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Buku ini merupakan buku siswa yang
dipersiapkan dalam rangka Implementasi
Kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan
ditelaah oleh berbagai pihak di bawah
koordinasi Penerbit Grasindo. Buku ini
merupakan Òdokumen hidupÓ yang senantiasa
diperbaiki, diperbaharui, dan
dimutakhirkan sesuai dengan dinamika
kebutuhan dan perubahan zaman.
Kerangka filosofis pengembangan ilmu di
perguruan tinggi keagamaan Islam berbasis
pada empat pandangan dasar: Paralelisasi
agama dengan filsafat karena agama
menyuguhkan nilai-nilai normatif dan
sebagai world-view, universalisme Islam,
kesesuaian konsep sains dengan ajaran
Islam, dan point vortex theory. Empat
pandangan dasar ini tidak bisa
dikerangkakan karena bukan merupakan
kesatuan gagasan dan bersifat tumpangtindah; yang secara keseluruhan dan
komprehensif disajikan dalam buku penting
ini dengan metode bahasan ilmiah yang
mudah dipahami baik bagi kalangan
mahasiswa maupun para dosen/pengajar di
perguruan tinggi/UIN. Buku persembahan
penerbit Prenada Media Group.
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Materi buku ini telah disesuaikan dengan
silabi/kurikulum nasional UIN, program S1
(strata Satu) yang diterbitkan oleh
Koopertais wilayah IV Surabaya. Ilmu
Alamiah Dasar (IAD), Ilmu Sosial Dasar
(ISD), Ilmu Budaya Dasar (IBD), yang
termasuk komponen MKU (mata kuliah umum),
diberikan kepada mahasiswa UIN, STAIN, dan
PTAIS semua fakultas dan jurusan. Dengan
diterbitkannya buku ini diharapkan para
mahasiswa dapat memahami secara mendalam
tentang hal-hal yang berkaitan dengan
materi yang dikaji dalam Ilmu Alamiah
Dasar (IAD), Ilmu Sosial Dasar (ISD), Ilmu
Budaya Dasar (IBD), antara lain memiliki
kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai
luhur bangsa kita disamping memiliki ilmu
pengetahuan yang memadai. Sehinga
diharapkan mahasiswa dapat memahami
masalah-masalah sosialsecara
interdisipliner serta mampu mengembangkan
wawasan dan kepekaan terhadap lingkungan
sosial.
Science for the Protection of Indonesian
Coastal Ecosystems (SPICE) provides key
information on all aspects related to the
management of coastal ecosystems. This
includes the coastal management involved,
the ecology of this area, and the
relationship between humans and the
environment found here. The book presents
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guidelines defined by scientific experts,
allowing for proper application of science
products into ecosystem management. The
bio-geo-physical importance of coastal
ecosystems of Indonesia makes this a book
of global importance and interest. Written
by an Indonesian-German author team,
giving a unique and global perspective on
the coastal ecosystems Presents text boxes
with research gaps and policy
implications, giving the reader an easy
grasp of what needs to be done in terms of
research and management Features best
practice case-studies that can be applied
to coastal ecosystems around the world,
offered through the lens of Indonesia, a
region of global relevance in terms of
climate and environmental change
Ilmu Kealaman Dasar
Ilmu Sosial dan Budaya Dasar: Berbasis
General Education
Indeks makalah konferensi, lokakarya,
seminar dan sejenisnya di Indonesia
Tegang Bentang
Novum Organum
Model pembelajaran tematik pada hakikatnya
merupakan model pembelajaran terpadu, yaitu suatu
pendekatan pembelajaran yang memungkinkan
peserta didik baik secara individual maupun
kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan
konsep serta prinsip secara Holistik dan autentik.
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Pembelajaran ini merupakan model yang mencoba
memadukan beberapa pokok bahasan dalam suatu
tema tertentu. Sehingga diharapkan siswa lebih
memiliki kedalaman wawasan materi dengan tingkat
keterampilan dan pengetahuan yang beragam daN
kompleks (multiple knowledge) serta tidak terpecahpecah. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMedia
-KencanaNilai penting pendekatan multidisiplin adalah
diperolehnya persepsi yang sama terhadap
permasalahan sehingga melahirkan inovasi yang
sinergis dengan permasalahan. Peneliti umumnya
ingin mencapai jumlah pembaca terbesar untuk
mempublikasikan hasil karyanya, sehingga
cenderung memilih jurnal multidisiplin yang luas
daripada interdisiplin. Buku Kapita Selekta hadir
menawarkan target pembaca yang berbagai wilayah
geografis yang luas serta pembaca dari ratusan
institusional.
Guru merupakan komponen input yang menentukan
keberhasilan suatu pendidikan. Kemajuan teknologi
dan informasi yang sangat cepat ini menuntut guru
untuk lebih SMART, baik dalam pengembangan
ilmunya maupun dalam praktik pengajarannya. Guru
harus mampu mewujudkan pembelajaran yang aktif,
inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sehingga
dapat menjadi magnet bagi peserta didik untuk
mengikuti pembelajaran dengan baik. Dengan
begitu, akan terbentuk generasi penerus yang
cerdas serta mampu bersaing di bidang pendidikan,
Iptek, dan bidang-bidang lainnya. Buku Smart
Page 4/22

Read Book Makalah Ilmu Kealaman Dasar
Makalah Ilmu Alamiah Dasar
Teaching: Solusi Menjadi Guru Profesional
merupakan salah satu solusi dalam mengajak guru
untuk dapat mengajar dengan cerdas, tidak hanya
berbicara menyampaikan materi, tetapi piawai dalam
menerapkan berbagai strategi yang disertai kiat-kiat
untuk menghidupkan suasana pembelajaran. Buku
ini dirancang dengan model teach less, learn more.
Artinya, dalam buku ini hanya menyampaikan
konsep-konsep penting dan prinsip-prinsip utama
untuk menjadi guru yang SMART dalam mengajar.
Sebagai praktisi Akuntan Publik, Konsultan
Manajemen, Dewan Standar IAI, KSAP dan KAK BI,
periset berbagai masalah akuntansi dan uditing
sebagai anggota KEAP, petugas seminar dan pelatih
berbagai pelatihan 1AI dan 1API, serta sebagai
pengajar berbagai ilmu Akuntansi Keuangan.
Akuntansi Manajemen, Akuntansi Pemerintahan,
Akuntansi Pajak, dan berbagai ilmu Auditing di
berbagai perguruan tinggi selama 30 tahun, saya
memuaskan diri berenang-renang di lautan ilmu
Akuntansi, diskusi, dan menghacapi daunia nyata
praktik akuntansi. Sepanjang I5 tahun terakhir, saya
mengajar Teori Akuntansi dan Konsep Akuntansi
Manajemen pada kelas-kelas S-3 Tlmu Akuntansi
dan Magister Akuntansi berbagai perguruan tinggi,
merupakan pemicu gagasan melakukan riset tentang
teori akuntansi yang bermurara menjadi buku ini
Saya praktis memeriksa semua buku Teori
Akuntansi terbaik di muka bumi, lalu meliha
mempersembahkan pemikiran tentang teori
akuntansi dengan platform ilmu taksonomis
Page 5/22

Read Book Makalah Ilmu Kealaman Dasar
Makalah Ilmu Alamiah Dasar
umumnya, yang bernuansahistoriogratis khususnya
Bukuini terbagi menjadi teori genetika dalam evolusi
berbingkai juta tahun sebagai asal mula benih teori
ekuitas pada Bab 1; lahan berpijak teori akuntansi,
asal-mula, dan akar ilmu akuntansi digambarkan
pada Bab 2: pokok batang pohon keilmuan ilmu
akuntansi pada Bab 3 tentang Akuntansi Keuangan
labiat dan perilaku digambarkan pada Bab 4
Akuntansi Keperilakuan yang amat dipengaruhi
berbagai pemikiran Belkaoui kemudian
peng8gambaran Teori Akuntansi Pasar Modal
terpicu oleh Scott dkk. tentang Accounting Theory;
Teori Akuntanst Manajemen yang dipicu buku teks
berjudul Cornerstone of Manage ntent Accounting
pada waktu mengajar S-3 Akuntansi Trisakti; Teori
Akuntansi Pajak yang dipicu berbagai tugas
mengajar Akuntansi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak
dan Manajemen Pajak pada Magister UMB pada Bab5
dan 6 peluang untuk dengan ciri khas bahwa pada
tiap bab tersebut secara seragam diupayakan
mencakupi sejarah, konvensi, postulat, asumsi.
konsep,prinsip, dan standar akuntansi. Bab 7
menjelaskan Teori Akuntansi Pemerintähan, dari
lapis teori paling dasar sampai kepada puncak teori.
Sebagai layaknya sebuah buku tentang teori, tujuan
akhir adalah untuk menjawab berbagai pertanyaan
berjenis mengapa (why), ditambah prediksi tentang
masa depan akuntansi. Buku ini ditulis bagi para
filsuf akuntansi para pencari kebenaran hakiki
tentang segala hal signifikan dalam belantara
akuntansi, para musafir pengelana akuntansi
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umumnya, para periset akuntansi khususnya, lebih
khusus lagi bagi para penyusun standar akuntansi
apa pun. Sepanjang pemulisan ditemukan berbagai
gagasan hipotetikal yang layak untuk diwacanakan
dan diriset lanjut. Sebuah buku pegangan
(handbook) bagi praktisi bersifat sementara,
senmentara kebenara nakuntansiadalah abadi.
Etnis Cina Indonesia dalam Politik
Bibliografi nasional Indonesia
Kumpulan makalah penunjang Simposium Nasional
Cendekiawan Muslim tentang Membangun
Masyarakat Indonesia Abad XXI
Teori Ilmu Kealaman Dasar Kajian Untuk Mahasiswa
Pendidikan Guru Dan Akademis
Manajemen kurikulum perguruan tinggi Islam

On archaeological sites and activities in Indonesia;
papers of a meeting.
Sejarah Arsitektur Modern Indonesia terbangun dari
ketegangan pemikiran dan perdebatan tentang
gagasan-gagasan arsitektural yang seringkali
bertentangan. Namun, justru keteganganketegangan itulah yang sampai sekarang
mengakibatkan wacananya terus berlanjut, dan
membangun bentang sejarah Arsitektur Modern
Indonesia tersebut. Perdebatan yang dibicarakan di
atas juga terjadi di kalangan arsitek yang bekerja di
Indonesia. Arsitek-arsitek muda Belanda yang
bekerja di Indonesia di awal abad ke-20 menentang
jenis arsitektur yang diciptakan oleh unit zeni militer
di kepulauan jajahan. Beberapa arsitek seperti
Schoemaker, Thomas Karsten dan Maclaine Pont
merupakan arsitek muda yang progresif pada
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masanya. Kemudian masa sesudah tahun 1945,
setelah Proklamasi Kemerdekaan, pertentangan
antara pemikiran arsitektur baru dan yang mapan
juga terjadi. Masa-masa ini ditandai dengan era
arsitektur modern di Indonesia sebagaimana citra
Indonesia yang ingin dibentuk oleh Sukarno. Di masa
1950-an ada sebuah kelompok arsitek muda, ATAP,
yang mengusung modernisme. Di masa setelah
Sukarno ada Atelier 6 dengan konsep desain yang
mencari lokalitas. Lalu, muncul sekelompok arsitek
muda yang membentuk sebuah forum diskusi
bernama Arsitek Muda Indonesia (AMI). Saat ini,
muncul juga berbagai kelompok arsitek muda di
beberapa tempat di Indonesia. Memang, ada kalanya
perdebatan-perdebatan tersebut kurang tampak
pada permukaan. Tetapi, dari konsep-konsep desain,
tampilan karya maupun pernyataan-pernyataan para
arsitek dapat terlihat—albeit secara tersirat—adanya
perdebatan antar generasi yang berbeda maupun
antara arsitek-arsitek dari generasi yang sama.
Perdebatan seperti ini masih merupakan kisah yang
berlanjut hingga kini, sekalipun topik yang
diperdebatkan telah berubah.
Semangat dan nilai sumpah pemuda melahirkan nilai
nasionalisme. Nilai yang mengutamakan semangat
kebangsaan dan memangkas aspek kedaerahan.
Kesadaran untuk bersatu melalui spirit sumpah
pemuda, pembangunan karakter dan pendidikan
karakter diharapkan menjadi kekuatan yang masih
akan terus terbangun. Nilai sumpah pemuda menjadi
aplikatif ketika dilaksanakan dalam pendidikan
karakter di sekolah dan kampus-kampus. Sekolah
dan kampus menjadi miniature masyarakat dan
miniature kebangsaan yang kompleks dan sarat nilai.
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Sudah waktunya sekolah dan kampus menerapkan
nilai-nilai semangat sumpah pemuda dalam
aktifitasnya. Melalui Buku Menggali Pondasi Karakter
Bangsa Dengan Semangat Sumpah Pemuda dapat
menjadi upaya mewujudkan masyarakat yang baik
(good society). Buku ini menjadi sarana yang efektif
dalam mewujudkan pendidikan dan pembangunan
karakter bangsa dalam arti luas. Bangsa yang
berkarakter unggul, disamping tercermin dari moral.
etika dan budi pekerti yang baik, juga ditandai
dengan semangat, tekad dan energi yang kuat,
dengan pikiran yang positif dan sikap yang optimis,
serta dengan rasa persaudaraan, persatuan,
kebersamaan dan wawasan kebangsaan yang tinggi.
Semoga buku ini memberi inspirasi dan dapat terus
membangun jiwa nasionalisme pada pemuda di
seluruh Indonesia dan semoga menjadi amal jariyah
untuk penulis semua.
Buku ini memaparkan peranan aspek-aspek global
yang telah menimbulkan perubahan besar-besaran di
segala aspek kehidupan manusia, yang membawa
dampak perubahan hukum dalam praktik (law in
action). Selain menjadi referensi utama dalam mata
kuliah Aspek-aspek Pengubah Hukum yang diajarkan
di Magister Hukum Fakultas Hukum, buku ini juga
penting bagi para akademisi hukum, praktisi hukum,
dan pemerhati hukum. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
Penguatan, sinkronisasi, harmonisassi, integrasi
pelembagaan dan pembudayaan Pancasila dalam
rangka memperkokoh kedaulatan bangsa
Ilmu Alamiyah Dasar (IAD), Ilmu Sosial Dasar (ISD),
Ilmu Budaya Dasar IBD dalam Perspektif Islam
Aspek-aspek Pengubah Hukum
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Jurnal Dwija Utama
Modul Komunikasi Pasien dokter suatu pendekatan
holistik

Ilmu alamiah dasar (IAD) atau sering disebut ilmu pengetahuan alam (natural science) merupakan ilmu
pengetahuan yang menjelaskan tentang gejala-gejala
dalam alam semesta, termasuk di muka bumi ini,
sehingga terbentuk konsep dan prinsip. IAD mengkaji
konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang esensial
dan ilmu yang hanya berbicara tentang bagaimna
metode-metode ilmu kealaman dalam menjelaskan
gejala-gejala alam lebih secara filosofi. Buku ini
membahas Enam BAB yakni tentang Perkembangan
pikiran manusia, Pendekatan dalam memperoleh Ilmu
Pengerahuan, Perkembangan Ilmu Biologi Fisika
Kimia, Keanekaragaman mahluk hidup dalam Biosfer,
Pembentukkan Alam Semesta, dan Sains Teknologi
Masyarakat. Buku ini mudah dipahami terutama untuk
kalangan mahaiswa, karena di dalamnya berisi
pembelajaran bermakna terkait gejala-gejala alam
yang kontekstual. Oleh karena itu, dengan membaca
buku ini mahasiswa dapat menjadi pebelajar
sepanjang hayat.
Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Budaya Dasar, dan Ilmu
Sosial DasarInteligensia Media
BAB I HAKIKAT SAINS A. Hakikat Sains B. Lahirnya
Ilmu Alamiah dan Hakikatnya C. Kedudukan Ilmu
Pengetahuan Alam D. Hakikat Sains dan Pembelajaran
di Sekolah E. Latihan Soal BAB II KETERAMPILAN
PROSES SAINS A. Pengertian Keterampilan Proses
Sains B. Karakteristik Keterampilan Proses Sains C.
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Latihan Soal BAB III MAKHLUK HIDUP A. Pengertian
Makhluk Hidup B. Ciri-ciri Makhluk Hidup C.
Ekosistem D. Interaksi Makhluk Hidup dengan
Lingkungannya E. Latihan Soal BAB IV MENGENAL
BAGIAN TUBUH MAKHLUK HIDUP A. Fungsi Bagian
Tubuh Tumbuhan B. Klasifikasi Hewan C. Tubuh
Manusia ~ 50 D. Latihan Soal BAB V EKOLOGI A.
Pengertian Ekologi B. Ruang Lingkup Ekologi C.
Latihan Soal BAB VI SALING KETERGANTUNGAN
MAKHLUK HIDUP A. Rantai Makanan B. Jaring-jaring
Makanan C. Rantai Makanan dan Tingkat Trofik D.
Piramida Ekologi E. Aliran Energi F. Latihan Soal BAB
VII MATERI DAN ENERGI A. Pengertian Materi dan
Energi B. Klasifikasi Materi C. Perubahan Materi D.
Konsep Energi E. Bentuk Energi dan Perubahannya F.
Energi dan Usaha G. Pesawat Sederhana H. Latihan
Soal BAB VIII GERAK A. Pengertian Gerak B. Macammacam Gerak C. Konsep pada Gerak D. Latihan Soal
Development of government studies in Indonesia;
collection of articles.
ILMU ALAMIAH DASAR
Model Pendidikan Karakter
Biogeografi
Ilmu dan budaya
Ilmu Alamiah Dasar

Slogan “Ayo Menggunakan Bahasa Indonesia
dengan Baik dan Benar” sering kita temui, tetapi
faktanya banyak dari kita, baik pelajar, mahasiswa,
atau masyarakat umum yang tidak tahu cara
menggunakannya. Seringkali kita kebingungan
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bilamana menggunakan huruf kapital, menulis tanda
baca, atau menulis unsur-unsur serapan dari bahasa
asing, sehingga timbul kekacauan dalam pemakaian
bahasa. Buku Pedoman Umum EYD ini hadir
sebagai acuan untuk menggunakan bahasa
Indonesia dengan baik dan benar. Buku ini disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009, yang
isinya meliputi pemakaian huruf, penulisan kata,
pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur
serapan. Untuk memperkaya pengetahuan bahasa,
buku ini dilengkapi juga dengan pantun dan
peribahasa. -BmediaBuku ini merupakan buku yang didesain khusus bagi
mahasiswa pada jurusan Pendidikan dan
kependidikan dalam rangka memahami dan
memperkaya literatus mengenai model
pembelajaran Cooperative Learning tipe Group
Investigation. Model pembelajran ini melibatkan
kelompok kecil dimana pebelajar bekerja
menggunakan inquiri kooperatif, peren-canaan,
proyek, dan diskusi kelompok, dan kemudian mempresentasikan penemuan mereka kepada pebelajar
lain di depan kelas. Harapan besar penulis terhadap
buku ini adalah dapat digunakannya sebagai
pegangan mahasiswa dan membantu mahasiswa
dalam memahami implementasi model pembelajaran
Cooperative Learning tipe Group Investigation yang
tidak hanya secara teoretis, namun dilengkapi pula
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secara praktis berupa best practice eksperimentasi
Group Investigation terhadap pemahaman konsep.
Sesuai dengan harapan penulis, buku ini terlahir
sebagai wujud dedikasi penulis pada instansi yang
telah memperbesar nama dan juga memberi
kesempatan yang seluas-luasnya untuk
meningkatkan kualitas akademik penulis melalui
keikutsertaan studi doktoral dalam program 5000
Doktor di Kementerian Agama Republik Indonesia
Dewasa ini, masalah sosial dan budaya terus
menjadi sorotan banyak pihak seiring dengan
kondisi sosial budaya dalam masyarakat yang
mengalami degradasi dan turbelensi akibat arus
globalisasi dan modernisasi. Walaupun telah banyak
buku serupa ditulis oleh para pakar di bidangnya,
namun masih dirasa kurang karena problematika
sosial dan budaya semakin komplek mengikuti
perkembangan zaman. Buku ini hadir untuk
mejawab tantangan itu, sekaligus menawarkan
konsep pewarisan pelestarian Kawasan Ekosistem
Leuser (KEL) sebagai tanggung jawab bersama
mejaga paru-paru dunia. Buku ISBD ini terdiri atas
delapan bab, yaitu: Bab 1, Pendahuluan, Bab ke 2
mengenai Manusia sebagai Makhluk Budaya, Bab 3,
Manusia sebagai Individu dan Makhluk Sosial, Bab 4
tentang Manusia, Nilai, Moral dan Hukum, Bab 5
tentang Manusia, Sains, Teknologi dan Seni, Bab 6,
Manusia dan Lingkungan, dan Bab ke 7 berkaitan
dengan Manusia dan Kawasan Ekosistem Leuser
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(KEL), serta bab terkahir, Bab 8 Penutup. Buku ini
diharapkan menjadi referensi dan bacaan wajib bagi
mahasiswa yang mengambil mata kuliah Ilmu Sosial
dan Budaya Dasar (ISBD) pada Unit Pelaksana
Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) Universitas
Syiah Kuala. Selain itu, buku ini juga diharapkan
menjadi salah satu buku pegangan bagi dosen
pengampu Mata Kuliah ISBD dan pihak-pihak lain
yang berkepentingan untuk menambah pengetahuan
dan khazanah keilmuan bidang sosial dan budaya.
Ilmu Kealaman/Alamiah Dasar (IAD) merupakan
salah satu mata kuLiah yang diberikan kepada
mahasiswa program studi bidang sosial; sebagai
competent based yang akan melengkapi mata kuliah
inti kejuruan/ spesialisasinya. Mata kuliah ini
berperan dalam memberikan landasan pengetahuan
dan wawasan luas serta keyakinan kepada
mahasiswa (secara individu) sebagai bekal hidup
bermasyarakat—kehidupan sosial yang beradab,
serta bertanggung jawab terhadap sumber daya
alam (natural resources)dan lingkungannya. Buku
persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Menuju Entrepeneural University di Universitas
Brawijaya
Dakwah aktual
Kumpulan makalah
Politik Etnis Cina dan Singkawang di era Reformasi
1998-2008
MENGGALI PONDASI KARAKTER BANGSA
Page 14/22

Read Book Makalah Ilmu Kealaman Dasar
Makalah Ilmu Alamiah Dasar
DENGAN SEMANGAT SUMPAH PEMUDA
Buku Manajemen Kurikulum Perguruan Tinggi Islam ini,
penulis Dr. Irma Suryani Siregar, M A., mengulas dan
menjelaskan lebih lengkap dan detail bagaimana
seharusnya manajemen kurikulum di perguruan tinggi
Keagamaan Islam, supaya fungsi dari PTKI yaitu untuk
menghasilkan lulusan yang ahli di dalam bidang
keagamaan Islam serta mampu mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang Islami dan
bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan bangsa
dapat tercapai.
Biogeografi berasal dari ilmu biologi dan juga geografi.
Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang
kehidupan makhluk hidup, dan geografi adalah ilmu
yang mempelajari perihal persamaan dan perbedaan
fenomena geosfer dengan sudut pandang
kelingkungan, serta kewilayahan dalam konteks
keruangan. Biogeografi adalah ilmu yang mempelajari
tentang penyebaran makhluk hidup di atas permukaan
bumi, serta berbagai hubungannya dengan ruang dan
waktu. Oleh karena itu, buku ini dapat menjadi
pegangan wajib untuk mahasiswa pada mata kuliah
biogeografi.
Pendidikan Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi
Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan
perkembangan zaman. Semakin maraknya perilaku
masyarakat akademis yang masih banyak melakukan
muslihat, kekerasan maupun pudarnya toleransi dalam
kehidupan sehari-hari menjadi contoh nyata
pentingnya untuk melakukan revitalisasi pendidikan
karakter dalam ragkah menghasilkan sumberdaya
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manusia berkualitas, jujur,cerdas, tangguh dan peduli
yang diharapkan akan mampu melaksanakan
komitmen secara total terhadap empat pilar
kebangsaan yaitu: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan
Bhineka Tunggal Ika. Buku ini ditulis oleh Tim
universitas Brawijaya, sebagai acuan best practises
bagi siapa saja tentang pelaksanaan pendidikan
karakter di Universitas Brawijaya, khususnya dalam
rangka mewujudkan visi dan misinya menjadi world
class entrepreneurial university .
Didalam buku ini kita akan diajak "berkenalan
mengenai ilmu pengetahuan alam secara umum"
secara intensif dengan memahami teori ilmu kealaman
dasar kajian untuk mahasiswa pendidikan guru dan
akademis dapat memudahkan bagi para, mahasiswa,
akademisi dan guru untuk memperkaya bahan
referensi dalam mengajar. Buku ini ditulis secara
umum, yaitu untuk memberikan dasar pengetahuan
dalam mengenai ilmu kealaman dasar. Buku ini terbagi
menjadi sembilan Bab. Masing-masing isi dalam Bab
mengandung berbagai teori secara umum mengenai
pembahasan tentang ruang lingkup ilmu kealaman
dasar serta diakhir bab dilengkapi latihan soal
pemahaman pribadi mengenai ruang lingkup isi dari
masing-masing bab. Teori Ilmu Kealaman Dasar Kajian
Untuk Mahasiswa Pendidikan Guru Dan Akademis ini
diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga
dalam versi cetak.
Pengembangan Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam: Konstruksi Kerangka Filosofis dan Langkahlangkahnya
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Kumpulan makalah Pertemuan Ilmiah Arkeologi ke-X,
Yogyakarta, 26-30 September 2005
Group Investigation; Konsep dan Implementasi dalam
Pembelajaran
Pelajaran-Hayat 1 Korintus
Mahasiswa sebagai insan yang memikul tanggung jawab bangsa
dan negara di masa depan wajib memiliki bekal keilmuan dasar
yang cukup. Sebelum “berperang” dengan kondisi riil di
tengah masyarakat, mahasiswa perlu dipersenjatai dengan
pengetahuan-pengetahuan dasar –ilmu alam, ilmu budaya, dan
ilmu sosial. Ketiga rumpun keilmuan ini memuat berbagai
kompetensi dasar yang sudah diatur dalam SK Menteri No.
232/U/2000. Keilmuan-keilmuan ini mengajak mahasiswa agar
bisa memahami bahwa alam, manusia, dan kehidupan sosial ini
merupakan satu kesatuan kosmik yang terpisahkan satu sama
lain. Selain itu pendekatan yang dimuat dalam keilmuan ini bisa
memperluas pandangan bahwa alam, kemanusiaan, sosial, dan
budaya bisa dilihat dengan berbagai sudut pandang.
Sir Francis Bacon's ''Novum Organum'' is a treatise meant to
adjust the thought and methodology of learning about and
understanding science and nature. Learn about the four Idols and
the inductive method outlined in this keystone philosophy work.
This is now known as the Baconian method. The title is a
reference to Aristotle's work Organon, which was his treatise on
logic and syllogism. Ultimately, the Novum Organum is defined
as the ''New Tool.'' But, a new tool for what, and why is it 'new'?
In this book Bacon demonstrates the use of the scientific method
to discover knowledge about the natural world. Many of the
examples in this volume concern the nature of heat and energy.
Selama era Orde Baru keterlibatan kelompok Etnis Cina
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Indonesia (ECI) dalam politik dibatasi. Namun sejak awal era
Reformasi 1998, kelompok ECI bebas untuk terlibat dalam
politik sebagai pengurus parpol, anggota legislatif, dan kepala
daerah. Ternyata mereka langsung berhasil siginifikan. Penelitian
ini dilakukan untuk mengetahui sebab, dampak, dan respons
kelompok etnis Melayu dan etnis Dayak serta pejabat Pemda atas
keterlibatan kelompok ECI dalam politik di era Reformasi.
Kerangka teoretis yang digunakan terdiri dari teori utama yakni
teori kekuasaan dari Charles Andrain dan Max Weber, teori
integrasi dari Weiner dan Burhan Magenda, serta teori kelompok
etnis dari Eriksen. Teori-teori tersebut turut didukung oleh teori
konflik dari Maswadi Rauf dan Lipset. Ada sejumlah temuan
menarik. Pertama, perubahan sistem politik era Orba ke era
Reformasi menjadi faktor penyebab utama keterlibatan ECI
dalam politik. Kedua, membawa dampak signifikan atas
perubahan politik internal ECI dari titik nol kekuasaan di era
Orba, mencapai puncak kekuasaan politik di era Reformasi.
Akibatnya etnis Melayu dan etnis Dayak terganggu kemapanan
politiknya. Ketiga, respons beragam dari etnis Melayu, etnis
Dayak, dan pejabat pemerintah daerah setempat yakni sebagai
pulihnya hak politik ECI; dulu menguasai ekonomi sekarang
menguasai politik juga; hati-hati terhadap ECI; menolak;
mendukung; moderat; waspada atas keterlibatan ECI dalam
politik. Implikasi teoretis menunjukkan bahwa lima sumber
kekuasaan dari Andrain yakni fisik, ekonomi, normatif, personal,
dan ahli, Weber prestise kekuasaan dapat menjelaskan fenomena
keterlibatan ECI dalam politik. Teori kelompok etnis dari Eriksen
tentang common of cultural, linguistic, religious, and
behavioural, dan teori konflik dari Maswadi Rauf, “konflik
lisan” dan “konflik fisik” serta Lipset konflik dan stabilitas
demokrasi dapat turut menjelaskan konflik antaretnis Melayu,
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Dayak, dan ECI. Teori integrasi dari Weiner “mengacu pada
proses menjadi unit teritorial tunggal membentuk identitas
nasional” dan Burhan Magenda tentang proses “nation
building”, “state building”, dan “national character
building”, dapat menjelaskan integrasi antara kelompok etnis
Melayu, etnis Dayak, dan ECI.
Jurnal Penelitian "Dwija Utama" ini merupakan jurnal penelitian
yang mewadai hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh
guru-guru yang tergabung dalam Forum Komunikasi
Pengembangan Profesi Guru Pengawas di Surakarta. Pada Edisi
42 Volume keenam ini memuat empat belas hasil penelitan dari
guru-guru dengan latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda
sehingga menghasilkan berbagai macam hasil penelitian yang
berbeda-beda pula. Akhirnya kami harapkan hasil jerih payah
para guru yang telah bersusah-payah dan bersungguh-sungguh
dengan hasil penelitian mereka, dapat berguna bagi dunia
pendidikan pada khususnya dan berdampak positif pula pada
masyarakat luas. Redaksi menerima tulisan hasil penelitian dari
para guru semua tingkat untuk kami muat dalam jurnal ini milik
kita semua.
Beberapa pandangan dasar tentang ilmu pemerintahan
Konsep Dasar Sains 1
Fiqh Madani ; Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern
Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik
Kapita Selekta KF Doktor Merajut Ukhuwah Keilmuan Menuju
Indonesia Cendekia dan Bermartabat
Ilmu Alamiah Dasar (IAD) merupakan salah satu
mata kuliah wajib diikuti oleh setiap peserta didik
pada semua program studi, terutama untuk program
studi non-eksakta, dengan maksud peserta didik
dikenalkan pada konsep-konsep dasar alamiah dalam
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menunjang dan melandasi pengetahuan peserta didik
dalam memahami, mengkaji, dan menerapkan
pengetahuan lainnya, khususnya pemecahanpemecahan masalah, teori maupun konsep ilmu yang
berkaitan dengan alam. Materi ilmu alamiah dasar
ini tentu saja hanya bersifat dasar dan yang
berkenaan dengan fenomena alam dan daya pikir
manusia hingga mampu memperoleh budaya modern
yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam
memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Ilmu
alamiah dasar bukan merupakan suatu disiplin ilmu,
melainkan suatu pengetahuan tentang konsepkonsep dasar yang ada dalam ilmu pengetahuan alam
dan teknologi (IPTEK). Tujuan pembelajaran dari
ilmu alamiah dasar dimaksudkan untuk
mengembangkan dan memperluas wawasan
pengetahuan serta membantu mengembangkan
kemampuan mahasiswa dalam berperilaku terhadap
lingkungan.
Sesuai dengan amanat Kurikulum Berbasis
Kompetensi (KBK) yang telah diimplementasikan
melalui Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP), bahwa guru sebagai agen pembelajar harus
mampu menyajikan proses pembelajaran secara
kontekstual dengan melibatkan langsung peran serta
peserta didik secara aktif (student centre). Sebaik
apa pun substansi materi ajar, tetapi jika guru tidak
mampu mengemas secara apik dalam
penyampaiannya, maka substansi tersebut tidak akan
sampai kepada peserta didik. Dan bahkan, bisa jadi
peserta didik menjadi jenuh, bosan, dan kurang
memiliki responsibilitas dan antusiasme dalam
proses pembelajaran. Untuk itulah guru harus
mampu meramu pembelajarannya menjadi menarik,
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efektif, inovatif, dan sehingga mampu mendorong
aktivitas dan kreativitas peserta didik. Buku
persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Bagaimanakah sebenarnya Desain Pengembangan
Kurikulum 2013 di Madrasah tersebut? Bagaimana
pula implementasinya dalam suatu proses
pembelajaran? Melalui buku ÒBABONÓ ini Anda
akan memperoleh gambaran secara jelas
bagaimanakah desain, pengembangan, dan
implementasi Kurikulum 2013 di madrasah dari
kerangka konseptual (teoretis) hingga praktis.
Sehingga dapat memandu Anda sekaligus
mengaptikasikan dalam proses pembelajaran. Buku
ini sangat cocok untuk lembaga pendidikan
RA/Madrasah semua jenjang, dan juga lembaga
pendidikan umum dalam rangka mengembangkan
Kurikulum 2013 pada lennbaga mereka, juga cocok
bagi tenaga pendidik (guru, dosen, narasumber,
tutor, fasilitator), para akademisi, birokrasi, praktisi,
peneliti, pengamat, widyaiswara, pengawas
pendidikan, dan tenaga kependidikan tainnya. Juga
cocok bagi para mahasiswa pendidikan maupun nonkependidikan dari semua jenjang strata S-1
PGSD/PGMI, S-2 PGSD/PGMI, S-1 regular, S-2
maupun S-3 yang berorientasi pada dunia
pendidikan. *** Persembahan penerbit Kencana
(Prenadamedia Group)
Buku ini berusaha mengkaji lebih jauh dan lebih
mendalam perihal teori hudud yang dicetuskan oleh
Syahrur, terutama dalam kaitannya untuk mengatasi
krisis hukum Islam di dunia modern. Adapun fokus
dalam tulisan ini adalah persoalan bagaimana
memahami kaitan antara teori hudud sebagai bagian
dari reformasi keagamaan yang Syahrur dengan
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reformasi politik dan masyarakat yang
didambakannya.
memajukan dan mengembangkan kebudayaan
Edisi 42 Volume 10 Februari 2019
PEDOMAN UMUM EYD
Smart Teaching: Solusi Menjadi Guru Profesional
Buku Siswa Sosiologi SMA/MA Kelas 10
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