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Buku ÒTeknologi Dasar OtomotifÓ untuk SMK/MAK Kelas X ini disusun berdasarkan Kurikulum 2013 KI & KD Spektrum
terbaru. Penerapan kurikulum 2013 mengacu pada paradigma belajar kurikulum abad 21, menyebabkan terjadinya
perubahan, yakni dari pengajaran (teaching) menjadi belajar (learning), dari pembelajaran yang berpusat kepada guru
(teachers centered) menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik (students centered). Buku ini disajikan
sedemikian sehingga mudah dipahami dan diterapkan pada program keahlian. Buku ini dilengkapi dengan tur- tur berikut.
1. Pendahuluan, berisi kompetensi dasar, deskripsi pembelajaran, waktu, prasyarat, petunjuk penggunaan buku, dan
tujuan akhir pembelajaran. 2. Kegiatan Pembelajaran, berisi materi-materi pembelajaran yang disusun menjadi 14
kegiatan pembelajaran sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. 3. Rangkuman, berisi intisari dari kegiatan
pembelajaran yang dipelajari. 4. Tugas Mandiri, berisi latihan soal dan kegiatan yang harus dikerjakan peserta didik
secara mandiri. 5. Tugas Kelompok, berisi latihan soal dan kegiatan yang harus dikerjakan peserta didik secara kelompok.
6. Uji Kompetensi, berisi soal-soal pilihan ganda untuk mengasah kemampuan peserta didik. 7. Soal Variasi, berisi soalsoal variasi untuk mengasah kemampuan peserta didik. 8. Uji Kompetensi Semester Gasal, berisi soal-soal pilihan ganda
untuk mengukur pengetahuan peserta didik selama satu semester. 9. Uji Kompetensi Semester Genap, berisi soal-soal
pilihan ganda untuk mengukur pengetahuan peserta didik selama dua semester.
Mnemonik ADDIE adalah analysis, design, development, implemen-tation, and evaluation. Rangkaian prosedur ini
merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan begitu saja. Mereka merupakan satu kesatuan yang berintegrasi
sebagai proses dalam melakukan penelitian pengembangan. Namun disisi lain, perkembangan penelitian yang terus
menerus berkembang membuat para pakar dalam penelitian berusaha untuk mengembangkan penelitian yang
kecenderungannya tidaklah procedural. Muncullah R2D2 sebagai perwujudan dari perkembangan model pembelajaran
yang lain. Mnemonik dari R2D2 adalah reflektif, rekursif, desain dan development. R2D2 ini tidaklah menuntut peneliti
untuk selaLu mengikuti prosedur yang berada dalam ADDIE. ADDIE merupakan perwujudan dari aliran behavioristik dan
sementara R2D2 merupakan perwujudan dari aliran Konstruktifistik. Sungguh bahwa buku penelitian pengembangan dari
dua aliran berbeda ini menarik untuk dibaca, dipelajari, didalami, dan dikembangkan.
Kurikulum sebagai rancangan pendidikan memiliki kedudukan yang sangat sentral dalam seluruh kegiatan pembelajaran,
yang menentukan proses dan hasil belajar. Kurikulum bisa dianggap sebagai jantungnya pendidikan. Artinya, aktivitas
edukasi antara pendidik dengan peserta didik sangat dipengaruhi oleh muatan-muatan yang ada dalam kurikulum.
Sehingga dengan tidak adanya kurikulum seakan-akan kegiatan pendidikan tidak mungkin terjadi. Sedangkan
Pengembangan kurikulum dilakukan untuk mewujudkan adanya nilai tambah dari yang telah dilakukan sesuai dengan
kurikulum potensial sesuai dengan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman tentang kurikulum bagi para tenaga
pendidik maupun calon tenaga pendidik mutlak diperlukan.Dalam konteks itulah buku Pengembangan Kurikulum ini hadir
membantu mahasiswa, tenaga pendidik, kepala sekolah dan juga tenaga kependidikan memahami konsep pengembangan
kurikulum. Terutama bagi mahasiswa, buku ini merupakan materi yang melengkapi buku ajar mata kuliah pengembangan
kurikulum. Buku ini ditulis berdasarkan kebutuhan materi mata kuliah pengembangan kurikulum di Perguruan Tinggi,
khususnya program studi pendidikan agama Islam. Dengan segala keterbatannya buku ini juga memuat hasil penelitian
penulis yang mendapat hibah Kemenristek Dikti di tahun 2018 dengan tema pengembangan kurikulum pendidikan Agama
Islam di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Lamongan. Paparan buku ini dimulai dari konsep dasar,
hakikat, landasan, pendekatan pengembangan kurikulum, evaluasi kurikulum, inovasi kurikulum, kurikulum berbasis
kompetensi (KBK), kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), kurikulum 2013 (K13), kurikulum berbasis karakter,
kurikulum berbasis multikultural, dan pengembangan pendidikan agama Islam di LKSA Lamongan.
PENELITIAN PENGEMBANGAN MODEL ADDIE DAN R2D2
Manajemen Kurikulum : Buku Penerbit Lovrinz
Pengembangan Kurikulum : Teori dan Aplikasi
Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik Terpadu
Buku ÒKearsipanÓ untuk SMK/MAK Kelas X ini disusun berdasarkan Kurikulum 2013 KI & KD Spektrum terbaru. Penerapan kurikulum 2013
mengacu pada paradigma belajar kurikulum abad 21, menyebabkan terjadinya perubahan, yakni dari pengajaran (teaching) menjadi belajar
(learning), dari pembelajaran yang berpusat kepada guru (teachers centered) menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik
(students centered). Buku ini disajikan sedemikian sehingga mudah dipahami dan diterapkan pada program keahlian. Buku ini dilengkapi
dengan tur- tur berikut. 1. Kegiatan Pembelajaran, berisi materi-materi pembelajaran yang disusun sesuai dengan kompetensi inti dan
kompetensi dasar. 2. Rangkuman, berisi pokok-pokok materi dan pengertian istilah-istilah penting yang dibahas dalam kegiatan
pembelajaran. 3. Tugas Mandiri, berisi latihan dan kegiatan yang harus dikerjakan peserta didik secara mandiri. 4. Tugas Kelompok, berisi
latihan dan kegiatan yang harus dikerjakan peserta didik secara kelompok. 5. Uji Kompetensi, berisi soal-soal untuk mengasah kemampuan
peserta didik terhadap materi yang dipelajari. 6. Uji Kompetensi Semester 1 dan 2, berisi soal-soal pilihan ganda untuk mengukur
pengetahuan peserta didik per semester
Buku ini membahas berbagai inovasi dalam pembelajaran fisika. Diharapkan dengan adanya buku ini dapat membantu para tenaga pengajar
melakukan inovasi-inovasi dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukannya sehingga dapat mencapai kompetensi yang diharapkan.
Buku Mengenai PERENCANAAN PEMBELAJARAN GEOGRAFI (Dilengkapi Kurikulum Merdeka)
Kearsipan SMK untuk SMK/MAK Kelas X
Layanan Lembaga Keuangan Syariah SMK/MAK Kelas XII
INOVASI PEMBELAJARAN FISIKA EDISI REVISI
PERENCANAAN PEMBELAJARAN GEOGRAFI (Dilengkapi Kurikulum Merdeka)
Pemeliharaan Sasis Sepeda Motor SMK/MAK Kelas XII

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII SMK Penulis : Anis Listiani, S.Pd dan Listianto
Kurniedi, S.Pd Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-283-957-1 Terbit : Desember 2020 Sinopsis : Buku
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Kelas XII SMK ini merupakan buku pegangan dalam
proses pembelajaran. Buku ini banyak sekali manfaatnya bagi peserta didik dan guru. Bagi peserta didik,
buku ini akan mengantarkan mereka memperoleh wawasan yang diperlukan untuk menjadi warga negara
yang baik. Sedangkan bagi guru, buku ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan proses
pembelajaran baik di dalam maupun di lingkungan sekolah. Dengan buku ini, pembaca dapat memahami
nilai-nilai Pancasila dan sistem politik demokratis menurut Pendidikan Kewarganegaraan serta
memahami mengenai: (1) Kasus-Kasus Ancaman terhadap Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya,
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Pertahanan, dan Keamanan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, (2) Faktor
Pendorong dan Penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negera Kesatuan Republik Indonesia,
(3) Nilai-Nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
Warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (4) Praktik Perlindungan dan Penegakan
Hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian, (5) Pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik
Good Governance, (6) Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap bangsa dan negara
dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, (7) Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya
menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (8) Mengevaluasi peranan Pers di
Indonesia, dan (9) Etos kerja masyarakat Indonesia. Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Buku ini menyajikan secara komprehenship tentang belajar dan pembelajaran yang disesuaikan dengan
tuntutan standar proses pendidikan. Kerangka teori, konsep, prinsip, dan aplikasi kegiatan belajar dan
pembelajaran diuraikan secara jelas yang disesuaikan dengan tuntutan kurikulum yang sedang berlaku.
Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu
siswa. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarah-kan kepada tujuan dan proses berbuat
melalui berbagai pengalaman. Melalui buku ini, dipaparkan beberapa hal tentang belajar dan
pembelajaran antara lain: Pembelajaran dalam Kurikulum 2013, Standar Proses Pendidikan, Belajar dan
Pembelajaran, Guru Profesional dan Pembelajaran Abad ke-21, Strategi dan Pendekatan Pembelajaran,
Media Pembelajaran, Model-model Pembelajaran, Model-model Desain Pembelajaran, Pembelajaran
Kooperatif, Pembelajaran Kontekstual, Pembelajaran Berbasis Masalah, Pembelajaran Tematik Terpadu,
Pembelajaran Berbasis Proyek, Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran, dan Penilaian Pembelajaran.
Buku persembahan penerbit prenadaMedia -PrenadaMediaBuku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum SMK berdasarkan Kurikulum 2013 edisi
revisi spektrum PMK 2018 dan jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
untuk kelompok C3 Kompetensi Keahlian. Buku ini diharapkan memiliki presisi yang baik dalam
pembelajaran dan menekankan pada pembentukan aspek penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan
sikap secara utuh. Materi pembelajaran disajikan secara praktis, disertai soal-soal berupa tugas mandiri,
tugas kelompok, uji kompetensi, dan penilaian akhir semester gasal dan genap. Buku ini disusun
berdasarkan Pemendikbud No 34 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK, pada
lampiran II tentang standar Isi, lampiran III tentang Standar Proses dan lampiran IV tentang Standar
Penilaian. Acuan KI dan KD mengacu pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang Kompetensi Inti Dan
Kompetensi Dasar. Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini sangat sistematis, bermakna, mudah
dipelajari, dan mudah diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau dari aspek isi, buku ini
cukup membantu siswa dalam memperkaya dan mendalami materi. Pemakaian buku ini juga dapat
menantang guru untuk berinovasi dalam pembelajaran sesuai konteks di kelas masing-masing.
mata pelajaran normatif dan adaptif : kelas X, XI, dan XII : kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).
Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan SMK/MAK Kelas XII. Program Keahlian Teknik Otomotif.
Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Otomotif (Edisi Revisi)
Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan: Peningkatan Profesionalisme Guru di Era Disrupsi
Pendidikan
Pemrograman Web dan Perangkat Bergerak SMK/MAK Kelas XI
MONOGRAF PENGELOLAAN PEMBELAJARAN Mata Pelajaran Produktif Kelas Nautika
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, efektif, inovatif, dan sehingga mampu mendorong aktivitas dan
kreativitas peserta didik. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Buku ini diharapkan bisa menjadi pegangan utama (buku teks) bagi mahasiswa kependidikan dan
keguruan. Materi yang disampaikan dalam buku ini di antaranya tentang konsep manajemen, manajemen
perspektif islam, manajemen pendidikan, manajemen pendidikan islam, peran kepala sekolah, tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan, konsep kurikulum, dan konsep manajemen kurikulum.
Buku Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan ini ditujukan untuk menambah khazanah
pengetahuan para mahasiswa, dosen, guru, dan para stakeholders pendidikan terkait MSDM Pendidikan
dalam hal ini adalah guru. Buku ini memuat tentang proses perencanaan dan rekrutmen guru,
kompetensi, kinerja dan kompensasi guru, pengembangan profesionalisme guru, hingga isu-isu
kontemporer seperti learning loss, transformasi pendidikan Indonesia, hingga pendidikan guru penggerak
dan pengembangan keprofesian berkelanjutan di era disrupsi pendidikan saat ini. Pada level yang lebih
luas, buku ini digunakan sebagai buku referensi sekaligus pegangan untuk mata kuliah Manajemen
Sumber Daya Pendidikan. Semoga buku ini dapat memberi kontribusi dan manfaat yang baik untuk para
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pembacanya.
Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan SMK/MAK Kelas XII
Berorientasi Standar Proses Pendidikan
E-MODUL PRAKTIKUM FISIKA, Elastisitas & Hukum Hooke
Who Wants To Be A Teacher? Menyiapkan Guru Profesional Di Era Global Society 5.0
Teknik Pemesinan NC/CNC dan CAM SMK/MAK Kelas XI
Substansi isi penting buku pegangan utama dalam menyusun RPP Tematik TerpaduÑsebagai implementasi Kurikulum 2013
untuk SD/MIÑini membahas, antara lain: (1) Kurikulum 2013 dan desain baru rencana pembelajaran; (2) Menulis identitas
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); (3) Kompetensi inti; (4) Kompetensi dasar; (5) Mengembangkan indikator; (6)
Menyusun tujuan pembelajaran; (7) Menyusun materi pembelajaran; (8) Menentukan pendekatan, model, strategi, metode,
dan teknik pembelajaran; (9) Pemilihan media pembelajaran, alat dan sumber belajar, dan alat peraga; (10) Menyusun
langkah-langkah pembelajaran dalam RPP Tematik Terpadu; (11) Merancang penilaian autentik; serta (12) Pengesahan
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).Ê--- Penerbit Kencana Prenadamedia Group
Buku "Gambar Teknik Mesin" unuk SMK/MAK Kelas X ini disusun berdasarkan kurikulum 2013 KI & KD Spektrum
terbaru. Penerapan kurikulum 2013 mengacu pada paradigma belajar kurikulum abad 21, menyebabkan terjadinya
perubahan, yakni dari pengajaran (teaching) menjadi belajar (learning), dari pembelajaran yang berpusat kepada guru
(teachers centered) menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik (students centered).
E-Modul ini mengintegrasikan pada berbagai bidang keilmuan, mulai dari sains dan juga teknologi. Ilmu pengetahuan
umum digambarkan dengan adanya pengetahuan yang relevan dengan materi elastisitas dan hukum hooke. E-Modul ini
disesuaikan dengan kurikulum 2013 yang mencakup kompetensi inti dan kompetensi dasar. E-Modul ini dibuat dengan
berbasis Inkuiri, yakni melalui beberapa tahap agar dapat mencapai suatu tujuan yaitu orientasi, merumuskan masalah,
membuat hipotesis, investigasi (mengumpulkan data dan menguji hipotesis) serta membuat kesimpulan.
Dalam Era Industri 4.0
Korelasi Kebudayaan dan Pendidikan
Silabus sekolah menengah kejuruan (SMK)
Belajar & Pembelajaran
Implementasi Kurikulum 2013 Revisi
Bab I memberikan informasi awal mengenai deskripsi Mata KuliahKajian Kurikulum Kimia SMA/K, rencana pembelajaran, petunjukpenggunaan
buku ajar, standar kompetensi, dan bentuk evaluasiperkuliahan. Bab II menjelaskan tentang konsep dasar kurikulum yangmeliputi definisi
kurikulum, teori kurikulum, komponen kurikulum,kurikulum dan pendidikan, dan terminologi kurikulum. Bab IIImendeskripsikan mengenai
landasan pengembangan kurikulum, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, langkah-langkah dalam pengembangankurikulum, model-model
pengembangan kurikulum, pendekatan dalam pengembangan kurikulum, dan pengorganisasian kurikulum. Bab IVmemaparkan tentang
perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia, dari Rencana Pelajaran 1947 hingga Kurikulum 2013 Revisi. Bab V menjelaskan tentang
kurikulum untuk mata pelajaran kimia dalam pendidikan, kajian konten kimia SMA pada KTSP 2006, dan kajian konten kimia SMA pada
Kurikulum 2013 Revisi. Bab VI mendeskripsikan tentang tantangan pembelajaran kimia SMK dalam Kurikulum 2013 Revisi, kajian konten mata
pelajaran kimia untuk SMK kompetensi keahlian kimia industri, kimia analisis, analisis pengujian laboratorium, kimia tekstil, farmasi klinis &
komunitas, dan farmasi industri dalam Kurikulum 2013 Revisi. Pada bagian terakhir, Bab VII memberikan penjelasan terkait Kurikulum Kimia
Internasional untuk SMA.
Desain instruksional merupakan suatu proses sistematis, efektif, dan efesien dalam menciptakan sistem instruksional untuk memecahkan
masalah belajar atau peningkatan kinerja peserta didik melalui serangkaian kegiatan pengidentifikasian masalah, pengembangan, dan
pengevaluasian. Desain instruksional dimaksudkan untuk membantu individu belajar lebih dari sekedar melaksanakan proses pengajaran.
Keberhasilan proses desain instruksional pada akhirnya ditentukan oleh tercapai tidaknya tujuan instruksional yang dilaksanakan berdasarkan
hasil proses desain tersebut. Seorang guru yang profesional dituntut harus dapat mengembangkan desain instruksional berdasarkan kebutuhan
yang ada. Buku Pengembangan Program Pengajaran ini disusun untuk dapat menambah wawasan dan pemahaman guru dan calon guru dalam
merencanakan dan mengembangkan desain instruksional. Buku ini memuat teori pengembangan program pengajaran yang disertai contohcontoh terkait. Penguasaan materi dari buku ini diharapkan dapat menjadi acuan mahasiswa calon guru dan guru dalam menyusun dan
mengembangkan program pengajaran yang dapat diimplementasikan di lapangan.
semua jenis dan jenjang pendidikan diciptakan untuk mencapai salah satu tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
ANALISIS TITRIMETRI DAN GRAVIMETRI
Gambar Teknik Mesin untuk SMK/MAK Kelas X
Instrumen Tes Tematik Terpadu
Desain Pembelajaran
TEORI & PRAKTEK
Meskipun kurikulum bukanlah satu-satunya aspek penentu keberhasilan pendidikan, kurikulum tetap
memiliki peran penting di samping beberapa aspek lainnya seperti guru, sarana dan prasarana, dan
sebagainya. Demikian pentingnya peran kurikulum, sehingga setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan
hampir pasti menempatkan perbaikan kurikulum menjadi salah satu aspek prioritas Buku sederhana ini
diharapkan dapat menambah pembendaharaan rujukan di samping begitu banyak buku sejenis yang telah
terlebih dahulu hadir di hadapan pembaca. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Buku yang berjudul Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan Kelas XII ini dapat hadir sebagai penunjang
pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Program Keahlian Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik
Kendaraan Ringan Otomotif. Buku ini berisi pengetahuan di bidang Teknologi dan Rekayasa yang mengacu
pada Kurikulum 2013 revisi tahun 2017.Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi: • Kepala silinder
dan blok silinder • Sistem pelumasan dan pendinginan • Sistem bahan bakar • Engine Management System
(EMS) • Memperbaikan sistem bahan bakar diesel dan evaluasi hasil perbaikan Berdasarkan materi yang
telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills) dengan
cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi
dengan latihan soal berupa pilihan ganda, esai, dan tugas proyek yang bertujuan untuk mengukur
kemampuan siswa dalam menguasai materi sesuai kompetensi dasar dan kompetensi inti. Buku ini telah
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disesuaikan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK di bidangnya. Dengan demikian, kami berharap siswa mampu
berkompetisi di dunia kerja.
Buku siswa Edmodo ini akan membantu mereka untuk lebih disiplin dan kolektif dalam pembelajaran sebab
biasanya pemberian tugas yang diberikan oleh pengajar diberikan tenggat waktunya. Bukan hanya fiturfitur itu saja di Edmodo guru maupun siswa dari satu sekolah dan sekolah lainnya dapat saling
berkomunikasi, berdiskusi, dan belajar bersama. Layaknya sosial media bagi para pegiat pendidikan ini
Edmodo membantu siswa untuk berkomunikasi dengan siswa lainnya meskipun berbeda daerah bahkan negara.
Hal ini tentu memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan dimana ada wadah berbagi dan berdiskusi
sehingga wawasan yang dimiliki semakin luas. Inilah yang akan penulis coba gali dan jelaskan secara
lebih mendalam tentang keefektifan platform Edmodo sebagai media pembelajaran e-learning.
Desain Media Interaktif SMK/MAK Kelas XII
Kajian Kurikulum Kimia Dan SMK
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII SMK
Ekonomi Islam SMK/MAK Kelas XII
Teknik Pemesinan NC/CNC dan CAM SMK/MAK Kelas XII

Kearsipan SMK untuk SMK/MAK Kelas XGramedia Widiasarana Indonesia
Analisis titrimetri dan gravimetri merupakan mata pelajaran kejuruan kelas 11 SMK Teknologi dan rekayasa, program
keahlian kimia analisis. Analisis titrimetri adalah analisis kuantitatif dengan cara mengukur volume, sejumlah sampel
yang akan dianalisis direaksikan dengan larutan standar yang konsentrasinya sudah diketahui dengan teliti. Analisis
gravimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif dengan penimbangan. Buku ini disusun berdasarkan
kurikulum 2013 program keahlian kimia analisis. Secara keseluruhan buku ini membahas titrasi penetralan, titrasi
pembentukan endapan, titrasi pembentukan senyawa kompleks, titrasi permanganometri, titrasi dikromato metri, analisis
gravimetri metode penguapan, analisis gravimetri metode pengendapan. Buku ini berisi pendahuluan, teori, contoh soal
dan pembahasan, soal latihan, dan lembar kerja praktik. Tujuan utama penyusunan buku yaitu sebagai sumber informasi
bagi peserta didik terkait dengan pelajaran analisis titrimetri dan gravimetri kelas 11 SMK. Di dalam buku ini dilengkapi
dengan gambar yang menarik, contoh soal dan pembahasan yang rinci sehingga mempermudah peserta didik dalam
belajar analisis titrimetri dan gravimetri.
Profesi guru merupakan profesi yang luar biasa. Seorang guru haruslah memiliki niat, nilai, dan tekad yang kuat yang
terpatri dalam relung sanubarinya bahwa ia ingin mewakafkan dirinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pujian,
harta dan jabatan bukanlah tujuan seorang guru. Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.
Seorang guru harus memberi teladan dan contoh yang baik bagi lingkungannya. Di tengah atau di antara murid, guru
harus menciptakan prakarsa dan ide, serta dan dari belakang seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.
Seorang guru tidak mungkin dapat mengembangkan kemampuannya tanpa adanya upaya menambah pengetahuan dan
keterampilannya, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat harus diimbangi dengan
kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas. Buku ini tidak hanya berisi tentang konseptual, praktik bagaimana
menjadi guru milenial yang profesional, namun juga isu-isu krusial dunia pendidikan, dan pengembangan profesi guru.
Who wants to be A teacher? Buku ini sangat pantas dimiliki oleh pembaca yang ingin menjadi guru, para akademisi,
pemerhati pendidikan, mahasiswa pendidikan, dan masyarakat luas. Who Wants To Be A Teacher? Menyiapkan Guru
Profesional Di Era Global Society 5.0 ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang, dan Manufaktur SMK/MAK Kelas XI
Desain Pengembangan Kurikulum 2013 Di Madrasah
Pengembangan Program Pengajaran
Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan SMK/MAK Kelas XII
Teknik Mekanik Mesin Industri SMK/MAK Kelas XII
Kurikulum adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan, dan sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Ketika
berbicara perubahan kurikulum sudah dapat dipastikan akan menarik banyak perhatian, terutama dari orang-orang yang secara langsung
terkena dampak oleh perubahan kurikulum tersebut. Oleh karena itu, setiap perubahan kurikulum akan menghadapi masalah dan tantangan
yang datang dari berbagai pihak, baik dalam perencanaan, sosialisasi, maupun dalam pelaksanaannya. Demikian halnya dengan Kurikulum
2013 Revisi yang mengintegrasikan empat hal penting dalam pengimplementasiannya, yaitu Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Literasi,
Keterampilan Abad 21 (Communication, Collaboration, Critical Thinking and Problem Solving, dan Creativity and Innovation). Buku
Implementasi Kurikulum 2013 Revisi ini dapat membantu pengadaan sumber dalam perubahan kurikulum, mengingat penerapan Kurikulum
2013 Revisi tidak akan melalui uji publik maupun uji coba, karena kurikulum ini dianggap sudah disosialisasikan dan diuji coba melalui
Kurikulum 2013 yang dilakukan pemerintah. Untuk itu, buku ini sangat penting untuk dimiliki oleh guru, kepala sekolah, dan seluruh
stakeholder pendidikan.
Penelitian tentang “Pengembangan Instrumen Tes Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Berbasis PISA’s Literacy di Sekolah Dasar” merupakan
sebuah penelitian R&D dengan luaran produk berupa paket instrumen tes tematik terpadu yang mengacu pada PISA’s literacy dan kurikulum
2013. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu penggerak dalam penilaian pembelajaran tematik yang memadukan PISA’s literacy di
sekolah dasar sehingga dapat melatih literasi siswa sekolah dasar. Gambaran dalam pembuatan produk instrumen tes yang memadukan
PISA’s literacy ini diharapkan pula agar menjadi pedoman bagi guru, praktisi, dan penggiat pendidikan di SD. Selain itu, peneliti berharap
produk yang dikembangkan dapat menjadi inspirasi para guru SD untuk mengembangkan instrumen penilaian tematik.
Dalam kaitan pembentukan karakter yang diharapkan, maka baik kebudayaan maupun pendidikan saling mendukung. Kebudayaan memiliki
nilai-nilai budaya yang berfungsi dan mampu membentuk karakter manusia pendukungnya. Yang diperlukan ialah para pendidik dan
pemerintah harus berkemauan dan mampu menggali nilai-nilai kebudayaan yang dibutuhkan untuk membangun karakter yang dibutuhkan oleh
bangsa. Namun yang paling utama ialah pendidikan harus mampu membentuk kepribadian yang memang berkeinginan keras untuk memiliki
karakter yang baik dan berguna bagi bangsa. Moral yang diperoleh dari nilai-nilai budaya dan terutama mendapat dukungan dari ajaran
agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap insan manusia Indonesia. Menurut penelitian penulis ada sejumlah 10 fungsi pendidikan asli
milik bangsa Indonesia yang harus dilaksanakan di dalam pendidikan dan pengajaran di lembaga-lembaga sekolah dan universitas. Bila
ditambah dengan 8 yang dikemukakan oleh Metta Spencer dan Alex Inkeles, maka kita memiliki 18 fungsi pendidikan yang sangat fungsional.
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Where To Download Silabus Smk Kurikulum 2013 Kelas X Xi Xii Bisnis Dan
Pembelajaran IPS Terpadu
MONOGRAF EFEKTIVITAS E-LEARNING BERBANTUAN EDMODO TERHADAP HASIL BELAJAR DAN MINAT BELAJAR SISWA
Membangun Pendidikan Berbasis Budaya Lokal
Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran SD/MI
untuk mahasiswa pendidikan guru Sekolah Dasar

Buku Teks Pembelajaran IPS Terpadu memuat konsep dasar, strategi belajar mengajar hingga pengembangan
perangkat pembelajaran IPS Terpadu. Seluruhnya diramu sedemikian rupa untuk mencapai kompetensi
mahasiswa calon guru IPS ditingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah era kurikulum Merdeka Belajar saat
ini.
Keberhasilan mencapai tujuan dan kompetensi pembelajaran sangat ditentukan oleh desain pembelajaran yang
disiapkan oleh guru sebelum memulai proses pembelajaran, karena desain merupakan bagian yang tak dapat
dipisahkan dalam proses pembelajaran, melalui desain pembelajaran yang disusun sedemikian rupa dengan
memperhatikan berbagai pertimbangan, diharapkan dapat menciptakan proses belajar yang menarik dan
menyenangkan. Desain pembelajaran pada dasarnya dimulai dari kegiatan analisis yang digunakan untuk
menggambarkan masalah pembelajaran sesungguhnya yang perlu dicari solusinya. Setelah dapat menentukan
masalah yang sesungguhnya maka langkah selanjutnya adalah menentukan alternatif solusi yang akan digunakan
untuk mengatasi masalah pembelajaran. Seorang perancang program pembelajaran perlu menentukan solusi
yang tepat dari berbagai alternatif yang ada, baik pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode
pembelajaran dan teknik/taktik pembelajaran yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya ia
dapat menerapkan solusi tersebut untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Evaluasi adalah langkah selanjutnya,
sehingga nantinya bisa mengetahui rancangan atau desain yang sesuai dengan pembelajaran dan desain tersebut
bisa diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Buku Desain Pembelajaran ini disusun sebagai buku ajar pada
mata kuliah untuk Program Studi Pendidikan Guru baik tingkat dasar maupun menengah, buku ini dapat dijadikan
sebagai sumber bacaan bagi mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan proses perkuliahan.
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 non- kependidikan 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)
Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, Dan Konteksual
Teknologi Dasar Otomotif untuk SMK/MAK Kelas X
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