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Pola Baju Anak
Masalah perilaku siswa menjadi masalah yang umum dikeluhkan oleh guru Taman Kanak-kanak (TK). Banyak guru mengeluh bahwa mereka mengalami hambatan dalam mengajar akibat masalah perilaku siswa yang mereka hadapi. Berdasarkan hasil survey penulis kepada 91 guru TK di Sleman pada tahun 2012 diketahui bahwa setiap guru menghadapi masalah-masalah perilaku siswa di kelas mereka. Masalah perilaku tersebut antara lain: mengejek atau
menjahili teman, bertengkar dengan teman, berteriak, berkelahi, marah atau mengamuk, serta melawan guru atau tidak patuh. Ada banyak intervensi dan pendekatan yang dapat digunakan untuk mencegah atau mengurangi perilaku agresif siswa di sekolah, terutama di Taman Kanak-kanak (TK). Buku ini se-lain membantu untuk memahami bagaimana dinamika anak de-ngan perilaku agresif juga memberikan pilihan untuk mengatasi masalah tersebut
dengan sebuah pendekatan psikologi perilaku. Pendekatan perilaku tersebut diwujudkan dalam sebuah Program Kegiatan Bermain Prososial yang merupakan modifikasi dari Good Behavior Game yang disusun pertama kali oleh Barrish, Saundiers, dan Wolfe (1969) dan telah diujikan ke beberapa siswa di salah satu TK di Sleman, Yogyakarta
Buku ini disusun untuk mengaktualkan beberapa kenangan yang selama ini tersimpan di dalam memori kami, putra-putri dari Bapak dr. Agusni dan Ibu Sari Mangkusasmito. Memang tampaknya buku ini sangat terbatas cakupannya, tetapi untuk keluarga besar dr. Agusni yang meliputi anak cucunya serta para kerabat, buku ini memiliki makna tersendiri. Buku ini diharapkan bisa memicu para handai tolan untuk mulai menulis tentang orang tua mereka,
bahkan jika memungkinkan nenek moyangnya sebagai tanda penghormatan kepada para pendahulunya.
Patterns of traditional child raising in Daerah Istimewa Yogyakarta region.
Bina busana
Batik Ceria
Pola pengasuhan anak secara tradisional di Desa Penyengat Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batang Hari, Propinsi Jambi
Aksesori Flanel untuk Anak: Tokoh Animasi Terpopuler
Media dan Sumber Belajar
Batik tidak terbatas untuk orang dewasa, lho. Pastinya Anda ingin si kecil tampil unik dan gaya, desain dari kain batik bisa jadi salah satu pilihan.Buku ini memberikan pilihan-pilihan desain fashion batik untuk anak Anda. Model yang simpel namun modern membuat si kecil tampil stylish. Tersedia desain-desain casual sampai pesta, dilengkapi tutorial menjahit dasar lengkap dan pola yang dengan mudah diikuti. Ditambah dengan cara membuat aksesori, seperti bando dan bandana.Yuk dicoba, selain untuk buah hati sendiri, juga bisa jadi ide bisnis Anda.
History and development of traditional costumes in Malaysia.
Seni aplikasi merupakan sebuah seni keterampilan yang acapkali dipandang sebelah mata saja. Karena pembuatan aplikasi pada dasarnya menggunakan potongan-potongan kain dalam ukuran yang relatif kecil, sisa kain potongan dari penjahit pakaian dan kain tersebut biasanya terbuang begitu saja tanpa bisa dimanfaatkan. Padahal, desain-desain pada seni aplikasi sebenarnya sangat beragam dan tidaklah mudah. Namun, jika suatu desain aplikasi telah tercipta, pasti Anda akan merasa takjub karena suatu karya seni acapkali menghadirkan desain yang unik,
artistik, dan mengejutkan. Buku ini akan memaparkan desain dan cara dasar bentuk aplikasi yang cantik serta dilengkapi dengan saran memadukan bentuk dan warna gambar aplikasi beserta ragam produk yang telah dipercantik dengan aplikasi. Jadi, dengan buku ini Anda dapat dengan mudah mempraktekkannya sehingga tidak menutup kemungkinan Anda dapat mengembangkan kreativitas tersebut menjadi sebuah peluang bisnis yang menjanjikan.
Wisdom entrepreneur
Top 50 Bisnis Super Laris Paling Dicari
SI ANAK BADAI (unedited version)
KONSTRUKSI POLA
Analisa pecah model busana wanita
Modul disajikan secara sistematis dengan penyajian materi yang disertai contoh dan latihan untuk menguji pemahaman anak dalam pembelajaran coding.
"Ada banyak sekali dongeng atau cerita anak yang selalu menjadi kisah populer da- ri zaman ke zaman. Buku ini menampilkan aneka kreasi dari kain felt dengan ben- tuk tokoh-tokoh yang biasa mengisi cerita dongeng anak. Felt atau flannel adalah bahan tekstil yang mudah diperoleh, murah, dan dapat dibentuk menjadi berbagai kreasi. Boneka adalah salah satunya. Selain cantik dan unik, boneka dari kain fell dengan bentuk aneka tokoh fantasi anak cukup layak dan manis untuk hiasan in- terior kamar anak atau aksen pada
alat perlengkapan anak. Tak ayal, kerajinan ini pun bisa menjadi peluang bisnis yang menggiurkan. Emi Risma Imawati, penulis buku ini, telah membuktikannya."
Disusunnya buku Strategi Pengembangan Bahasa pada Anak ini berawal dari keprihatinan penulis terhadap kurangnya sumber-sumber atau referensi ilmiah yang dapat diperoleh oleh para orangtua, pemerhati pendidikan anak usia dini, praktisi pendidikan anak, para pendidik dan tenaga kependidikan lembaga pendidikan anak, psikolog bahkan dokter anak tentang kiat mengoptimalkan perkembangan bahasa, deteksi dini keterlambatan berbicara serta mencegah terjadinya kelainan-kelainan berbahasa pada anak. Kondisi anak
yang mengalami keterlambatan berbicara, minimalnya kemampuan bahasa, atau kesulitan memperoleh pengayaan bahasa merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk menjelaskan tentang strategi pengembangan bahasa serta berbagai solusi permasalahan bahasa yang dialami anak. Segala hal yang menjadi masalah dan kendala dalam mengembangkan keterampilan berbahasa pada anak menjadi bahasan utama dalam buku ini. Para orangtua bersama-sama pendidik diharapkan akan lebih
kreatif lagi dalam menstimulasi bahasa, supaya perkembangan bahasa pada anak dapat dioptimalkan. --- Buku persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia)
Parlementaria
ALAT PERMAINAN EDUKATIF Anak Usia Din
Membuat Baju Santai Anak dari Satu Pola Dasar
The Power of Action
Pola pengasuhan anak secara tradisional daerah Jawa Tengah
ari baru saja dimulai. Melawan arus untuk menemukan tujuan yang sebenarnya, aku sangat sering mendapati jalan buntu. Sudah penuh sesak jalan lain oleh orang asing dan aku tidak berani untuk menerobos sekedar numpang lewat. Sering aku berpikir kapan akan menemukan jalan yang tepat yang tidak memiliki belokan atau kerikil kecil. Tidak apa-apa meski jalannya sempit, aku hanya menginginkan kesempatan. Sudah berapa lama sebenarnya ini terjadi? Aku yang dulu begitu ingin menjajaki tahap kedewasaan kini seolah terjebak oleh angan semu milikku sendiri. Aku baru saja sadar bahwa dulu aku
menginginnkan sesuatu tanpa mengindahkan resiko, tanpa memulai dengan sebuah persiapan. Saat akhirnya aku terjun bebas, aku terjatuh dengan cukup menyakitkan. Aku tidak tau harus kemana. Tersesat seorang diri dengan keadaan menyesakkan. Kepada siapa aku bisa membagi lara? Menjadi dewasa berarti siap untuk bertanggung jawab untuk hidupku sendiri. Segala kesenangan dan kepahitan dunia sudah menanti sambil melambai. Aku tidak ingin terbuai namun selalu berakhir terbangun oleh kenyataan. Aku hanya ingin mengetahui untuk apa aku hidup? Untuk terus tersesat kah? Lalu aku menoleh
sekedar ingin tau. Mungkin saja masih ada masa lalu yang mau menerima ku kembali. Berbalik dan terjebak dalam cerita lama terdengar lebih aman. Dan ku lihat hitam putihnya perjalanan ku selama ini. Tidak bergairah sama sekali. Sunyi walau tidak hampa. Dan aku kembali berpikir apakah layak untukku kembali? Bahkan kepada masa lalu milikku sendiri. Ketika aku setengah hati memantapkan, sosok itu muncul dari arah yang tak terduga. Memblokir pandanganku pada monotonnya kisah yang terlalu berlalu. Berdiri dengan begitu gagah layaknya ksatria dari negeri yang jauh. Tubuh tinggi berbalut kulit putih
itu dengan berani melawan arus, dan dalam satu kedipan mata aku telah berada dalam daerah kekuasannya. Sebuah jalan lurus tanpa belokan yang telah ku nanti. Ada kerikil kecil disana, tapi tak banyak dan mungkin masih bisa ku lewati. Namun sebelum itu, aku harus membuka pintu gerbang yang tinggi, menelusuri jalan setapak yang harus ke telusuri dan cari tahu pemiliknya. Meski berdiri tepat di depan mata, aku tidak bisa menjangkau orang ini. Ada lapisan bening yang menghalangi. Ku coba merobeknya namun tak bisa. Ku coba menebasnya, pun tidak berpengaruh sama sekali. Jadi ku coba membuka
kunci gerbang, mencari tau sendiri secara perlahan. Melewati jalan penuh semak yang memiliki aroma familiar. Sama seperti jalan yang telah ku lalui, penuh kebingungan dan rasa takut akan tersesat seorang diri selamanya. Hari dimana aku bertemu dia yang bermanik kelam. Layaknya malam tanpa bintang.
Ingin terampil membuat aneka bentuk kreasi dari kain flanel? Anda tidak perlu bingung karena menciptakan kreasi dari kain flanel sangat mudah dilakukan. Siapa pun bisa melakukannya karena teknik pembuatannya cukup sederhana. Menyambung kain flanel hanya membutuhkan teknik jahit sederhana, jadi tidak perlu khawatir jika Anda tidak punya keterampilan khusus. Berkreasi itu bukan bakat, tetapi pola kreatiflah yang membuat kreasi Anda bagus. Kain flanel yang berwarna-warni akan membuat kreasi menjadi cantik dan menarik. Buku ini akan menginspirasi Anda untuk memanfaatkan waktu luang dengan
berkreasi. Pengenalan seputar benang, jarum, dan macam-macam tusuk dijelaskan secara singkat, jelas, dengan bahasa yang mudah dipahami, dan dilengkapi dengan foto pada setiap tahapannya. Bermacam-macam kreasi unik dan menarik dengan pola animasi yang disukai anak-anak dapat Anda temukan dalam buku ini. Jepit rambut "Sesame Street", ikat rambut "Sanrio Family", kalung "The Backyardigan", bros "Spongebob and Friends", topeng "Angry Bird", dan masih banyak kreasi lainnya. Modalnya cukup dengan sedikit biaya, ketekunan, dan segudang kreativitas. Anda tidak perlu ragu untuk
mencobanya. Selamat berkreasi! Buku terbitan GalangPress (Galangpress Group).
Action is power! Kita mungkin punya sebongkah impian indah, segudang rencana, setumpuk ide cemerlang, tetapi semua itu tidak akan menghasilkan apa pun, jika kita tidak berani melakukan action dengan langkah pertama. Baca buku ini, dan temukan keberanian bertindak dan menggapai kesuksesan Anda. Salam sukses, luar biasa! —Andrie Wongso Motivator No.1 Indonesia, Founder of Andrie Wongso Learning Center www.andriewongso.com Kekuatan buku ini justru terletak pada kesederhanaan gagasan utamanya. Dan, karena gagasan-gagasan di buku ini sangat simpel dan membumi, jadi kiat-kiat sukses
yang ditawarkan penulisnya justru bisa ditiru atau dijalankan oleh semua orang. —Edy Zaqeus Bestselling Author, Writing Coach, Trainer, Founder of Edy Zaqeus Institute www.ezinstitute.com Siapa pun yang membaca buku ini akan tertular seManga, Manhua & Manhwat dahsyat dan menakjubkan dari Harianto Tian. Perjalanannya mencapai kesuksesan sangat menginspirasi dan menyentuh hati. Anda yang punya mimpi besar wajib membaca buku dahsyat ini. —Tung Desem Waringin Penulis Buku Rekor MURI Terlaris, Financial Revolution dan Marketing Revolution
Strategi Pengembangan Bahasa Pada Anak
Busana Melayu Johor
Merajut Yuk!
Felt 20+ Creative Project
Kreasi Cantik Sulam Kombinasi

Prosiding ini merupakan bentuk apresiasi dari PSLD UB kepada para pendidik, baik di tingkat pendidikan menengah atas maupun di perguruan tinggi yang memiliki minat dan perhatian kepada penyandang disabilitas. Melalui LKTI ini, PSLD UB ingin membangun jejaring antar pendidik yang sama-sama memiliki minat untuk memberikan dukungan optimal kepada penyandang disabilitas. Selain itu, dengan hadirinya prosiding ini
diharapkan mampu memperluas penyebaran pengetahuan, pengalaman praktis, serta gagasan dalam optimalisasi pelayanan pendidikan bagi penyandang disabilitas. PSLD sangat berharap, prosiding ini akan menjadi pemicu para pendidik untuk terus bersinergi dan berinovasi khususnya dalam memberikan dukungan optimalisasi bagi penyandang disabilitas.
Petualangan yang lucu. Seru. Menghibur. Dari puluhan novel Tere Liye, serial anak-anak adalah buku yang sangat penting. **Buku ke-6 dari Serial Anak-Anak **Novel ini adalah naskah awal (asli) dari penulis; tanpa sentuhan editing, layout serta cover dari penerbit, dengan demikian, naskah ini berbeda dengan versi cetak, pun memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing.**
Perkembangan fisik motorik anak adalah salah satu perkembangan yang penting dalam tahap usia dini. Dimana seharusnya guru dan orang tua bekerjasama untuk mengembangkan motorik tersebut. Guru dan orang tua harusnya menstimulus anak dengan berbagai permainan yang menyenangkan dan menumbuhkan rasa senang terhadap anak, agar anak tertarik untuk memainkannya, dan yang paling penting dengan melakukan permainan tanpa
disadari anak telah mengembangkan motoriknya. Perkembangan fisik motorik merupakan proses yang dimana seseorang berkembang melaui respon yang menghasilkan suatu gerakan yang berkoordinasi, terorganisir dan terpadu. Maka keterampilan motorik dapat dilihat sebagai landasan seseorang berhasil dalam melakukan keterampilan motorik. Motorik yang terbagi menjadi motorik halus & kasar. Motorik kasar yaitu gerakan yang
menggunakan otot besar dan membutuhkan banyak tenaga seperti, berlari, berjalan dan melakukan lompatan. Sementara motorik halus yaitu suatu gerakkan tubuh yang menggunakan otot kecil, dan memerlukan konsentrasi antara mata dan tangan, seperti, melipat, menggunting dan meronce. Buku ini disusun sebagai bahan bacaan atau referensi untuk pembaca bagi yang ingin mengembangkan kemampuan motorik anak usia dini. Harapannya
dengan adanya buku ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan atau literatur bagi para calon pendidik maupun orangtua. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Perilaku Agresif Pada Anak TK
Cara Mengatasinya dengan Kegiatan Bermain Prososial di Setting Kelas
Kreasi Tokoh Fantasi Anak dari Kain Felt
KREASI PERCA UNTUK BAYI & ANAK
Antologi Cerpen Pejuang Pendidikan
Ingin kaya dan memiliki bisnis sendiri dengan omzet puluhan juta rupiah per bulan? Yes! Buku ini adalah solusi bisnis yang tepat untuk Anda. Buku ini menyajikan peluang-peluang bisnis yang super laris dan paling dicari oleh orang. Bagaimana tidak? Anda akan mendapatkan ide dan inspirasi bisnis apa saja yang bisa memberikan pendapatan optimal dengan modal yang minimal. Melalui buku ini diharapkan mampu membantu Anda untuk ambil bagian segera membuka peluang bisnis yang terbaik. Tidak sekadar itu saja, Anda akan diberikan panduan praktis dan jitu mulai dari persiapan sebelum berbisnis, pelaksanaan, promosi dan pemasaran, hambatan dan solusinya, serta perkiraan
analisis keuangan. Lengkap bukan? Tunggu apa lagi, segera ambil peluang emas ini, segera mulai bisnisnya, dan niscaya pundi-pundi rupiah Anda akan mengalir dengan deras. Salam Penebar Swadaya Grup &PENEBAR PLUS+
Sungguh senang rasanya melihat baju anak yang terpajang di etalase-etalase toko. Modelnya yang bagus-bagus, warnanya yang menarik, dan gambarnya yang lucu membuat para orangtua ingin selalu membelinya untuk sang buah hati. Sayangnya, baju yang bagus tentu ditunjang juga dengan harga yang ‘bagus’. Untuk menyiasatinya, Anda sebenarnya juga bisa memberikan baju yang bagus untuk sang buah hati dengan cara membuatnya sendiri. Selain lebih hemat, tentunya model baju yang dibuat pun bisa lebih beragam. Proses pembuatan baju anak ini sangat sederhana. Seperti membuat baju-baju lainnya, Anda cukup mempersiapkan segala kebutuhan menjahit, ukuran badan si kecil, dan
menentukan pola dasarnya. Satu hal yang tidak boleh terlupakan adalah faktor kenyamanan anak saat mengenakan baju buatan Anda. Berkaitan dengan hal itu, DeMedia menerbitkan buku Membuat Baju Santai Anak dari Satu Pola Dasar yang ditulis oleh Setta Widya. Buku ini merupakan pilihan tepat bagi Anda yang ingin membuat sendiri baju sang buah hati. Selain memberikan informasi alat, bahan, tip, dan teknik dasar membuat baju anak, Setta juga menuliskan 20 model dan pola model baju santai anak yang bisa Anda buat sendiri. Buku ini juga sangat tepat bagi Anda yang memiliki keterampilan menjahit pas-pasan, namun ingin membahagiakan anak dengan membuatkannya baju
karena menyajikan tahap demi tahap proses menjahit baju anak. Selamat mencoba! -DeMediaTraditional costumes of Johore.
38 Desain Aplikasi dari Kain Perca
Pakaian cara Melayu
Pola pengasuh anak secara tradisional daerah Nusa Tenggara Timur
Kreasi kreatif kamar anak
Dalam buku ini ditampilkan mulai dari pengenalan alat, pengenalan teknik dasar, dan juga pengenalan cara membuat pola. Tidak hanya untuk wanita, tapi juga untuk pria dan anak-anak. Mulai dari rok, blouse, celana wanita, kemeja pria, celana pria, dan busana anak-anak. Semua pola dan pecah pola yang disajikan dalam buku ini sudah pernah dipraktikkan. Jadi Anda tidak perlu takut gagal ketika mencoba mempraktikkannya. Beragam informasi ringan seputar busana yang menambah wawasan seputar busana dan menjahit bisa
Anda akses melalui QR Active. Semoga Anda yang ingin belajar bisa mendapat manfaat yang banyak dari buku ini. (Genta Group Production, Menjahit, Sewing, Tata Busana, Fashion)
Pattern of traditional child rearing in Nusa Tenggara Timur region.
Pattern of traditional child rearing in Penyengat Senaung Village, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batang Hari, Jambi Province.
Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini
Praktik Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas
Anda Dan Sang Bayi
Terampil Menjahit
Teori dan Praktik

Macam-macam pola dasar : 1. Pola dasar badan 2. Pola dasar lengan 3. Pola dasar rok 4. Pola dasar celana pria, wanita 5. Pola dasar kerah. Ada beberapa macam pola yang dapat digunakan dalam membuat busana, diantaranya ialah pola konstruksi dan pola standar. Masing-masing pola ini digambar dengan cara yang berbeda, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu persatu.
Buku ini merupakan buku referensi bagi pendidik dalam mempersiapkan media pembelajaran. Buku ini terdiri dari delapan bab dan satu tambahan bab yang berisikan lampiran media pembelajaran. Bab pertama adalah pengenalan media dalam belajar, bab kedua tentang manfaat, jenis, ciri, dan kedudukan media pembelajaran, bab ketiga tentang pengenalan sumber belajar, bab keempat tentang media by design, bab lima tentang posedur pemilihan media, bab enam tentang prosedur pengembangan media, bab tujuh tentang alur pengembangan media untuk implemntasi pembelajran
tematik, bab delapan tentang pengembangan media lectora.
Felt adalah salah satu produk keterampilan dari kain serat wol yang sedikit kaku dan berbulu. Cocok dikreasikan menjadi beragam produk craft.Selain mudah dibentuk, ketika digunting kain ini tidak bertiras (berserabut) sehingga lebih rapi meski tidak dijahit. Bahan untuk membuat keterampilan felt sangat mudah didapat dengan harga terjangkau dan variasi warnanya sangat banyak. Karena itulah produk felt selalu menjadi pilihan favorit semua kalangan. Jika kreatif, kita bisa membuat kreasi apa pun bahkan hasilnya bisa dijadikan modal untuk bisnis rumahan. Buku ini
menampilkan beragam ide kreatif dari kain felt mulai dari kreasi sederhana sampai yang cukup rumit. Dilengkapi dengan panduan foto dan ilustrasi yang mudah diikuti dan tips memasarkannya secara online. Banyak peluang yang bisa dihasilkan dari selembar kain felt ini. Yuk, mulai berkreasi! Buku persembahan Penerbit KawanPustaka
Kasih Ibu Refleksi Kehidupan
Pola pengasuhan anak secara tradisional daerah Jawa Timur
Pola pengasuhan anak secara tradisional daerah Sumatera Barat
Pengkajian dan uji coba standardisasi pola panti sosial taman penitipan anak
Pola pengasuhan anak secara tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta

Patterns of traditional child rearing in Jawa Timur region.
ALAT PERMAINAN EDUKATIF Anak Usia Dini Penulis : Endang Puspitasari, M.Pd & Mahasiswa PIAUD 2018 ISBN : 978-623-6426-95-1 Terbit : Juli 2021 Sinopsis : ALAT PERMAINAN EDUKATIF Anak Usia Dini Alat Permainan Edukatif anak usia dini ini merupakan kumpulan hasil karya mahasiswa PIAUD Unigiri Bojonegoro khususnya angkatan 2018 dari mata kuliah Alat Permainan Edukatif. Melalui buku ini pendidik PAUD yaitu orang tua maupun pendidik dapat mempelajari, memahami dan membuat media pembelajaran khususnya alat permainan edukatif. Alat
permainan edukatif dalam buku ini memiliki banyak manfaat bagi anak terutama menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak (nilai agama dan moral, kognitif, bahasa, fisik motorik, sosial emosional, seni, dan kreatifitas anak). Diharapkan keberadaan buku ini dapat menjadi inspirasi orang tua maupun pendidik PAUD untuk mengembangkan atau mengkreasikan alat permainan edukatif dalam buku ini. Selain itu diharapkan buku ini dapat menjadi refrensi bagi seluru mahasiswa PAUD. Demikian sedikit ulasan dari sisi buku ini. Happy shopping & reading Enjoy
your day, guys
INGIN MEMBUAT SENDIRI PERNAK-PERNIK UNTUK SANG BUAH HATI? Atau akan memberi kado kelahiran dengan karya sendiri? Buku ini hadir memberikan inspirasinya.BERISI KREASI-KREASI DARI KAIN UNTUK BAYI DAN ANAK. Selimut Home Sweet Home yang hangat bisa menjadi kebanggaan yang ‘lahir’ dari tangan sendiri. Anda dapat membuat Comfortable Diaper yang nyaman. Selain itu, dapat berkreasi membuat aneka mainan, seperti Colorfull Cube dan boneka Little Rocky yang lucu. Lengap dengan pola dan langkah yang jelas membuat Anda
mudah mempraktikkannya.SELAMAT BERKREASI!
Pengenalan budaya Indonesia: Modul Pembelajaran Coding Unplugged Anak Usia 5-6 Tahun
ORANGE
A to Z Teknik Menjahit, Mendesain, & Membuat Pola
Pejuang pendidikan ialah semua pihak yang sadar atau tidak sadar telah membangun pendidikan yaitu "Tanpa Henti berjuang sepanjang hidup untuk Pendidikan yang cerdas dan berbudi luhur". Tapi kini problema melanda para pejuang pendidikan di situasi yang sulit ini. Apakah pandemi ini membatasi kita untuk tetap belajar dan memperjuangkan pendidikan? Pandemi melanda dan berdampak dalam seluruh aspek kehidupan, telebih lagi dalam sektor pendidikan mengalami keterpurukan. Dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan yang paling terlihat
hingga saat ini yaitu keefektifan proses belajar-mengajar yang dirasa kan banyak pihak terutama para pelajar. Tidak hanya pelajar, terlebih para pejuang pendidikan serta seluruh lapisan masyarakat pun kesulitan mendapatkan akses pendidikan seperti ikut seminar, penyuluhan, kegiatan masyarakat yang telah menjadi bagian hidup dari masyarakat dan sebagai bagian dari life long learning. Melalui karya dalam buku antologi ini, kita semua dapat berbagi berbagai ekspresi serta bentuk perasaan dan ucapan terima kasih yang mungkin dapat menginspirasi banyak orang
yang membacanya, serta menjadi wadah untuk menuangkan buah pikiran, keluh kesah, suka dan duka serta menebar inspirasi terhadap para pejuang pendidikan yang tetap berjuang di tengah situasi sulit pandemi.
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