah berkembang sebagai suatu komponen yang penting dalam keseluruhan ilmu pengajian Cina Malaysia. Buku ini menyorot proses pencarian jati diri kesusasteraan Mahua dengan memfokuskan wacana kritikan sastera yang pernah diketengahkan
sepanjang perkembangan sejarah sasteranya. Tulisan yang sedemikian jarang-jarang ditemui dalam dunia ilmu berbahasa Melayu. Justeru, ia amat sesuai untuk dijadikan rujukan bagi mahasiswa-mahasiswi khususnya dan peminat sastera amnya. Kehadirannya juga adalah kunci untuk menyelami pemikiran dan minda penulis-intelektual Cina di Malaysia.
Festschrift 70 Tahun Prof Mukhaiyar dengan judul Ikhtiar dalam Bahasa memotret beragam ikhtiar dalam pembelajaran, kajian kebahasaan, dan kajian kesusastraan. Buku ini memuat karya-karya bernas dari tokoh pendidikan bahasa, linguistik, dan sastra di Indonesia. Terkait ikhtiar dalam pendidikan kebahasaan beragam topik hangat membahas isu pembentukan karakter dan pembelajaran bahasa, pembelajaran virtual saat Covid-19 dan distruptive learning, dan reframing pembelajaran. Ikhtiar dalam pengembangan profesi juga menjadi isu dengan kajian terkait
pengembangan bahan ajar,kurikulum, peningkatan kompetenesi guru bahasa, peran refleksi pembelajaran, best practice, dan instruksi, strategi, pendekatan pembelajaran, serta beragam inovasi pembelajaran keterampilan berbahasa seperti membaca, berbicara, menulis, dan keterampilan berpikir kritis. Di samping itu, juga disentuh manajemen dalam pengelolaan pusat bahasa. Sementara pada kajian linguistik dibahas topik linguistik murni dan terapan, seperti penerjemahan, tipologi linguistik dan pembelajaran, penulisan artikel ilmiah internasional dan masalahnya, ikhtiar dalam
bahasa dalam komunikasi, fenomena pemilihan mana suka dalam berbahasa, dampak Korona dalam dinamika berbahasa, repertoire dalam komunikasi online, prosodi dalam Bahasa. Kemudian juga dibahas entitas bahasa dan fungsi Bahasa dalam kehidupan manusia. Terakhir dalam kajian bahasa dan sastra dibahas refleksi perjalanan bahasa nasional dalam karya sastra dan Bahasa asing di Indonesia, kemudian relasi kuasa Ideologi dalam karya sastra.
Kamus bahasa Melayu Brunei
Lengkap & Praktis
Proceedings of the 1st International Conference on Applied Social Sciences, Business, and Humanity, ICo-ASCNITY, 2 November 2019, Padang, West Sumatra, Indonesia
Hikmah Mempesona Dari Anakku
99 ciloteh Kuliner Minang Ala Dokter (Part 1)
Kamus Bahasa Wolio

The Wolio language is part of the Austronesian language family. The text, as well as providing a dictionary, aims to introduce the reader to traditional Wolio language and literature.
"Bergembiralah kamu kerana sesungguhnya seorang lelaki daripada kamu adalah sama dengan 1000 orang daripada Yakjuj dan Makjuj" Hadis direkodkan oleh Bukhari. Buku Yakjuj & Makjuj: Bencana Di Sebalik Gunung (2009) mendedahkan bangsa misteri yang disebutkan di dalam al-Quran, Yakjuj & Makjuj. Isu-isu misteri kian terungkap dengan penemuan bangsa Scythia yang mirip dengan karakter Yakjuj & Makjuj dan Pergunungan Kaukasus sebagai
lokasi 'tembok' Yakjuj & Makjuj. Bukti-bukti sejarah kian menunjukkan kebenaran ini. Namun, bangsa Scythia hanyalah satu daripada bangsa Yakjuj dan Makjuj. Buku Yakjuj & Makjuj: Lima Gelombang Pembawa Bencana ini mendedahkan lima bangsa Yakjuj & Makjuj yang terkenal dengan serangan kejam dalam sejarah * Menghurai keturunan Yakjuj & Makjuj bermula daripada keturunan Nabi Nuh * Sifat yang ada pada Yakjuj & Makjuj terdapat dalam
keturunannya sekarang * Apabila tiba masa yang dijanjikan, lima bangsa ini akan kembali menguasai bumi.
Balinese-English, English-Balinese dictionary.
Review of Indonesian and Malayan Affairs
Dewan bahasa
Sundanologi dalam Fiksi
Kamus kata-kata serapan asing dalam bahasa Indonesia
Menguak Misteri Gunung Padang
Kamus Genggam Bahasa Sunda
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.
Essays on sociopolitical conditions and prominent people in Indonesia.
Ada sebuah proses yang harus dijalani untuk mencapai kesuksesan, begitu juga sukses di bidang akademik, proses belajar harus dijalani. Untuk itu, kami menyusun buku ini untuk mendampingi siswa dalam proses belajar demi meraih kesuksesan. Smart Plus SMP ini hadir sebagai solusi untuk menghadapi hal tersebut. Buku ini dapat digunakan untuk menghadapi Penilaian Harian, Penilaian Tengah
Semester, Penilaian Akhir Tahun, USBN, UN, atau yang sederajat, baik berbasis kertas dan pensil maupun berbasis komputer. Di dalam buku ini dibahas secara detail untuk tiap pelajaran yang meliputi Ringkasan Materi, Aplikasi, Ayo Berlatih, dan model pelatihan lainnya. Soal-soal yang disajikan dalam buku ini merupakan soal-soal pilihan. Sebagian besarnya adalah model soal terbaru. Kami
berharap buku ini dapat memberikan gambaran nyata kepada siswa mengenai soal yang pernah diujikan sehingga siswa mampu mengenali diferensiasi model soal yang keluar. Dengan memahami berbagai macam model soal, siswa dituntut untuk siap lebih dini dalam menghadapi ujian Soal-soal yang disajikan dalam buku ini merupakan soal-soal pilihan yang kami ambil dari soal ujian nasional dan soal
ujian masuk PTN. Sebagian besarnya adalah model soal terbaru. Cukup dengan satu buku memuat lengkap mata pelajaran, yaitu : Matematika Bahasa Indonesia Bahasa Inggris IPA Buku ini adalah pilihan yang tepat!!! Buku ini hadir tidak hanya untuk siswa, tetapi juga guru di sekolah. Bahkan, orang tua juga dapat menggunakan buku ini sebagai pendamping belajar di rumah. Buku ini dapat Anda
gunakan sebagai latihan sehingga menjadi senjata ampuh untuk mencapai nilai tinggi pada : Ulangan Harian/Penilaian Harian Ulangan Tengah Semester/Penilaian Tengah Semester Ulangan Akhir Semester/Penilaian Akhir Semester Ulangan Kenaikan Kelas/Penilaian Akhir Tahun Ujian Nasional
Kamus bahasa Malaysia
Pesona bahasa
Kamus Genggam Bahasa Indonesia
Menciptakan Pembelajaran Bahasa Arab Yang Menarik
ICO-ASCNITY 2019
9 dari 10 kata bahasa Indonesia adalah asing
Dictionary of loan words used in Indonesian language.
Kamus Saku Bahasa Indonesia ini memiliki keunggulan: • Mudah dibawa ke mana-mana karena ukurannya yang kecil • Berisi kosa kata pilihan yang biasa digunakan dalam dunia pendidikan • Dilengkapi dengan petunjuk pemakaian kamus, sejarah terbentuknya bahasa Indonesia, artikel mengenai bahasa baku, definisi singkat, imbuhan, kata tugas, dan EYD
Membiasakan berbahasa Arab di lingkungan asrama dan sekolah, penyebab yang lain para siswa terbiasa menggunakan bahasa Arab adalah disebabkan oleh adanya peraturan yang memberikan sanksi atau hukuman kepada siapa yang tidak berbahasa Arab di lingkungan sekolah dan asrama. Hukuman tersebut bisa dengan membayar denda berupa uang sampai kepada pengurangan point atau nilai untuk nilai ibadah dan nilai bahasa. Mengenai kompetensi profesional guru bahasa Arab dalam perencanaan dan
pengembangan program pembelajaran bahasa Arab pada kemampuan guru-guru bahasa Arab dalam mengembangkan silabus pada mata pelajaran bahasa Arab sudah mengikuti dan melaksanakan prinsip pengembangan silabus.
Petunjuk Praktis untuk Penelitian Lapangan, Analisis Teks Media, dan Kajian Budaya
Islam, Kemanusiaan, Kebangsaan dan Kemajuan Perempuan
Dilengkapi dengan kamus kecil bahasa Padang Guci
Kamus bahasa Sunda-Indonesia
Etika K. Bertens
Kamus Bahasa Rongga Indonesia
Buku ini adalah hasil penelitian terhadap karya Haji Abdul Latif Syakur (1882-1963 M). Ia adalah ulama paling lama yang belajar dan diasuh oleh Syekh Ahmad Khatib al-Minangakabawi. Haji Abdul Latif Syakur adalah ulama yang terlibat membentuk konstruksi Islam Melayu-Indonesia. Pemikirannya tidak hanya melampaui ulama tradisional tetapi juga ulama modernis. Ia bicara tentang hubungan Islam dengan kemanusiaan, kebangsaan, dan kemajuan perempuan. Buku ini menarik untuk dibaca.
Kamus ini adalah sebuah karya penelitian, yang seyogianya terus perlu diperbaiki. Berikut ini akan diuraikan sedikit metodologi penyusunannya dan hal-hal yang perlu disempurnakan untuk edisi kamus berikutnya sehingga kamusnya menjadi lebih lengkap dan akurat. Penyusunan kamus adalah proses yang sangat panjang dan rumit. Proses ini mencakup pengembangan basis data leksikal yang tidak selalu mudah dilakukan karena menuntut pengetahuan dan pengalaman ilmu bahasa, khususnya leksikografi , serta
penguasaan teknologi komputer untuk itu. Pengumpulan kata dan pemilahan makna serta ilustrasi makna merupakan tantangan tersendiri.
Sehimpun Sajak Asmaraluka Penulis : Perempuan Seberang Ukuran : 14 x 21 cm Terbit : Juni 2021 ISBN : 978-623-6302-93-4 www.guepedia.com Sinopsis : “Asmara dan luka adalah sahabat baik. Keduanya mengitari manusia-manusia yang sedang duduk, berjalan atau berlari di taman bunga mawar (indah berduri).” Sehimpun sajak ini mengangkat tema tentang cinta, luka dan kehidupan. Tujuan dari kehadiran buku puisi ini adalah sebagai cara untuk mengabadikan pengalaman-pengalaman lewat susunan kata yang isinya
mengandung pesan. Potret peristiwa masa silam yang direkam ini sengaja penulis kumpulkan agar abadi dalam tulisan walau kejadiannya tak bisa diputar ulang tetapi senantiasa terkenang. Dan tentu untuk menjadi bahan pelajaran agar kita tak perlu menghakimi masa lalu juga mencemaskan masa depan. Cukup maksimalkan masa sekarang dengan membuang rasa takut untuk terus berjalan menapaki terjal kehidupan. Ibarat sungai, cinta dan kehidupan memiliki arus yang dinamis. Maka kita harus bisa membaca besar
kecilnya arus tersebut sebelum kita seberangi karena hidup bukan untuk menuntut suatu apapun agar sesuai dengan kita. Namun kitalah yang harus men-setting diri kita agar selalu berusaha menjadi lebih baik dari kemarin supaya orang lain atau bahkan alam nyaman ketika berada di dekat kita. Intinya adalah, "akan lahir puisi ketika jatuh hati dan akan menjadi-jadi puisi ketika patah hati." www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Semua berawal dengan keteladanan
Yakjuj & Makjuj: 5 Gelombang Pembawa Bencana
Ikhtiar Dalam Bahasa
Bali-Inggris, Inggris-Bali
METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF
Kamus Bahasa Indonesia Sekolah Dasar
Sundanese-Indonesian dictionary.
Foreign words and phrases in the Indonesian language ; collection of articles previously published in Amanah, Tiara, and Jakarta-Jakarta.
Dangau, Pance, Kinjagh, Bake, Kuduk, Sengkuit, dan Tambuhan adalah salah satu contoh bangunan dan alat-alat masyarakat Padang Guci pada zaman dahulu yang memiliki cerita menarik untuk diketahui maksud dan tujuan dibalik pembangunan dan pembuatannya. Selain itu dengan membaca buku ini, pembaca akan mengetahui bentuk bangunan dan peralatan yang sering masyarakat Padang Guci pada zaman dahulu dalam menjalani setiap aktivitas kehidupan sehari-hari. Buku elektronik karya dari Andis Syah Putra,S. IP ini dipersembahkan untuk seluruh masyarakat daerah Padang Guci. Selamat membaca
Haji Abdul Latif Syakur; Pemikiran, Wacana dan Gerakan Pembaharuan Islam Abad XX
catatan kritis
Sastera MAHUA dalam Kritikan dan Pensejarahan (Penerbit USM)

Buku Metodologi Penelitian Kualitatif ini berangkat dari pemikiran sederhana dan dari pengalaman keseharian penulis ketika mengajar metodologi penelitian kualitatif. Banyak keluhan dari mahasiswa ketika menyelesaikan tugas akhir mereka. Bahwa menyusun skripsi, tesis, dan disertasi ataupun penelitian lainnya terasa sangat sulit, terutama dalam menyelaraskan antara masalah, paradigma, pendekatan, dan teori dalam penelitian. Buku ini sengaja dimunculkan untuk mengatasi kegagapan tersebut, Makanya pembaca
akan menemukan tuntunan ringkas dan sederhana dalam buku ini bagaimana caranya melakukan penelitian kualitatif. Petunjuk dan bimbingan praktis ini yang nyaris gagal disediakan oleh sebagian besar penulis metodologi penelitian kualitatif Kelebihan lain buku metodologi kualitatif ini adalah pembahasan tentang kajian budaya (cultural studies). Selama ini kajian budaya (cultural studies) di tempatkan di luar penelitian kualitatif. Ia merupakan pembahasan metodologi tersendiri. Padahal sepantasnyalah kajian budaya
(cultural studies) berada dalam pendekatan kualitatif. Ini bisa dibaca dari sejarah dan asumsi dasarnya.
Kamus Sinonim Bahasa InggrisPT Mizan PublikaKamus kata-kata serapan asing dalam bahasa IndonesiaPenerbit Buku Kompas
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