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Buku ini berisi 17 tulisan yang Ilham sebut sebagai 'tilikan' terhadap buku karya sastra baik prosa maupun puisi. Di
dalamnya pembaca akan dibawa menelusuri jagat bacaan Ilham, baik sebagai objek yang direspons maupun sebagai
sumber referensi mendekati sebuah buku. Berbagai wacana, teori, dan pengalaman diformulasikan Ilham dengan
bahasa yang segar sehingga menarik untuk disimak. Kehadiran buku ini menjadi angin segar bagi pembaca karena
sebagai tilikan awal untuk selanjutnya menjelajah lebih jauh di satu sisi, dan di sisi lain sebagai semaraknya
penerbitan buku apresiasi karya sastra.
Wiji sosok pemuda yang sangat gigih dan pantang menyerah dalam bekerja. Sebagai pecinta buku ia membuka
sebuah toko buku yang menjual buku-buku novel bekas yang masih layak baca di depan sebuah eks gedung bioskop
di tengah kota. Bersama sepupunya saban hari ia menjual buku dengan harga yang murah tapi bukan bajakan. Di
usianya yang nyaris kepala tiga, Wiji belum sempat memikirkan untuk berumah tangga. Meski ibunya mendesak
dirinya supaya lekas-lekas menikahn namun Wiji malah santai. Suatu hari saat ia berdialog dengan sepupunya, Yasin
mengatakan kepada dirinya bahwa Bismillahirrahmanirrahim berasal dari bahasa Jawa. Spontan hal itu membuat
Wiji yang notabene lulusan pesantren salaf di Jawa Timur terkejut bukan main. Darimanakah sepupunya tahu kalau
bismillah itu bahasa Jawa. Kalimat itu terus menghantui pikiran Wiji dan ia berusaha untuk memecahkannya. Tidak
banyak yang Wiji ketahui tentang dirinya dan rahasia-rahasia besar yang ada di dalam hidupnya. Sehingga Allah
memberikan petunjuk kecil kepadanya agar bisa memecahkan setiap rahasia itu sehingga ia dapat menemukan
siapa jati dirinya. Memang siapakah sejatinya Wiji? Jawabannya hanya ada di dalam buku yang tengah Anda
genggam ini. Selamat membaca!
Metode pembelajaran di kelas menentukan bagaimana materi itu bisa mudah diterima dan dicerna oleh peserta
didik. Di zaman yang serba canggih ini, para pendidik bisa dengan bebas mencari dan mengombinasikan metode
pembelajaran yang sudah ada. Semakin menarik metode pembelajaran yang diberikan, semakin menentukan mudah
tidaknya materi itu sampai kepada peserta didik. Fun Learning 1 merupakan hasil NuBar Omera Pustaka dengan
tema “Pembelajarn Asyik dan Menyenangkan” edisi 1
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 SOSHUM 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
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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 SMA jurusan Soshum, yaitu : Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris Matematika EKONOMI SOSIOLOGI GEOGRAFI Buku ini dilengkapi bonus aplikasi dan DVD sebagai
berikut : Simulasi CBT UN SMA IPS Simulasi CBT SBMPTN Aplikasi Ringkasan Materi Pembahasan Soal Kaji Latih
Pembahasan Bank Soal SBMPTN Apps CBT TOEFL Apps CBT PSIKOTES TPA+TBS Bank Soal SBMPTN 15 Tahun
Bank Soal UN 15 Tahun Bank Soal PISA 23 Paket Bank Soal TIMSS 23 Paket Video Tutorial Tryout Online 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 Ujian SBMPTN
El regreso de Karman
Smart Plus SOSHUM SMA
Bunga Rampai : Artikel Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa
Lelaki Kupu-Kupu yang Bertemu Tuhan: Khairul Azzam El Maliky
CARA MUDAH MENULIS CERPEN : Bahan Ajar untuk Tingkat SMA Pelajaran Bahasa Indonesia
"Kumpulan cerita pendek ini berisi 13 cerpen Ahmad Tohari yang ditulis antara tahun 1976 dan 1986. Seperti dalam karyakaryanya terdahulu, dalam kumpulan ini pun Tohari menyajikan kehidupan pedesaan dan kehidupan orang-orang kecil
yang lugu dan sederhana. Dan sebagaimana dikatakan dalam “Prakata”, kekuatan Tohari “terletak pada latar alam
pedesaan yang sarat dengan dunia flora dan fauna”. Selain itu, gaya bahasa Tohari “lugas, jernih, tapi juga sederhana, di
samping kuatnya gaya bahasa metafora dan ironi”."
Untuk versi cetak kunjungi link: http://www.penerbitduta.com/read_resensi/2021/4/pasti-bisa-bahasa-indonesia-untuksmama-kelas-xii#.YWeu21VBxhE Seri buku PASTI BISA merupakan buku pengayaan yang disusun berdasarkan Kurikulum
2013. Buku ini berisi materi dan soal-soal latihan untuk membantu siswa menghadapi ulangan harian dan ulangan akhir
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semester. Buku yang membantu siswa mempersiapkan diri agar sukses meraih nilai tinggi ini disusun dengan sistematika
sebagai berikut. • Berisi ringkasan materi pelajaran sesuai Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam
Kurikulum 2013. • Dilengkapi contoh-contoh soal pada setiap subbab yang dibahas secara gamblang dan mudah dipahami
(belajar melalui contoh). • Dilengkapi soal-soal latihan yang komprehensif di bagian akhir bab untuk menguji pemahaman
materi di setiap bab. • Dilengkapi soal-soal Penilaian Hasil Belajar Semester 1 dan Penilaian Hasil Belajar Semester 2
sebagai latihan untuk menghadapi ulangan akhir semester. Seri PASTI BISA membantu mencapai kesuksesan meraih nilai
tinggi pada ulangan harian dan ulangan akhir semester.
Kumpulan cerita pendek ini berisi 13 cerpen Ahmad Tohari yang ditulis antara tahun 1976 dan 1986. Seperti dalam karyakaryanya terdahulu, dalam kumpulan ini pun Tohari menyajikan kehidupan pedesaan dan kehidupan orang-orang kecil
yang lugu dan sederhana. Dan sebagaimana dikatakan dalam Prakata, kekuatan Tohari “terletak pada latar alam
pedesaan yang sarat dengan dunia flora dan fauna”. Selain itu, gaya bahasa Tohari “lugas, jernih, tapi juga sederhana, di
samping kuatnya gaya bahasa metafora dan ironi”. Membaca karya Ahmad Tohari adalah menemukan Indonesia yang
sesungguhnya. Baginya perilaku kesederhanaan menjadi akar yang kuat pencapai kebahagiaan. Sebuah nilai asli
Indonesia yang melawan pasar. -Jurnal Indonesia
New Edition Pocket Book Bahasa Indonesia SMP/MTs Kelas VII, VIII, & IX ini mengusung tema simpel. Ukuran yang praktis,
menjadikan buku ini mudah dibawa ke mana-mana. Tata letak buku yang berwarna menunjang siswa lebih mudah
memelajarinya. Dengan memiliki buku ini, siswa akan mendapatkan: 1. Peta konsep 2. Ringkasan materi dan rumus
lengkap 3. Contoh soal dan pembahasan Ringkasan materi yang disertai peta konsep serta contoh soal dan pembahasan
membuat siswa lebih memahami materi yang disajikan. Buku ini dapat dijadikan buku penunjang untuk memahami materi
pelajaran di sekolah. Buku Persembahan Penerbit Cmedia
Representations of the 1965 Tragedy Under the New Order
Penampakan Nilai-nilai Kemanusiaan dan Kesosialan dalam Karya Sastra Indonesia
Bank Soal SMP VOL 3
Explore Bahasa Indonesia Jilid 3 untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII
Beri Aku Sebuah Bahtera

Peranan sastra, sastrawan, dan tokoh sastra dalam kehidupan kadang dipertanyakan, terutama saat negara sibuk
dengan pembangunan ekonomi. Para penguasa sering merasa terganggu oleh sastrawan karena sering bersikap kritis
pada pemerintah, politikus, dan pejabat korup. Apa peranan sastra bagi Indonesia? Siapakah tokohtokoh sastra
Indonesia paling berpengaruh dalam satu abad perjalanan sastra Indonesia? Dalam hal apa dan di kalangan mana
mereka berpengaruh? Dan sejauh mana jangkauan pengaruh mereka, baik secara sosial, politik, maupun budaya? Buku
33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh ini menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sekaligus menunjukkan
kalangan mana saja yang berperan dalam sastra dan kebudayaan. Buku ini menawarkan menu baru bagi perbincangan
tentang tokoh-tokoh bangsa dari wilayah yang tidak selalu populer tapi menentukan tegak-tidaknya martabat suatu
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bangsa, yakni tradisi tulis dan kebudayaannya.
PEMBELAJARAN APRESIASI CERITA PENDEK DALAM PENELITIAN TINDAKAN KELAS Penulis : Alpansyah, Ph.D.
Ukuran : 14 x 21 cm Terbit : Maret 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Penelitian tindakan kelas atau action research
classroom sudah ramai diperbincangkan di kalangan guru dan tenaga kependidikan. Sayangnya, perbincangan itu
terkadang hanya sampai pada dokumen administrasi untuk melengkapi pemenuhan angka kredit dalam usulan kenaikan
pangkat para guru dan tenaga kependidikan. Sebetulnya subtansi dari penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran. Melalui penelitian tindakan kelas pengajar secara inovatif mencari solusi dari permasalahan yang
dihadapi perserta didik dalam proses pembelajaran. Muaranya adalah terjadi peningkatan kualitas pembelajaran secara
signifikan. Pembahasan penelitian tindakan kelas dalam buku bukan mengetengahkan teori tentang penelitian tindakan
kelas, tetapi lebih menitikberatkan pada aplikasi penelitian tidak kelas dalam pembelajaran apresiasi sastra khususnya
pembelajaran cerit pendek terhadap peserta didik. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Saat menghadapi Ujian Nasional, siswa harus mengetahui kisi-kisi materi yang diujikan. Buku Prediksi Jitu UN SMA IPS
2015 ini memadukan kisi-kisi materi pokok IPS yang sering keluar dalam ujian. Materi dibuat padat, tetapi tepat sasaran.
Di dalam buku ini, materi soal disajikan berdasarkan bobot yang sama antara tipe, karakter, dan tingkat kesulitan soal
dalam ujian. Tentu saja, agar siswa mengerti apa yang dihadapi, tiap soal dilengkapi dengan pembahasan yang gampang
dipahami oleh siswa. Kisi-Kisi Materi Ujian Nasional IPS 2015 dalam buku persembahan PandaMedia ini: Kompilasi SoalSoal UN Bahasa Indonesia Kompilasi Soal-Soal UN Sejarah Kompilasi Soal-Soal UN Geografi Kompilasi Soal-Soal UN
Ekonomi Kompilasi Soal-Soal UN Sosiologi
Konon, rindu disebabkan oleh dua alasan. Pertama, karena ada sesuatu–mungkin bisa disebut kenangan atau istilah
semisal dengannya–yang ingin kita harapkan terjadi kembali. Kedua, karena ada sesuatu yang tidak ada dan belum
pernah ada, tetapi kita menginginkannya untuk ada Dil Mein Magar Jalte Rahe, Chahat Ke Diye -Tapi di dalam hatiku,
cahaya cinta terus menyala Tere Liye, Tere Liye -Demi kamu, demi kamu
YES! Aku Lulus UN SMA/MA IPS
SINERGI BUDAYA DAN TEKNOLOGI DALAM ILMU BAHASA, SASTRA INDONESIA, DAN PENGAJARANNYA
Sejumlah Tilikan Ringkas
Volume 3 Nomor 7 Juli 2018
BAHASA INDONESIA 2 SMA Kelas XI
This short story collection contains 13 short stories by Ahmad Tohari which were written between 1976 and 1986. Like his previous
works, in this collection Tohari stays true to his path and presents the village life as well as the daily struggles of the poor and innocent
people. As what has been described in the “Foreword”, Tohari’s strength lies in the village setting which is rich with intricate details
Page 4/11

Read Book Senyum Karyamin Ahmad Tohari
about the local plants and animals. Apart from that, Tohari’s style is clear, direct, and simple although his stories also apply strong
metaphors and irony.
Buku ini berisi uraian mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia berdasarkan Permendikbud RI Nomor 50 Tahun 2015.
Dilengkapi pula dengan ulasan ringkas tentang ragam dan aturan penulisan kata berimbuhan serta pengenalan jenis-jenis karangan.
Setiap poin pembahasan dalam buku ini disertai dengan contoh-contoh praktis penggunaannya dalam kalimat. Diuraikan dengan
detail dan lengkap sehingga buku ini dapat menjadi referensi kebahasaan yang lebih manfaat bagi para pembaca. Judul : EBI
Aplikasi Lebih Lanjut dan Lebih Lengkap Ejaan Bahasa Indonesia Ukuran : 14x20.5cm Jumlah halaman : 180 Tahun : 2019
Buku “BUNGA RAMPAI: ARTIKEL KOLABORASI DOSENDAN MAHASISWA” adalah kumpulan artikel penelitian oleh dosen
dan mahasiswa di Jurusan Pendidikan Bahasa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Buku ini dirancang sebagai salah satu
tempat menuangkan hasil penelitian selain jurnal dan prosiding. Pada edisi ini terdapat kumpulan artikel dari Prodi Pendidikan
Bahasa & Sastra Indonesia dan Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Isi buku memuat berbagai jenis penelitian baik dari bidang
linguistik, pengajaran maupun sastra. Penyelesaian buku “BUNGA RAMPAI: ARTIKELKOLABORASI DOSEN DAN
MAHASISWA” ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terutama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya yang telah
berkenan mensupport pembuatan buku.
Tahun lalu, beberapa sekolah mulai menggunakan sistem Computer Based Test (CBT) untuk Ujian Nasional. Besar kemungkinan di
tahun-tahun yang akan datang, sistem CBT UN akan diberlakukan di semua sekolah. Tapi tidak perlu khawatir, buku ini akan
membantumu mempersiapkan UN, baik dengan sistem CBT ataupun PBT. Berisi ribuan soal yang dikupas detil pembahasannya
dengan jelas, serta disusun sesuai kisi-kisi dan SKL terbaru. - Membahas lengkap soal dan pembahasan UN asli 2012-2015. Dengan
mempelajari soal-soal asli tahun lalu, kamu bisa mengetahui pola soal UN di tahun selanjutnya. - Membahas lengkap soal dan
pembahasan Tryout UN terbaru. Dengan berlatih soal tryout, kamu bisa mengasah kemampuanmu dengan beragam tipe soal yang
muncul. - Gratis aplikasi android tryout UN sistem CBT. Dengan berlatih soal tryout UN sistem CBT, kamu akan lebih siap lagi
menghadapi UN. Hasil penilaian akhir UN langsung bisa kamu dapatkan. Jangan ragu membeli buku ini, karena bisa
membimbingmu meraih kesuksesan lulus UN dengan nilai sempurna. [Mizan, Bentang Pustaka, BFirst, Panduan, Belajar, Test,
Ujian, Nasional. Indonesia]
New Edition Pocket Book Bahasa Indonesia SMP Kelas VII, VIII & IX
Bahasa dan sastra Indonesia menuju peran transformasi sosial budaya abad XXI.
Kumpulan cerpen
Fun Leaarning edisi 1
Bank Soal SMP VOL 1
El regreso de Karman es la narración de un periodo de la vida de un hombre, de 1940 a 1970, una época difícil y angustiosa para Indonesia.
Puisi-puisi Agus Salim Maolana adalah puisi-puisi yang menjanjikan bagi masa depan kepenyairannya. Kekuatan metafor dan keseriusan menggali unsurPage 5/11
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unsur referensial yang sebagian besar menjadi objek utama dalam antologi ini, membuat pembaca menimbang dua kekuatan: teks dan konteks baru. ASM,
terlihat asyik dalam mengolah tema-tema itu, meski dalam satu-dua hal, ia harus bisa menghasilkan pengucapan baru dari khazanah diksi yang terkandung
dalam teks utamanya. Untuk dapat membuktikan itu, kekonsistenan ASM dalam menulis puisi, akan diuji selanjutnya. Bode Riswandi, Penyair. Maolana
mencoba berbagai model kemungkinan dalam puisi-puisinya. Sesekali ia melakukan interteks atas bacaan dan di lain puisi ia berupaya untuk merespons
realitas sosial-politik di lingkungan terdekat. Ia tampak tekun dalam memilah-menyisihkanmenyisakan kata-kata agar puisinya ketat dan tertib. Esha Tegar
Putra, Penyair.
Representasi fiksi dan fakta, maka masalah-masalah pokok yang dibicarakan dalam buku ini meliputi eksistensi sastra baik dalam bentuk fiksi maupun
kritik yang sangat berkaitan dengan masyarakat dan kebudayaan. Sesuai dengan lahirnya teori-teori kontemporer dan keberlimpahan teknologi informasi,
maka intensitas pembicaraan dan gagasan yang disampaikan menyesuaikan dengan zaman dan generasi pembaruan ini. Seiring menampilkan cara-cara
pemahaman yang baru, sebagai paradigma perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama, bidang sastra merupakan kajian yang sangat
mendukung terhadap kekayaan intelektual masyarakat modernis, yang sangat peduli terhadap bidang kajian sastra dan segala bentuk pendekatan dan
metodologinya. Seperti yang saat ini kita rasakan di zaman keberlimpahan informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang sangat mendukung terhadap
berjalannya pendidikan dan ilmu pengetahuan seperti halnya pendidikan bahasa dan kajian sastra Indonesia. Buku bunga rampai ini merupakan bertuk
sumbangsih pemikiran, gagasan, metode, dan praktik dalam menelaah, meneliti, dan pendekatannya dalam dunia ilmu pengetahuan utamanya pendidikan
bahasa dan sastra. Semoga bermanfaat dan salam literasi
Buku EXPLORE BAHASA INDONESIA SMA/MA ini merupakan buku yang dikembangkan dengan pendekatan sains yang pasti akan disukai siswa,
karena memiliki keunggulan sebagai berikut. Materi dan kegiatan dalam buku ini disusun dengan konsep 5M(Mengamati-Menanya-MencobaMenalarMengomunikasi/Membentuk Jejaring) yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan akan menuntun siswa
dalam membentuk bangunan pengetahuannya. Adanya kegiatan dan proyek yang dilakukan secara berkelompok akan menciptakan komunikasi dua arah
antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru maupun orang tua, serta siswa dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk
mengasah sikap dan kepedulian terhadap lingkungannya. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam
sikap dan perilaku sehari-hari (character building). Buku ini membiasakan siswa menjadi kreatif dengan memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi
pengetahuan yang diperoleh, sehingga siswa terbiasa melihat dan menemukan berbagai alternatif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi.
Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menjadi pemecah masalah (problem solver).
Guru Gokil Murid Unyu
Literature and Politics
PEMBELAJARAN APRESIASI CERITA PENDEK DALAM PENELITIAN TINDAKAN KELAS
Edisi Lengkap 10 Tahun
An1magine

Set in the tumultuous days of the mid 1960s, "The Dancer" describes a village community
struggling to adapt to a rapidly changing world. It also provides readers with a ground-level
view of the political turmoil and human tragedy leading up to and following the abortive
Communist coup. This trilogy of novels traces the lives of two characters: Srintil, a dancer
Page 6/11

Read Book Senyum Karyamin Ahmad Tohari
whose unwitting involvement with the region's leftist propaganda machine sets her at odds with
Rasus, the love of her life who embraces Islam and finds a career in the army. Through their
separate experiences, both learn the concepts of shame and sin: Rasus after he leaves their
home village and journeys into the wider world and Srintil when the outside world finally comes
crashing into her remote and isolated village.
Ketika menghadapi kemalangan dan ketidakadilan, manusia biasanya mengeluh, meratap, atau bahkan
mengutuk. Padahal keberuntungan sebenarnya ada dimanapun. Termasuk di saat manusia sedang
berada di titik terburuknya. G. Sutarto dan J. Sumardianta, kedua guru sekolah menengah ini,
melewati masa kecil penuh cemoohan teman sepermainan karena situasi ekonomi keluarganya. Alihalih marah, mereka justru mengasah ketrampilan untuk membalikkan situasi memilukan menjadi
momen pembelajaran yang positif. Setiap kesulitan yang rupanya mengantarkan mereka pada
pertemuan-pertemuan baru. Pertemuan dengan orang-orang biasa yang mengajarkan kebaikan-kebaikan
kecil yang jauh dari tepuk tangan keramaian [Mizan, Bentang Pustaka, Kisah, Inspiratif,
Bangkit, Motivasi, Indonesia]
Mata kuliah Sistem Sosial Budaya di Indonesia (SSBI) sebagai salah satu mata kuliah wajib di
perguruan tinggi semula bernama Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD). Sebagai mata kuliah wajib
beberapa perguruan tinggi memasukkannya ke dalam Mata Kuliah Umum (MKU). Muatan SSBI yang
terdapat di banyak buku wajib lebih mengarah pada hal-hal di seputar pengertian sistem sosial,
pengertian sistem budaya, sistem kebudayaan dan unsur pembentukannya, paradigma intitusi
sosial, dan seterusnya. Intinya mahasiswa hanya dijejali tentang konsep-konsep sosial dan
budaya. Materi-materi yang hanya memuat konsep-konsep sosial dan budaya tanpa ada uraian dan
pembelajaran apresiasi sastra (prosa, puisi, dan drama), jelas akan terasa membosankan.
Kehadiran buku ini memecahkan kebuntuan pembelajaran yang cenderung teoritis dan normatif. Buku
ini berupaya mengajak mahasiswa untuk berkenalan dengan dunia sastra seraya belajar
mengapresiasinya. Apa yang diapresiasi? Tentu saja muatan-muatan di seputar masalah-masalah
kemanusiaan dan kesosialan yang banyak dimuat dalam karya-karya sastra (terutama karya sastra
Indonesia). Dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami diharapkan buku ini bisa mengajak dan
memotivasi mahasiswa mengaitkan masalah-masalah sosial dan budaya dengan karya-karya sastra.
CARA MUDAH MENULIS CERPEN : Bahan Ajar untuk Tingkat SMA Pelajaran Bahasa Indonesia Penulis:
INDAH RIMAWAN , ANNISYAH WAHYUNI PURBA, KARINA OKTAVIANA Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-283-286-2 Terbit : Juni 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Materi bahan ajar ini disusun
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dalam bahasa yang sederhana, sistematis, komunikatif, dan terpadu sehingga siswa dapat memahami
isi buku secara mudah. Bagian awal bab terdapat apersepsi dan tujuan pembelajaran. Setiap
materi disertai tugas-tugas yang bertujuan melatih kemampuan siswa secara mandiri atau
kelompok. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping &
reading Enjoy your day, guys
Karyamin's Smile (Versi Bahasa Inggris)
33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh
Indonesian Literature Vs New Order Orthodoxy
Prediksi Jitu UN SMA IPS 2015
Tere Liye (Demi Kamu) - Unprinted Version : Penerbit Shofia
Buku ini memuat 10 paket soal asli UN dari tahun 2004-2014. Tiap soal dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan berdasarkan
bahan ajar di sekolah dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Pembahasan soal disusun secara terstruktur, mudah dipahami dan lengkap,
termasuk di dalamnya kumpulan rumus-rumus untuk soal-soal hitungan. Pembahasan yang disusun secara lengkap ini dapat dijadikan
ringkasan materi dan panduan belajar siswa yang efektif menjelang UN. Buku ini juga dilengkapi dengan paket soal prediksi yang disusun
secara selektif, baik jumlah, tipe, maupun tingkat kesulitan soal, sesuai standar UN. Paket soal prediksi ini disusun oleh tim penulis yang telah
berpengalaman dalam menangani dan memecahkan soal-soal UN SMP. -Ruang KataSKM (Sukses Kuasai Materi) SMA Kelas XII hadir sebagai solusi bagi siswa SMA dan MA yang ingin menguasai dan memahami materi
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi secara mendalam dan menyeluruh. Dalam buku ini siswa akan
mendapatkan: • Kumpulan rangkuman materi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi yang disusun secara
jelas dan mendalam sehingga memudahkan siswa untuk rajin belajar. • Soal-soal ulangan harian paling up to date dibahas sesuai materi yang
disampaikan sehingga memberikan gambaran bagi siswa tentang soal-soal yang diberikan pada setiap bab. • Variasi soal yang ditulis dapat
menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi. • Soal ujian semester 1 dan semester 2, sebagai persiapan menghadapi ujian akhir semester
pertama maupun Ujian Nasional (UN). Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, siswa diharapkan dapat memahami materi dan mampu
mengerjakan berbagai tipe soal yang diujikan sehingga siap menghadapi ulangan harian, ujian semester, dan Ujian Nasional.
Tiap tahun, sistem evaluasi pendidikan menengah yang diselenggarakan secara nasional menjadi perhatian bersama. Informasi mengenai
jadwal ujian, sosialisasi materi yang akan diujikan, hingga hasil ujian banyak dinanti dan dicari dari berbagai media. Namun, tahukah Anda
jika istilah seleksi, materi ujian, dan sebagainya mengalami beberapa kali perubahan. Istilah sistem evaluasi standar pendidikan menengah
pertama secara nasional mengalami perubahan dari masa ke masa. Mulai dari Ujian Negara (UN), Ujian Sekolah (US), Evaluasi Belajar
Tahap Akhir Nasional (EBTANAS), Ujian Akhir Nasional (UAN), Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN), Ujian Nasional (UN),
Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), hingga berganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter. Materi
ujian yang diberikan juga mengalami perubahan, baik secara susunan, jumlah soal, atau lainnya. Hal-hal tersebut menginspirasi kami untuk
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menulis buku ini. Buku ini berisi kumpulan soalsoal ujian sekolah menengah pertama berstandar nasional dari masa ke masa. Jadi, Anda
dapat mengetahui dan memahami perubahan soal-soal ujian sekolah menengah pertama berstandar nasional. Buku ini berisi beberapa soal
dengan pembahasan yang dapat Anda jadikan bahan latihan untuk menghadapi ujian sekolah menengah pertama berstandar nasional. Buku
ini disusun dan dikembangkan oleh tentor-tentor bimbingan belajar (bimbel), yang sudah paham seluk-beluk dan karakter soal-soal ujian
sekolah menengah pertama berstandar nasional. Selain itu, keunggulan dari buku ini terletak pada banyaknya soal dengan pembahasan yang
rinci. Anda sebagai siswa SMP/MTs dan sederajat, dapat menggunakan buku ini sebagai salah satu referensi dalam mempersiapkan diri
menghadapi soal-soal ujian sekolah menengah pertama berstandar nasional. Dengan buku ini, Anda dapat belajar secara mandiri, bahkan
tidak perlu mengikuti bimbel. (Genta Smart Publisher)
On the development of quality and work performance of teachers in Indonesia.
Perihal Sastra dan Tangkapan Mata
Pasti Bisa Lulus! UN SMP 2015
ISET 2019
Pasti Bisa Bahasa Indonesia untuk SMA/MA Kelas XII

"Perhaps we shall never know the truth about Indonesia's failed (supposedly Communist)
coup of 1965. But the consequences were clear: the fall of President Sukarno and rise to
power of General Suharto plus violent suppression of all "Communist" organizations. In the
process a half million lives were lost." "This book analyses Indonesian literature produced
during the New Order period dealing with the events of 1965-1966 and its consequences. It
examines the political coercion that people were subjected to and how the authors deal with
the taboo subject of the killings. It also considers how the Communist Party was seen and
discusses the underlying reasons for why the fictional characters act as they do. Crucial here
is the influence of Javanese culture and the significance of President Sukarno's political
concept of Nasakom." "This is the first book-length study presenting the alternative version
found in Indonesian literature of the events of 1965-1966. It also demonstrates that the
concerns and perceptions of Indonesian writers differ sharply from those of
Westerners."--BOOK JACKET.Title Summary field provided by Blackwell North America, Inc. All
Rights Reserved
Buku ini berjudul "SINERGI BUDAYA DAN TEKNOLOGI DALAM ILMU BAHASA, SASTRA
INDONESIA, DAN PENGAJARANNYA" Buku ini mencoba membedah sinergi budaya dan
teknologi dari perspektif ilmu bahasa, sastra Indonesia, dan pengajarannya. Buku ini memuat
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15 karya hasil penelitian dan kajian pustaka yang terbagi ke dalam 3 bidang yakni bahasa,
sastra Indonesia, dan pengajaran bahasa Indonesia.
BAGI [calon] penulis pemula, menggali bakat menulis dan mempraktikkannya sering kali
dihadapkan pada hambatan-hambatan, seperti kesulitan menemukan ide, mengalirkan ide,
dan bahkan menuangkannya ke dalam tulisan yang baik. Melalui buku ini, [calon] penulis
pemula akan memperoleh kiat-kiat dan petunjuk teknis bagaimana mengatasi kesulitankesulitan tersebut.
Role of Indonesian language and literature in transforming the social life and culture in
Indonesia.
SKM (Sukses Kuasai Materi) SMA Kelas XII
Senyum Karyamin
Jatuh Tujuh Kali Bangkit Delapan Kali
Menulis Itu Mudah ; Panduan Praktis Menjadi Penulis Handal
The Dancer
The proceedings of International Conference on Science, Education, and Technology 2019 are the compilation of articles in the internationally refereed
conference dedicated to promote acceleration of scientific and technological innovation and the utilization of technology in assisting pedagogical process.
Tahun lalu, beberapa sekolah mulai menggunakan sistem Computer Based Test (CBT) untuk Ujian Nasional. Besar kemungkinan di tahun-tahun yang akan
datang, sistem CBT UN akan diberlakukan di semua sekolah. Tapi tidak perlu khawatir, buku ini akan membantumu mempersiapkan UN, baik dengan
sistem CBT ataupun PBT. Berisi ribuan soal yang dikupas detil pembahasannya dengan jelas, serta disusun sesuai kisi-kisi dan SKL terbaru. - Membahas
lengkap soal dan pembahasan UN asli 2012-2015. Dengan mempelajari soal-soal asli tahun lalu, kamu bisa mengetahui pola soal UN di tahun selanjutnya. Membahas lengkap soal dan pembahasan Tryout UN terbaru. Dengan berlatih soal tryout, kamu bisa mengasah kemampuanmu dengan beragam tipe soal
yang muncul. - Gratis aplikasi android tryout UN sistem CBT. Dengan berlatih soal tryout UN sistem CBT, kamu akan lebih siap lagi menghadapi UN.
Hasil penilaian akhir UN langsung bisa kamu dapatkan. Jangan ragu membeli buku ini, karena bisa membimbingmu meraih kesuksesan lulus UN dengan
nilai sempurna. [Mizan, Bentang Pustaka, BFirst, Ujian Nasional, IPA, Indonesia]
In the discourse of Indonesian literature history, the relationship between literature and politics is pressing issue, a situation that cannot be easily to
overcome. A long time ago, during the Dutch colonial government, there was a rule that literature should not discuss ideology, religion, and politics. This
colonial policy lasts and never changes even though Indonesia was already get its independence. Thats why Indonesian literary society and writers have a
strong believe that literature must not be involved in politics and it must not have any moral and political goals. Literature cannot be related to real-life
directly because literature is only a fictional work. The historical aspects outside literature are considered as a background or a foreground that cannot
destroy the authentic characteristics of the literary works as imaginary fictional works. Literary works tend to be only considered as entertainment tools that
narrate an alternative world, which is totally different from the world where we are living. This book will be the first in discussing the relationship between
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literature and politics. Students and experts of various sciences who would like to understand the episteme of the New Order can get benefits from this
book. This book gives us a reflection that the development is for human beings, not the human beings are for the development. The humanistic development
dimension must be a must. Literary works still exist continuously to guard the Indonesians' struggles in defending their human dignity.
YES! Aku Lulus UN SMA/MA IPA
EBI Aplikasi Lebih Lanjut dan Lebih Lengkap Ejaan Bahasa Indonesia
MENGGAGAS PEMBELAJARAN SASTRA INDONESIA PADA ERA KELIMPAHAN
Pelajaran BAHASA INDONESIA untuk SMP & MTs Kelas 9: membangun literasi digital generasi milenial (Jilid 3)
The Aftermath of 1965-1966
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