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Penyuluhan Pertanian Oleh Perusahaan Swasta
Ide Desain Kamar Anak
Pesantren adalah khazanah unik milik bangsa Indonesia. Dari rahim pesantren, lahir pemikir dan penggerak kemajuan bangsa, seperti Hadhratusyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari, KH. A.
Wahab Hasbullah, KH. A. Wahid Hasyim, KH. MA. Sahal Mahfudh, KH. Maimoen Zubair, KH. A. Mustofa Bisri, KH. Afifuddin Muhajir, KH. Bahauddin Nursalim, atau KH. Ulil AbsharAbdalla. Pesantren mampu melahirkan tokoh-tokoh besar bangsa karena di dalam pesantren, terdapat dua jihad besar, yakni jihad keilmuan dan jihad kebangsaan. Jihad keilmuan yang
dilakukan dengan mendidik dan mengajari para santri berbagai macam ilmu. Jihad kebangsaan dilakukan oleh pesantren dengan aktif mendidik, membela, dan memberdayakan masyarakat.
Jihad keilmuan dan kebangsaan merupakan legacy pesantren yang mesti terus diperjuangkan oleh generasi penerus karena merupakan visi dan platform utamanya, supaya eksistensi
pesantren senantiasa memberikan kemanfaatan besar bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam segala aspek kehidupan. Pendekatan Islam ala pesantren, yakni Islam wasathi,
memperoleh apresiasi dari para ulama di dunia Islam. Bahkan, Grand Syaikh Al-Azhar, Ahmad Muhammad ath-Thoyyib, berharap agar dunia mengadopsi pendekatan Islam model
pesantren. Dalam konteks demikianlah buku ini hadir untuk menjelaskan dan memberikan kerangka serta model dari dua jihad pesantren tersebut.

PRODUKTIF MENULIS ARTIKEL KESEHATAN
Buku ini berisi paparan tentang Penyuluhan Pertanian yang diselenggarakan oleh Perusahaan Swasta. Tulisan ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa, dosen, praktisi, pengusaha dan
pihak-pihak yang berminat terhadap penyuluhan. Keterlibatan berbagai pihak termasuk perusahaan swasta dalam penyuluhan pertanian merupakan potensi untuk keberlanjutan dan
perkembangan Penyuluhan Pertanian. Kaidah penyuluhan merupakan pedoman dan memberikan arah pelaksanaan penyuluhan. Tulisan ini berisi tentang paradigma, penerapan kaidahkaidah dan dampak penyuluhan yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta.

DINAMIKA PSIKOLOGI PENDIDIKAN ISLAM
REVITALISASI TRADISI MENGANCANG DULANG DAN PEMBENTUKAN KESALEHAN PENULIS: Idail Uzmi Fitri Umami dan Muhammad Sobri Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-281-632-9 Terbit : Juli 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Masyarakat dan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan dalam hal perilaku individu
dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu budaya yang terdapat di Indonesia yang merupakan bentuk kearifan lokal setempat yaitu Mengancang Dulang. pada masyarakat suku Sasak
Mengancang adalah kegiatan menjamu tamu dengan mengantarkan hidangan di atas nampan dimana dalam masyarakat sasak menyebutnya Dulang. Adapun masyarakat suku sasak
menyebut orang yang mengantarkan dulang tersebut dengan sebutan pengancang Dulang. Di dalam praktek mengancang dulang terdapat nilai-nilai moral yang bisa menjadi dalam
pembentukan kesalahan seseorang khususnya kaum muda karena memang dalam prakteknya Mengancang Dulang lebih banyak melibatkan remaja. Tetapi eksistensi tradisi Mengancang
Dulang sedikit demi sedikit mulai memudar karena modernisme menawarkan sesuatu yang lebih baru dan praktis. Sehingga ada sebagian masyarakat Sasak dalam acara Roah Begawe
beralih dari Dulang ke Catering. Begitu juga yang terjadi di desa Senggigi, sudah ada masyarakat yang tidak lagi menggunakan Dulang pada acara Roah Begawe dan beralih ke catering
yang dinilai lebih praktis. Padahal dulang merupakan wadah sajian makanan khas yang merupakan warisan nenek moyang masyarakat sasak yang di dalamnya terkandung nilai-nilai
kebajikan yang penting untuk digali dalam membentuk kesalehan seseorang. Di sisi lain, pengaruh budaya luar yang masuk melalui sektor pariwisata yang tentu saja budaya asing tersebut
bertentangan dengan norma-norma budaya yang dianut masyarakat setempat. sehingga dalam buku ini akan membahas permasalahan tersebut. Terlebih kondisi di daerah senggigi yang
merupakan daerah pariwisata yang cukup terkenal di Lombok. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Bukan Salah Tuhan
Ada banyak peristiwa dan fenomena aktual-faktual yang terjadi di masyarakat dewasa ini. Namun, sayangnya, peristiwa dan fenomena tersebut sering luput dari perhatian umat Islam.
Setidaknya, ada dua kemungkinan mengapa hal ini terjadi: ketidakmampuan masyarakat memahami dan mencerna realitas tersebut, dan enggannya orang yang memiliki pemahaman untuk
menyampaikan kepada masyarakat. Nah, buku ini hadir sebagai solusi bagi masalah tersebut. Buku ini berisi khutbah yang membahas tentang beragam tema, mulai dari pengasuhan anak
hingga tindakan asusila guru, dari gadget hingga urusan politik, serta berbagai realitas aktual dan faktual di masyarakat. Berbagai tema tersebut disajikan dengan pemahaman dan bahasa
yang ringan, agar pemirsa lebih mudah memahami dan mencerna khutbah yang disampaikan sang khatib.

Psikologi remaja
Buku Pintar Khutbah Jum'at Tematik
Komunika
Buku ini ditulis oleh murid-murid kelas akhir SMP Islam Al Azhar 13 Surabaya Angkatan 16 dengan harapan akan menjadi titik awal pengembangan kemampuan literasi dan creative
thinking mereka khususnya dalam hal menulis artikel ilmiah ditinjau dari berbagai perspektif ilmu yang mereka kuasai. Buku ini tidak hanya menyajikan ulasan dan pembahasan materi
yang diteliti namun juga menawarkan solusi dan tips yang dapat diimplementasikan dalam pemecahan masalah baik di bidang ilmu pengetahuan, agama, kesehatan dan sebagainya.

PENGANTAR KRIMINOLOGI
Buku ini sengaja disajikan untuk kalangan masyarakat dan mahasiswa Fakultas Hukum yang masih baru mulai studinya di Fakultas Hukum. Karenanya penulis banyak membuka
kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan buku ini dimasa akan datang. Kami menyadari bahwa tulisan dalam buku ini
masih belum sempurna karena keterbatasan dari penulis, oleh karenanya harapan kami tersebut menjadi perhatian dari para pembaca untuk memaklumkannya.

Jihad Keilmuan dan Kebangsaan Pesantren
MEDSOS DAN DAMPAKNYA PADA PERILAKU KEAGAMAAN REMAJA
Kehadiran buku ini guna untuk dijadikan salah satu referensi untuk mengkaji masalah-masalah perubahan sosial budaya yang terkait dengan konsep proses sosial, perubahan sosial dan
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perubahan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyelesaian buku ini sungguh merupakan suatu proses perjuangan panjang dari penulis dengan melakukan kontemplasi
guna melahirkan ide-ide yang konstruktif mengenai masalah perubahan sosial budaya pada masyarakat. Selain itu materi yang disusun disesuaikan dengan perkembangan dari perubahan
sosial budaya sehingga dapat memberikan gambaran yang kekinian. Persoalan perubahan sosial budaya merupakan kondisi yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita bersama untuk
menyelesaikan dan memperbaiki kondisi yang terjadi. Perubahan sosial budaya selalu berkaitan dengan kondisi sosial budaya, masalah-masalah sosial budaya, pembangunan dan kehidupan
masyarakat sehingga kajian ini tidak bisa dianalisis secara terpisah. Oleh sebab itu, kajian tentang perubahan sosial budaya tidak hanya dapat dipahami dengan terjadinya perubahan
kondisi sosial dan budaya suatu masyarakat, tetapi juga berkaitan erat dengan bagaimana manusia beraksi dan beradaptasi untuk bisa bertahan dan sukses dalam hidup.

Pendidikan Karakter Yang Efektif Di Era Milenial
MEDSOS DAN DAMPAKNYA PADA PERILAKU KEAGAMAAN REMAJA PENULIS: Siti Makhmudah Tebal : 130 halaman ISBN : 978-623-7391-74-6 www.guepedia.com Sinopsis: Kemajuan
dan perkembangan globalisasi dan ilmu pengetahuan serta teknologi sekarang ini membuat orang tua resah karena hal tersebut berdampak pada minimnya asupan rohani yang dibutuhkan
oleh remaja. Remaja sekarang ini akrab dengan media sosial ataupun gadgetnya sehingga membuat ia semakin jauh dari masjid dan nilai-nilai agama mereka berkurang. Dampak media
sosial terhadap perilaku keagamaan mereka yang meliputi bagaimana aktivitas keagamaannya, sikap (akhlak, tata krama) serta cara berpenampilan mereka. Akan tetapi pada remaja yang
mengalami perubahan signifikan dari sebelum mereka menggunakan media sosial sampai mereka menggunakannya. Media sosial memang menawarkan banyak kemudahan yang membuat
para remaja betah berlama-lama berselancar di dunia maya. Para pengguna media sosial pun dapat dengan bebas berkomentar serta menyalurkan pendapatnya tanpa rasa khawatir. Hal ini
dikarenakan dalam internet khususnya media sosial sangat mudah memalsukan jati diri atau melakukan kejahatan. Media sosial menghapus batasan-batasan dalam bersosialisasi. Dalam
media sosial tidak ada batasan ruang dan waktu, mereka dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun mereka berada. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh
yang besar dalam kehidupan seseorang www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Membangun Daerah Dalam Perspektif Makro dan Mikro
Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi saat ini membawa dampak baik positif maupun negatif bagi perkembangan kejiwaan manusia. Pengembangan
dan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan untuk mengimbangi arus modernisasi. Untuk bisa mengimbangi tuntutan arus modernisasi, maka diperlukan proses
pendidikan untuk nantinya dapat berperan aktif dalam menahan dampak negatif arus globalisasi. Karena itu, pendidikan karakter perlu dibangun melalui nilai agama dan kebudayaan.
Pendidikan karakter berbasis agama menjadi penting karena agama memiliki peran yang fundamental dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, pendidikan karakter dapat
memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus menunjukkan bahwa agama dan nilai-nilai keagamaan tidak terpisahkan dari pendidikan yang dapat menjadi penyeimbang
dan pengendali agar masyarakat tidak menjadi sekuler. Pendidikan karakter dalam persfektif keagamaan dapat dikembangkan dengan pendekatan-pendekatan pendidikan agama.

Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum
Perkembangan menunjukkan suatu proses tertentu yaitu suatu proses yang menuju ke depan dan tidak dapat diulang kembali. Dalam perkembangan manusia terjadi perubahan-perubahan
yang sedikit banyak bersifat tetap dan tidak dapat diulangi karena perkembangan menunjukkan pada perubahan-perubahan dalam suatu arah yang bersifat tetap dan maju. Di antara para
psikolog ada yang tidak membedakan antara istilah perkembangan dan pertumbuhan namun ada yang lebih setuju menggunakan istilah pertumbuhan. Hal ini mungkin untuk menunjukkan
bahwa seseorang bertambah dalam berbagai kemampuan yang bermacam-macam bahwa ia lebih mengalami diferensiasi dan juga ia pada tingkatan yang lebih tinggi dan lebih mengalami
integrasi. Pertumbuhan yang dimaksud di sini adalah pertumbuhan yang mennyangkut ukuran-ukuran badan dan fungsi-fungsi fisik yang murni. Menurut pendapat para psikolog istilah
perkembangan lebih dapat mencerminkan sifat-sifat yang khas mengenai gejala-gejala psikologis yang tampak. Pertumbuhan fisik memang mempengaruhi perkembangan psikologis,
pertumbuhan fungsi-fungsi otak misalnya memungkinkan anak bisa tersenyum, berjalan, bercakap-cakap dan lain sebagainya. Kemampuan berfungsi dalam tingkat yang lebih tinggi ini
sebagai hasil sebuah pertumbuhan yang biasa disebut sebagai kematangan. Perkembangan dapat pula dilukiskan sebagai suatu proses yang kekal dan tetap yang menuju ke arah suatu
organisasi pada tingkat intergrasi yang lebih tinggi berdasarkan proses pertumbuhan, kematangan dan belajar. Sedangkan psikologi kepribadian lebih memusatkan perhatiannya pada sifatsifat kepribadian yang umum dan yang khusus (yang membedakan seseorang dari yang lain) serta kombinasi sifat-sifat tersebut hingga mewujudkan totalitas kepribadian tertentu. Psikologi
perkembangan lebih mempersoalkan faktor yang umum yang mempengaruhi proses perkembangan yang terjadi di dalam diri kepribadian yang khas itu. Titik berat yang diberikan oleh para
psikolog perkembangan ada pada relasi antara kepribadian dan perkembangan, hal ini disebabkan oleh pendapat sebagian besar para psikolog bahwa keseluruhan kepribadian itulah yang
berkembang meskipun beberapa komponen dapat lebih menonjol perkembangannya pada masa-masa tertentu daripada komponen lainnya misalnya fungsi indra dan fungsi motorik
menonjol pada tahun-tahun pertama.

Pak Guru 12 Ktsp-revisi (suluh Siswa 3)
Book chapter ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi pendidikan dalam bidang manajemen Pendidikan Islam. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam
perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan tema pembahasan tentang “Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi dalam Pondok Pesantren” Sistematika buku Kepemimpinan
dan Perilaku Organisasi dalam Pondok Pesantren ini disajikan dalam berbagai aspek kehidupan di sebuah lembaga pendidikan khususnya pondok pesantren yang mengacu pada pendekatan
konsep teoritis dan contoh penerapannya. Buku ini terdiri atas 13 bab yang dibahas secara rinci, diantaranya: Kajian Teoritis Tentang Kepemimpinan, Tipe-Tipe Kepemimpinan Dalam
Pondok Pesantren, Gaya Kepemimpinan Dalam Pondok Pesantren, Komunikasi Dalam Kepemimpinan Pondok Pesantren, Koordinasi Dalam Kepemimpinan Pondok Pesantren, Pengendalian
Dalam Kepemimpinan Pondok Pesantren, Pengambilan Keputusan dan Penyelesaian Masalah Dalam Kepemimpinan Pondok Pesantren, Memimpin Perubahan Dalam Pondok Pesantren,
Ragam Perilaku Organisasi Dalam Pondok Pesantren, Kepribadian dan Nilai-Nilai Organisasi Dalam Pondok Pesantren, Budaya Organisasi Dalam Pondok Pesantren, Kebijakan dan Praktek
Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Pondok Pesantren, dan Perilaku Kepemimpinan Pondok Pesantren yang Efektif.

Deteksi Kepribadian
Perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan yang terjadi di dalam diri individu yang menyangkut aspek fisik ataupun psikis menuju tingkat kedewasaannya.
Berhubungan dengan hal tersebut, pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan peserta didik. Pendidikan menjadi salah satu wadah yang berfungsi membekali
peserta didik untuk berinteraksi, memahami, dan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Buku ini membahas tentang perkembangan dan pertumbuhan, konsep kebutuhan dan
implikasinya dalam bidang pendidikan, pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual bahasa dan emosi, tahapan perkembangan dalam kehidupan individu, tugas-tugas perkembangan,
kehidupan pribadi dan kepribadian anak, penyesuaian diri, teori kecerdasan, serta teori belajar.

Bibliografi nasional Indonesia
My Journey through Postpartum Depression
History of young adult novels of 1950s to 2008 published in Malaysia.

How To Be a Real and Successful STUDENT
Perilaku menggambarkan kecenderungan seseorang untuk bertindak, berbuat atau melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Konsep perilaku ini penting untuk diketahui sebagai
bagian dari psikologi peserta didik. Dalam buku ini diketengahkan mengenai prinsip dasar umum perilaku, perkembangan perilaku dan pribadi, konsep dasar belajar, konsep dasar
mengajar, prinsip dasar bimbingan belajar, karakteristik perbedaan individu, perkembangan fisik sosial, intelektual dan bahasa. [Penerbit Deepublish, Deepublish, Siti Aisyah, S.Ag., M.Pd.]

PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK DAN REMAJA
Banyaknya peserta didik tentu akan membawa keragaman karakter. Keberagaman karakter peserta didik tentunya akan menguji kemampuan guru dalam profesionalismenya. Suasana
proses pembelajaran sangat penting dalam menjalin hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik. Jika suasana tersebut terjalin dengan baik, maka hubungan timbal baliknya pun
akan berkoherensi dengan baik sehingga keeratan hubungan akan terjalin dan proses pembelajaran pun menjadi lancar. Ketika proses pembelajaran menjadi lancar, maka peserta didik
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akan merasa nyaman untuk belajar dan berekplorasi dengan pokok bahasan dalam pembelajaran tersebut. Guru yang profesional selalu menciptakan suasana yang positif terhadap peserta
didik sebelum mereka beradaptasi dan selama proses pembelajaran. Dibutuhkan kecermatan dan pikiran yang taktis serta open minded dari seorang guru dalam menyusun sebuah strategi
pembelajaran. Proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif apabila guru tersebut tidak dapat memahami karakter peserta didik. Secara sederhana pekerjaan yang bersifat
profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat
atau tidak memperoleh pekerjaan yang lainnya. Profesionalisme yang berdasarkan keterbukaan dan kebijakan terhadap ide-ide pembaharuan itulah yang akan mampu melestarikan
eksistensi sekolah/madrasah. Profesionalisme Guru Dalam Memahami Perkembangan Peserta Didik ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Konsep Jiwa Dalam AL - QUR'AN
Perkembangan Peserta Didik dan Bimbingan Belajar
Buku ini merupakan bagian – ringkasan - dari beberapa disertasi bidang Psikologi Pendidikan Islam (PPI) yang ditulis di Program Doktor UMY. Hingga April 2020, Program Doktor PPI UMY
sudah melahirkan 91 Doktor bidang PPI. Sudah banyak tema riset disertasi yang ditulis oleh mahasiswa PPI, baik yang menempuh studi dengan biaya sendiri, maupun melalui pro-gram
beasiswa Kemenag 5000 Doktor. Sungguh baik jika semua hasil disertasi tersebut dipublikasikan dalam bentuk jurnal dalam dan luar negeri. Terlebih lagi bila dipublikasikan dalam bentuk
ringkasan disertasi seperti dalam buku ini. Ke depan akan lebih baik lagi jika semua disertasi diterbitkan dalam bentuk penulisan utuh disertasi berwujud buku. Sejauh ini, sudah banyak
tema riset yang ditulis yang jika diklasifikasikan diantarnya sebagai berikut: Pertama, terkait tema psikologi dalam bentuk prilaku, diantaranya tentang topik: Model pendidikan pranikah
pengan-tin remaja; Hubungan sexual pranikah mahasiswi anak TKI; Prilaku kenakalan remaja; Kecurangan akademik (academic fraud) dan Motivasi belajar santri. Kedua, tema tentang
metode pengajaran, diantaranya tentang topik: Psikologi dan metodologi pengajaran bahasa Arab; Fun card sebagai media pembelajaran; Model quantum learning. Ketiga, terkait tentang
studi teks, seperti: Konseling spiritual Tunjuk Ajar Melayu; Nilai pendidikan karakter Serat Sasana Sunu. Keempat, tentang tema pendidikan, kecerdasan dan karakter, diantaranya tentang
topik: Multiple intelligence; Pen-didikan karakter di pesantren Pabelan, Boarding school, SLB dan SDIT; Pendidikan Keluarga muslim minoritas; Pendidikan di kalangan masyarakat miskin;
Pola asuh orangtua anak vi berprestasi; Pendidikan karakter dalam AIK; Haji berulangkali dan kematangan emosi; Parenting, dan lain-lain. Keempat, tema yang terkait kepemimpinan dan
komunitas yakni tentang: Kepemimpinan kepala sekolah dan profesio-nalitas guru; Muslimah karir; Psikologi PKL; Kecemasan aparatur negara (bureaucratic anxiety); Kohesivitas muslim
Pangestu; EQ dan SQ dosen; Pendidikan anak dalam keluarga muslim kontemporer; Pola asuh kiyai dan kemandirian santri; Model pendidikan entrepreneurship; Psikologi pensiun; Model
kepemimpinan Unggah-ungguh Basa dan Basa Semu. Masih ada beberapa topik disertasi lainnya yang belum dituliskan di pengantar ini. Kelima, penulisan disertasi secara konseptual
dalam Quran maupun Hadis, seperti: Pendidikan karakter dalam Islam; Konsep ‘ibadurrahman dalam Quran; Konsep syukur; Konsep akal sehat; Ruhiologi; Pengendalian emosi. Mengakhiri
pengantar ini, ke depan menarik pula untuk dijadikan topik disertasi tentang warisan psikologi pendidikan ulama klasik serta kontekstualisasinya di zaman kini. Demikian pula kajian
epistemologis ranah psikologi pendidikan Islam klasik dan kontemporer, serta integrasinya dengan wilayah Islamic studies kontemporer, selain juga riset lanjutan aplikatif psikologi
pendidikan Islam seperti yang tertera diatas. Semoga buku kedua PPI UMY ini akan disusul dengan terbitan yang ketiga dan seterusnya.

Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi dalam Pondok Pesantren
Fikih Remaja Kontemporer
Profesionalisme Guru Dalam Memahami Perkembangan Peserta Didik
Teknologi sudah berkembang demikian pesat dalam segala aspek kehidupan kita. Sistem informasi yang sudah berada pada era digitalisasi telah mengubah cara belajar dari tradisi lisan ke
digital. Bahkan keberadaan buku atau hasil cetak kini mulai bergeser dengan hadirnya teknologi informasi yang menyediakan tulisan, gambar, dan suara dalam satu paket multimedia. Hal
inilah yang kemudian memunculkan Computer Mediated Communication (CMC), yaitu komunikasi yang dilakukan melalui komputer. CMC ini erat kaitannya dengan teknologi internet.
Dengan segala akses internet yang ada, tidak dapat dipungkiri kemudahaan tersebut membuat segala informasi datang tak terbendung, baik positif maupun negatif. Hal inilah yang perlu
menjadi perhaitan khusus, terutama efeknya bagi para remaja. Kenapa remaja? Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapinya? Dan yang lebih penting, sebenarnya apa yang
sedang terjadi dengan segala kemudahan akses informasi dan bergesernya bentuk komunikasi di era ini. Buku ini mencoba memberikan prespektif mendalam mengenai komunikasi di era
generasi internet.

CREATIVE WRITING & WRITER PRENEURSHIP
Psikologi merupakan sebuah konsep yang cukup kompleks. Di dalamnya terkandung banyak dimensi. Oleh sebab itu, untuk dapat memahami konsep perkembangan, perlu terlebih dahulu
memahami beberapa konsep lain yang terkandung di dalamnya, di antaranya pertumbuhan, kematangan, dan perubahan. Perkembangan tidak terbatas pada pertumbuhan yang semakin
membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsifungsi jasmaniah dan rohaniah yang
dimiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Perkembangan menghasilkan bentuk-bentuk dan ciri-ciri kemampuan baru yang berlangsung
dari tahap aktivitas yang sederhana ke tahap yang lebih tinggi. Perkembangan itu bergerak secara berangsur-angsur tetapi pasti, melalui suatu bentuk/tahap ke bentuk/tahap berikutnya,
yang kian hari kian bertambah maju, mulai dari masa pembuahan dan berakhir dengan kematian. Psikologi Perkembangan ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam
versi cetak.

Sejarah perkembangan novel remaja di Malaysia
CREATIVE WRITING berasal dari dua kata, yaitu writing (menulis) dan creative (kreatif). Menulis kreatif ini merupakan ketrampilan hidup, bukan bakat sehingga siapa pun dapat dilatih
menulis. Menulis ini juga ada yang menyebutkan terkait dengan ketrampilan seseorang dalam mengolah kata-kata menjadi tulisan (wacana) yang memiliki daya pikat untuk dibaca. Jadi,
bagi dosen menulis ini tentu menjadi kewajiban dalam menunjang profesionalisme sebagai profesi dosen. Sementara itu, kreatif diartikan sebagai orang yang memiliki daya cipta dan
kreativitas. Menulis kreatif ini umumnya adalah terkait dengan dunia karang mengarang. Namun demikian, bagi seorang dosen pun harus mempunyai kreativitas dalam menyusun dan
menghasilkan tulisannya. Sebenarnya, mengapa kita (termasuk dosen) harus menulis? Sebab, kita harus dasar bahwa manusia itu punya keterbatasan dan tempatnya lupa. Untuk itu, kita
perlu merawat dan mengikat ilmu dengan menuliskannya. Apalagi, sebagai profesi dosen itu memiliki kewajiaban untuk selalu menulis sebagai aktivitas hariannya agar dikatakan sebagai
dosen profesional. Terkait profesi dosen ini, ada tiga kata yang saling terkait yaitu: mengajar, membaca, dan menulis. Mengajar itu merupakan aktivitas untuk menguatkan ilmu. Semakin
kita terus mengajarkan ilmu, maka ilmu yang kita ajarkan itu semakin kuat dalam ingatan seorang dosen. Sementara itu, aktivitas membaca akan berdampak pada meluaskan ilmu. Dengan
kata lain, semakin kita terus membaca, maka ilmu dan pengetahuan kita sebagai dosen akan semakin luas wawasannya. Sedangkan, aktivitas menulis itu akan menaikan derajat kefasihan
ilmu. Yakni lewat menulis membuat keilmuaan dan kepakaran ilmu yang kita miliki menjadi diakui oleh masyarakat. Tulisan ini, mencoba membahas dan menguraikan terkait dunia menulis
kreatif (creative writing) dan writer preneurship (wirausaha yang bergerak di bidang tulis menulis).

PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA
Personal Steady di kalangan banyak orang makin terancam. Kalau ini dibiarkan terjadi terus-menurus sebagai tekanan sosial, tetap tidak diimbangi mental higiene yang kuat secara
menyeluruh dari sendi-sendi kehidupan masyarakat, maka akan mengalami mental breakdown. Dalam masa pergulatan sekarang ini, banyak orang mengalami apa yang dinamakan shell
shock dan corrupneurose dalam masyarakat modern, atau masyarakat global karena anggota masyarakat tidak semuanya siap mental dalam penguasaan ilmu pengetahuan. Dalam dunia
kedokteran banyak dijumpai kasus-kasus seperti ketimpangan etika sosial/modern di tengah masyarakat yang tidak setara dengan kepemilikan pengetahuan dan pendidikan. Hal ini yang
nyata-nyata merusak nilai pribadi dan interpersonal dalam pergaulan sehari-hari. Perilaku selalu berhadapan dengan nilai hukum dalam peradapan manusia yang cenderung lebih banyak
mengadopsi perilaku dengan segala risiko sebagai ekses perkembangan itu sendiri. Nilai keluhuran dan norma sosial tidak lagi sebagi sesuatu yang perlu dan penting, tetapi hukum secara
materiil dan cost and benefict yang menguntungkan secara material itulah yang dapat mengikat kewajiban dan tanggung jawab sosial di tengah masyarakat. Tulisan ini disajikan untuk kita
bersama mempelajari kembali "karakterologi" dalam memahami kepribadian untuk mengetahui dan memperbaiki kepribadian kita semua sebagai makhluk sosial.

Indahnya Pernikahan Dini
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"Buku ini menawarkan cara untuk menjadi a real and successful student, yaitu mahasiswa yang berhasil menjadi sarjana dengan memiliki tiga ciri kedewasaan, yaitu kedewasaan dalam hal
intelektual, kedewasaan dalam hal emosi (psikologi), dan kedewasaan dalam hal etika dan moral. Bagian pertama memperkenalkan berbagai terminologi yang berkaitan dengan pendidikan
tinggi, misalnya apa itu pengetahuan, ilmu pengetahuan, struktur ilmu pengetahuan, dan metodologi ilmiah. Selain itu, dimuat juga teori tentang belajar; bagaimana belajar secara efektif,
efisien, dan produktif; serta konsep kedalaman penguasaan materi pembelajaran. Bagian kedua memberikan wacana penting kehidupan mahasiswa sebagai anak muda, yaitu kehidupan
cinta. Dibahas teori tentang cinta mulai dari aspek filosofis, teori, maupun realitas kehidupan seksual. Dalam bagian ini juga dikenalkan secara singkat konsep masa depan atau how to plan
the future life."

Aku Sudah Gede
Buku ini diperuntukkan para calon pendidik dan pendidik dalam memahami perkembangan peserta didik dari sudut pandang gejala jiwa peserta didik atau dalam istilah lain dari sisi
psikologisnya. Sehingga buku ini dapat mempermudah para praktisi pendidikan dalam memahami karakteristik perkembangan peserta didik. Kendati demikian, para calon pendidik dan
praktisi pendidik tidak akan salah memberikan materi, memberikan pelayanan, hingga memberikan solusi yang dihadapi peserta didik, karena dasar-dasar perkembangan yang terjadi pada
peserta didik dapat dipahami terlebih dahulu. Buku ini juga terdiri dari beberapa bab. Bab I Pendahuluan, Bab II Konsep Dasar Psikologi Perkembangan, Bab III Pertumbuhan dan
Perkembangan, Bab IV Aliran-Aliran dalam Psikologi, Bab V Teori-Teori Psikologi Perkembangan, Bab VI Tahapan-tahapan Perkembangan Fisik Dan Motorik Peserta Didik, Bab VII Implikasi
Psikologi Perkembangan Terhadap Pendidikan. Tujuh bab tersebut dengan besar harapan dapat memberikan kemudahan para calon pendidik dan praktisi pendidikan dalam
mengejawantahkan kebutuhannya upaya untuk memahami perkembangan peserta didik.

Modernisasi Pembelajaran Bahasa Indonesia: Bintang Pustaka
Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum PENULIS: Ningsih ISBN : 978-623-251-646-5 Terbit : Maret 2020 Sinopsis: Perceraian merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah
SWT. Sebab, ketika orang menjalin ikatan perkawinan, maka Islam dan hukum positif di Indonesia mempunyai tujuan yang sangat mulia untuk menciptakan keluarga yang sakinah,
mawaddah, wa rahmah. Karena itu, perceraian merupakan langkah terakhir apabila permasalahan dalam rumah tangga sudah tidak dapat dicari solusinya. Happy shopping & reading Enjoy
your day, guys

Berkomunikasi ala Net-Generation
Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Promosi Kesehatan. Sistematika buku Promosi Kesehatan ini mengacu pada
pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 13 BAB yang dibahas secara rinci, diantaranya: promosi kesehatan, pendidikan kesehatan, antropologi kesehatan,
sosiologi kesehatan, penyuluhan kesehatan, community development.

Promosi Kesehatan
Alhamdulillah Segala Puji bagi Allah SWT, sehingg penulis telah menyelesaikan penyusunannya dengan sederhana dan mudah untuk di mengerti sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan
masyarakat Islam yang ingin memahami Jiwa dalam Al - Qur'an, Penerbitak buku konsep ini sebelumnya hanya penulisan tesis namun karena adanya dorongan dengan niat berbagi ilmu
pengetahuan maka timbullah keinginan menjadikan sebuah buku. Jiwa Manusia mempunyai relevansi dengan pendidikan Islam, pada aktivitas kejiwaan proses yakni pengelola informasi
atau pengetahuan yang di lakukan oleh daya persepsi atau daya tangkap dari dalam jiwa yang sensitif, maka adapun dalam pembahasan buku ini Eksistensi Manusia, Hakikat Jiwa Manusia
Menurut Al- Qur'an, Jiwa Manusia dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam.

REVITALISASI TRADISI MENGANCANG DULANG DAN PEMBENTUKAN KESALEHAN
Pendekatan saintifik dengan model discovery learning diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa. Pendekatan saintifik
merujuk pada teknik-teknik investigasi atas suatu atau beberapa fenomena atau gejala, memperoleh pengetahuan baru, atau mengkoreksi dan memadukan pengetahuan sebelumnya. Untuk
dapat disebut ilmiah, metode pencarian (method of inquiry) harus berbasis pada bukti-bukti dari objek yang didapat dari pengamatan, empiris, dan terukur dengan prinsip-prinsip
pengamatan yang spesifik. Semoga naskah ini dapat berguna dan membantu siapa saja yang membaca dan membutuhkan khususnya guru mata pelajaran dalam upaya peningkatan mutu
pendidikan melalui kegiatan pembelajaran.

Perkembangan Peserta Didik
Aku tidak berminat menjamah bayiku. Aroma tubuhnya membuatku mual. Yang bisa kulakukan hanyalah menangis tanpa henti. Aku ingin mencintai putriku seperti ibu-ibu yang lain,
namun, yang selalu muncul dalam bayanganku, bayiku melayang membentur dinding, lalu jatuh terkapar di lantai. Mungkin lebih baik jika aku mati karena bayiku pasti akan baik-baik saja
tanpa diriku. Setelah melewati penantian panjang dan perjuangan berat, Brooke Shields mendapatkan apa yang selalu diimpikannya, seorang bayi perempuan yang sempurna. Tapi, tak
seperti yang selalu dibayangkannya, dia tidak mampu mencintai putri kecilnya. Brooke menderita depresi pascamelahirkan yang parah. Berbeda dengan baby blues yang telah jamak
dikenal, depresi pascamelahirkan lebih berbahaya bagi ibu dan anaknya. Dan tidak seperti yang kita sangka, penyakit ini melanda satu dari sepuluh orang ibu di seluruh dunia. Dalam buku
ini, Brooke membicarakan penyakit ini dalam konteks kehidupan pribadinya, termasuk perjuangannya untuk mencapai kehamilan dan untuk tetap bertahan hidup di tengah serangan
depresi pascamelahirkan yang nyaris menghancurkannya. [Mizan, Qanita, Novel, Fiksi, Indonesia]

Pak Siswa 12 Ktsp-revisi (suluh Siswa 3)
Pengantar Psikologi Perkembangan
Judul : Pendidikan Karakter Yang Efektif Di Era Milenial Penulis : Eko Suharyanto, S.T, M.Kom, Dr. Yunus, S.Pd.I, M.Pd.I Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 150 Halaman No ISBN :
978-623-6233-52-8 SINOPSI BUKU Pendidikan karakter bagi anak di usia milenium dimulai dengan pencerminan lingkungan yang baik dalam keluarga. Jika karakter atau moral seluruh
anggota keluarga baik, maka lingkungan masyarakat juga akan baik. Mempromosikan anak-anak di masyarakat dengan mendorong kegiatan positif, gotong royong, persahabatan dan dialog
keagamaan yang interaktif. Masyarakat dituntut berperan dalam menciptakan masyarakat yang nyaman dan peduli terhadap pendidikan. Masyarakat diharapkan dapat terlibat aktif dalam
peningkatan kualitas pendidikan di sekitarnya. Selanjutnya lingkungan pendidikan harus bersinergi secara harmonis sehingga terbentuk pendidikan yang terintegrasi antara lingkungan
keluarga, sekolah, dan masyarakat. Integrasi tersebut akan menciptakan masyarakat yang harmonis. Dengan demikian diharapkan karakter anak menjadi baik pula. Salah satu faktor yang
menyebabkan anak dapat memperoleh kecerdasan dan karakter yang baik karena didukung oleh faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang utuh
dan saling melengkapi. Ketiga lingkungan tersebut harus mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana pemberian motivasi, pendidikan edukatif kepada anak, wahana pengembangan
potensi pada anak.

Pendidikan Karakter: Pola, Peran, Implikasi dalam Pembinaan Remaja Hindu
Mendesain kamar anak akan menjadi kegiatan yang menyenangkan. Seolah mengenang kembali masa kecil kita dahulu. Apalagi jika hal ini dilakukan bersama-sama oleh seluruh anggota
keluarga. Keterlibatan kita sebagai orang tua mutlak dibutuhkan. Buku ini disusun untuk menjawab kebutuhan desain kamar anak tersebut. Selain menyajikan pedoman prinsip dasar
perancangan, juga ditampilkan ide desain kamar anak yang menarik sebagai sumber referensi utama saat mendesain kamar anak. Selamat mendesain..! SALAM GRIYA KREASI

Parade Karya Ilmiah
PRODUKTIF MENULIS ARTIKEL KESEHATAN Anda bingung mulai dari mana menulis? Mandeg ketika menulis? Maka, segera baca buku ini dan Anda akan menemukan jawababnya. Inilah
salah satu bocorannya: (1) Ketika ide ada, tapi bingung ketika mau menulis. Lalu, apa jalan keluarnya? Saran saya adalah bebaskan pikiran Anda. Tulislah apa yang ada dipikiran Anda apa
adanya. Jangan dibebani oleh pikiran-pikiran seperti: tulisan ini harus bagus, menarik bagi semua orang, dan bayangan gaya penulis kesayangan Anda. (2) Bila ide sudah ada, tapi ketika
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menulis tiba-tiba mandeg di tengah jalan. Lalu, apa yang mesti dilakukan? Jawabnya ialah istirahat dulu sebentar, kerjakan hal lainnya yang menyenangkan Anda. Atau bisa juga dengan
merangsang ide dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti membaca buku, nonton, dan diskusi dengan teman seputar tema/ ide tersebut. Langkah lain yang patut dicoba juga adalah
mengerjakan tulisan lain yang berbeda tema. Jadi, segera temukan jawaban mengapa Anda belum produktif menulis artikel (kesehatan) di dalam buku ini! Catatan: Untuk memeperoleh
edisi cetak bisa hubungi WA : 081284826829

Psikologi Perkembangan
Buku ini sebagai sebuah sumbangan pemikiran untuk pembangunan daerah seshingga mempunyai kebermanfaatan untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya. tujuan dari buku ini
adalah dapat memberikan solusi dan terobosan baru dalam konteks "Daerah membangun" sebagai optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah. keberhasilan membangun daerah tidak
terlepas kaitannya dengan kinerja pemerintah daerah. maka dengan membaca buku ini juga diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam
membangun dan memngembangkan daerahnya sesuai dengan visi dan misi yang telah ditentukan masing-masing daerah. buku ini, tidak hanya bersumber dari 1 (satu) kajian ilmu tetapi
terkait dengan berbagai ilmu yang mendukung "Daerah membangun" meliputi tentang kebijkan pariwisata, kebijakan pendidikan, UMKM, BUMDes dana desa, komunikasi, pembangunan
daerah, pemberdayaan masyarakat dan manajemen. Maka, diharapkan dengan adanya berbagai kajian ilmu ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan kalangan publik
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