Makalah Penulisan Karya
Ilmiah Sederhana Disusun
Untuk
When people should go to the books stores, search foundation by
shop, shelf by shelf, it is really problematic. This is why we allow
the ebook compilations in this website. It will extremely ease you
to look guide Makalah Penulisan Karya Ilmiah Sederhana
Disusun Untuk as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in point
of fact want, you can discover them rapidly. In the house,
workplace, or perhaps in your method can be all best place within
net connections. If you aspire to download and install the
Makalah Penulisan Karya Ilmiah Sederhana Disusun Untuk , it is
unconditionally simple then, since currently we extend the
colleague to purchase and create bargains to download and
install Makalah Penulisan Karya Ilmiah Sederhana Disusun Untuk
in view of that simple!

Trik Sukses UN SMK 2011 Tim Guru SMK 2010-01-01
Mendekati ujian nasional kamu
pasti butuh asupan soal-soal
bukan? Nggak perlu lagi
ngubek-ngubek soal ujian
tahun lalu punya kakak,
saudara, atau tetangga. Buku
ini menyajikan soal-soal ujian
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nasional smk selama 5 tahun
terakhir. Ditambah lagi dengan
pembahasan dan trik
pengerjaan cepatnya. Pasti,
dijamin nggak bakal bingung,
dilengkapi juga dengan soalsoal prediksi ujian nasional
tahun 2011. Silakan juga
mencoba kemampuanmu
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dengan mengerjakannya
dengan buku dari LinguaKata
ini. #SuperEbookDesember
Pokok-Pokok Bahasa Indonesia
- Dewi Suprihatin, S.Pd., M.Pd.
2017-09-24
Dalam buku ini, penulis
memaparkan konsep menulis
karya ilmiah, penulisan resensi,
kalimat efektif, pengembangan
paragraf, dan tata cara
presentasi, pidato, membuat
ringkasan, dan pengembangan
bahasa Indonesia. Oleh sebab
itu, buku ini merupakan salah
satu buku wajib dalam mata
kuliah Bahasa Indonesia. Buku
ini bertujuan untuk
mempermudah mahasiswa
dalam menguasai mata kuliah
bahasa Indonesia, dengan
tujuan akhir diharapkan
mahasiswa terampil dalam
berbahasa, sehingga
mahasiswa dapat dibina
melalui kegiatan menyimak,
berbicara, membaca, dan
menulis dengan keterampilan
menulis akademik. Karena
mata kuliah Bahasa Indonesia
sebagai MPK menekankan
keterampilan mahasiswa untuk
menggunakan bahasa
Indonesia dengan baik dan
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benar. Buku ini ditulis untuk
memenuhi kebutuhan
mahasiswa dalam aspek
menulis karya ilmiah. Materi
yang disajikan dalam buku ini
merupakan hasil kajian
bersama mahasiswa dalam
mata kuliah” Bahasa
Indonesia”. Untuk itu, ucapan
terima kasih yang tidak
terhingga penulis sampaikan
kepada seluruh mahasiswa
Program Studi Ekonomi dan
Bisnis (FEB) Universitas
Singaperbangsa Karawang
yang telah memberikan
sumbangan ide kepada penulis,
sehingga terciptalah buku ini.
Metode Penelitian Hukum Zainuddin Ali 2021-04-30
Metode penelitian dan
penulisan hokum adalah segala
aktivitas seseorang untuk
menjawab permasalahan
hokum yang bersifat akademik
dan praktis, baik yang bersifat
asas-asas hokum, norma-norma
hokum yang hidup dan
berkembang dalam
masyarakat, maupun yang
berkenaan kenyataan hokum
dalam masyarakat. Metode ini
memiliki klasifikasi khusus
dibandingkan dengan metode
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penelitian bidang keilmuwan
lainnya. Buku ini hadir untuk
memenuhi kebutuhan
penelitian hokum khususnya
mahasiswa fakultas hokum,
akademisi, penelitian dan
praktisi hokum yang ingin
mengetahui seluk beluk
metode penelitian dan
penulisan hokum secara
lengkap dan mendalam.
BAHASA INDONESIA UNTUK
PERGURUAN TINGGI Sukirman Nurdjan, S.S., M.Pd.
2016-08-29
Mahasiswa perlu ditingkatkan
kesadarannya bahwa bahasa
Indonesia adalah alat
komunikasi paling penting
untuk mempersatukan seluruh
bangsa Indonesia. Hal ini
mengingat bahasa Indonesia
merupakan alat
mengungkapkan diri baik
secara lisan maupun tertulis,
dari segi rasa, karsa, dan cipta,
serta pikir, baik secara etis,
estetis, maupun secara logis.
Warga negara Indonesia yang
mahir berbahasa Indonesia
yang akan dapat menjadi
warga negara yang mampu
memenuhi kewajibannya di
mana pun mereka berada di
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wilayah tanah air dan dengan
siapa pun mereka bergaul di
wilayah NKRI. Oleh sebab itu,
kemahiran berbahasa
Indonesia menjadi bagian dari
kepribadian Indonesia.
Kemahiran berbahasa
Indonesia bagi mahasiswa
Indonesia tercermin dalam tata
pikir, tata ucap, tata tulis, dan
tata laku berbahasa Indonesia
dalam konteks ilmiah dan
akademis. Oleh karena itu,
bahasa Indonesia masuk ke
dalam kelompok mata kuliah
pengembangan kepribadian
mahasiswa, yang kelak sebagai
insan terpelajar akan terjun ke
dalam kancah kehidupan
berbangsa dan bernegara
sebagai pemimpin dalam
lingkungannya masing-masing.
Oleh karena itu, mahasiswa
diharapkan kelak dapat
menyebarkan pemikiran dan
ilmunya, mereka diberi
kesempatan melahirkan karya
tulis ilmiah dalam berbagai
bentuk dan menyajikannya
dalam forum ilmiah.
Kesempatan berlatih diri dalam
menulis akan mengambil
proporsi sebesar 70 persen
dibandingkan dengan
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penyajian lisan. Jadi, praktik
menggunakan bahasa
Indonesia dalam dunia
akademik/ilmiah mendapatkan
perhatian sangat tinggi dalam
perkuliahan ini. Kerja sama
dalam meningkatkan kualitas
karya tulis hendaknya
dipadukan dalam strategi
belajar bersama dalam bentuk
saling menyunting karya
ilmiahnya. Mahasiswa peserta
kuliah perlu disadarkan
tentang kenyataan ini dan
ditimbulkan kebanggaannya
terhadap bangsa nasional kita.
Kemudian, mahasiswa
hendaknya juga ditingkatkan
kesadarannya akan kedudukan
BI sebagai bahasa negara dan
bahasa nasional, dan fungsi BI
sebagai bahasa lingua franca
yang berpotensi untuk
mempersatukan seluruh
bangsa. Untuk selanjutnya,
mereka hendaknya diminta
untuk mengidentifikasi
implikasi dari semua butir
tentang bahasa Indonesia
tersebut bagi mereka sebagai
warga negara yang
bertanggung jawab.
Penyadaran dicapai lewat
kegiatan ceramah dan tanya
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jawab/diskusi, sedangkan
identifikasi implikasi melalui
diskusi kelompok.
Siap Mhdp UN 09 Bhs Ind
SMA/MA Teori dan Aplikasi Bahasa
Indonesia - Nanda Saputra,
M.Pd. 2020-12-15
Bahasa merupakan salah satu
unsur identitas suatu bangsa.
Begitu pula Bahasa Indonesia
merupakan salah satu identitas
nasional bagi bangsa dan
negara Indonesia. Bahasa
Indonesia adalah bahasa resmi
Republik Indonesia dan bahasa
persatuan Bangsa Indonesia.
Bahasa Indonesia diresmikan
penggunaannya satu hari
setelah Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia,
tepatnya pada tanggal 18
Agustus 1945 bersamaan
dengan mulai berlakunya
Undang-undang Dasar
Republik Indonesia 1945.
Be Smart Bahasa Indonesia
Metode Penelitian Hukum:
Normatif dan Empiris - Dr.
Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H
2018-01-01
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Pada umumnya mahasiswa
akhir ini kesulitan dalam
menyelesaikan skripsi maupun
tesis. Meskipun sebelumnya
mereka telah menerima mata
kuliah Metode Penulisan dan
Penelitian Hukum. Pada
matakuliah tersebut
sebenarnya diajarkan secara
terperinci tentang menyusun
skripsi atau tesis. Akan tetapi,
jeda materi kuliah dengan
penyusunan skripsi dan tesis
relatif jauh (biasanya ada yang
sampai satu tahun), maka
mahasiswa “lupa”terhadap
cara penyusunan skripsi atau
tesis.Untuk itu, buku ini hadir
sebagai salah satu upaya
mempermudah mahasiswa
dalam menyusun skripsi atau
tesis. Buku ini memang dibuat
sesederhana mungkin dengan
menghindari bahasa-bahasa
penelitianyang dipersepsikan
sulit. Sehingga buku ini bisa
dianggap buku ilmiah populer.
Harapan penulis, semoga
kehadiran buku Metode
Penelitian Hukum: Normatif
dan Empiris ini menjadi bahan
ajar yang dapat membantu
mahasiswa menyelesaikan
tugas akhirnya. Buku
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Persembahan Penerbit
PrenadaMedia
Pedoman Penulisan Karya
Ilmiah Universitas negeri
Malang terbitan 2017 Target Nilai 10 UN
SMP/MTs 2015 - Eka
Fitriyani, S.Pd. 2014-01-01
Buku ini memuat empat kunci
sukses menghadapi UN
SMP/MTs 2015. 1. Kisi-kisi
Ujian Nasional SMP Terbaru
Dengan adanya kisi-kisi, kita
bisa tahu materi yang akan
diujikan di Ujian Nasional
2015. 2. Ringkasan Materi
Dengan adanya ringkasan
materi, kita tidak perlu lagi
membawa banyak buku untuk
persiapan menghadapi Ujian
Nasional 2015. Semuanya ada
di buku ini. 3. Kumpulan Soal
& Pembahasan Dengan
mempelajari kumpulan soal
dan pembahasan dari soal-soal
ujian nasional sebelumnya, kita
akan tahu bagaimana model
soal yang sering muncul,
sehingga kita lebih siap dalam
menghadapi Ujian Nasional
2015. 4. Prediksi Soal UN 2015
Dengan mempelajari soal-soal
prediksi, kita akan mengetahui
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gambaran seperti apa kira-kira
soal yang akan muncul di Ujian
Nasional 2015. -CMediaSolusi Siswa untuk Menulis
Makalah - Mina Syanti Lubis
2022-04-11
Kegiatan menulis merupakan
kegiatan yang banyak
digandrungi oleh dunia
akademisi. Saat ini, banyak
jurnal yang menampung karya
tulis ilmiah. Eksistensi menulis
dari dulu sampai sekarang
sudah ada. Salah satunya
menulis makalah yang sudah
mulai dilakukan dari satuan
pendidikan menengah, atas,
dan semakin penting di
perguruan tinggi. Makalah
adalah salah satu tulisan ilmiah
yang sederhana dan paling
sering muncul dalam aktivitas
akademik jenjang menengah
dan atas. Kegiatan menulis ini
tidak dilakukan dengan begitu
saja tanpa ada aturan tertentu
dalam penulisannya. Aturan
inilah yang kadang membuat
para penulis makalah merasa
baku sehingga menganggap
sulit dalam menyelesaikannya.
Oleh karena itu, penulis
memberikan sebuah ide dalam
menulis makalah dengan cara
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mengombinasikan penulisan
makalah dengan peta
pikiran/mind mapping ketika
menulis makalah. Hal ini
bertujuan memberikan
kemudahan dan
menghilangkan rasa baku
dalam menulis makalah
tersebut. Buku ini membahas
konsep dasar dalam menulis
makalah dengan bantuan peta
pikiran mind mapping. Konsep
terlebih dahulu dibuat
berdasarkan topik yang
dikombinasikan dengan
langkah-langkah dalam menulis
makalah, menggunakan kata
kunci. Dengan cara ini
diharapkan bisa mengurangi
kejenuhan dalam menulis
makalah khususnya bagi siswa.
Bahasa Indonesia RISET DAN SEMINAR
SUMBER DAYA MANUSIA Edison Siregar 2022-05-09
Suatu proses kegiatan
penyelidikan (investigasi) atau
eksplorasi terhadap suatu
masalah yang dilakukan
menurut kaidah dan
metodologi tertentu secara
ilmiah dan sistematis
dinamakan dengan riset.
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Tujuan dilakukan riset adalah
untuk meningkatkan ilmu
pengetahuan, menemukan
fakta yang baru, atau
melakukan penafsiran yang
lebih baik. Sedangkan dalam
usaha pencapaian tujuan
perusahaan, permasalahan
yang dihadapi manajemen
bukan hanya terdapat pada
bahan mentah, alat-alat kerja,
mesin-mesin produksi, uang
dan lingkungan kerja saja,
tetapi juga menyangkut
karyawan (sumber daya
manusia) yang mengelola
factor produksi lainnya
tersebut. Tujuan SDM adalah
meningkatkan kontribusi
produktif orang-orang yang
ada dalam perusahaan melalui
sejumlah cara yang
bertanggung jawab secara
strategis, etis, dan sosial. SDM
mendorong para manajer dan
tiap karyawannya untuk
melaksanakan strategi yang
telah diterapkan oleh
perusahaan. Untuk mendukung
para pimpinan yang
mengoperasikan departemendepartemen atau unit-unit
organisasi dalam perusahaan.
Berdasarkan hal tersebut
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maka, buku ini menyajikan
segala yang dibutuhkan oleh
para pengelola riset dan
seminar sdm dalam
menjalankan roda perputaran
pengelolaan riset dan seminar
SDMnya agar dapat
menciptakan kualitas dan
kuantitas sdm yang baik. Oleh
sebab itu buku ini hadir
kehadapan sidang pembaca
sebagai bagian dari upaya
diskusi sekaligus dalam rangka
melengkapi khazanah keilmuan
dibidang riset dan seminar
SDM, sehingga buku ini sangat
cocok untuk dijadikan bahan
acuan bagi kalangan
intelektual dilingkungan
perguruan tinggi ataupun
praktisi yang berkecimpung
langsung dibidang riset dan
seminar SDM.
Mampu Berbhs Ind SMP Kls
IX Strategi Penyusunan dan
Publikasi Artikel Ilmiah Nuryanti Taufik 2022-01-19
Artikel ilmiah penelitian adalah
karya tulis yang dirancang
untuk dimuat dalam jurnal atau
buku kumpulan artikel yang
ditulis dengan tata cara dan
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mengikuti pedoman atau
konvensi ilmiah yang telah
disepakati. Buku ini dibuat
dengan tujuan menjadi salah
satu sarana peningkatan
kompetensi mahasiswa dan
dosen dalam penyusunan
artikel ilmiah hasil penelitian
agar layak dipublikasikan di
jurnal nasional maupun jurnal
internasional.
SKM (Sukses Kuasai
Materi) SMA Kelas XI - Tim
Cahaya eduka 2016-07-14
SKM (Sukses Kuasai Materi)
SMA Kelas XI 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
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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 kenaikan kelas
(UKK). Dengan keunggulankeunggulan tersebut, siswa
diharapkan dapat memahami
materi dan mampu
mengerjakan berbagai tipe soal
yang diujikan sehingga siap
menghadapi ulangan harian,
ujian semester, dan ujian
kenaikan kelas.
Pedoman Penulisan Karya
Ilmiah - Fateta IPB
Buku ini disusun sebagai
panduan praktis penulisan
karya ilmiah bagi mahasiswa
Fakultas Teknologi Pertanian
(Fateta) Institut Pertanian
Bogor. Selain format fisik yang
diseragamkan untuk diikuti,
disampaikan juga bentuk karya
ilmiah di lingkungan Fateta-IPB
dan sistematika penulisannya,
sistem pengacuan sumber yang
dipakai, serta contoh praktis
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format penulisan.
Pedoman Sederhana
Membuat Karya Tulis
Bidang Kedokteran Muhammad Rian F, & Ni Made
Adnya Suasti 2019-02-17
Dasar pemikiran untuk
lahirnya buku ini adalah
kebutuhan mahasiswa
kedokteran akan suatu
panduan dalam pembuatan
karya tulis yang semakin tinggi
seiring dengan tuntutan
zaman, dimana setiap
mahasiswa kedokteran,
khususnya kini, sedang
berlomba-lomba untuk
membuat sebuah karya tulis
ilmiahnya sendiri.
Dasar Pnulisn Karya Ilmiah
(Ed.4) - Zaenal Arifin 2008
Manajemen Koleksi - Anita Tri
Widiyawati 2020-09-30
Administrasi dalam manajemen
koleksi dan Pengembangan
koleksi merupakan ranah yang
berbeda tetapi saling
berkaitan. Administrasi koleksi
terkait perumusan kebijakan
pengembangan koleksi.
Sedangkan manajemen koleksi
merupakan kegiatan manajerial
dalam pengelolaan koleksi.
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Kegiatan manajerial ini
menyangkut
planning/perencanaan (menulis
dan merevisi kebijakan
pengembangan koleksi),
organizing/pengorganisasian
(menentukan struktur
organisasi dan koordinasi
dalam mengembangkan
koleksi, termasuk di dalamnya
staffing),
actuating/pelaksanaan
(melaksanakan kegiatan
pengembangan koleksi
termasuk mengkomunikasikan
koleksi pada stakeholder,
melayani di komite internal dan
eksternal yang menangani
masalah koleksi;
mempromosikan, memasarkan,
menafsirkan koleksi dan
sumber daya; melakukan
kegiatan penghubung dan
penjangkauan di komunitas
pengguna; menghubungkan
dengan perpustakaan dan
pustakawan lainnya; dan
menasihati pembaca, sering
disebut layanan penasihat
pembaca, dan memberikan
ceramah berdasarkan
buku/koleksi perpustakaan),
dan controlling/pengawasan
(menjaga administrator (kepala
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sekolah, direktur, dan lain-lain)
dan pemangku kepentingan
lainnya mendapat informasi
tentang tantangan, prestasi,
dan kegiatan perpustakaan). Di
dalam tahapan-tahapan di atas
juga melibatkan budgetting
(penganggaran), meliputi:
meminta dan membenarkan
alokasi anggaran; memperluas
dan mengelola dana yang
dialokasikan; bekerja dengan
donor dan donor potensial
dalam bentuk barang dan
hadiah uang tunai; serta
menulis proposal hibah dan
mengelola hibah. Berikutnya
adalah terkait teknis dari
pengembangan koleksi.
Pengembangan koleksi
mengacu pada kegiatan teknis
koleksi yang harus
dikembangkan. Berikut
tahapan dalam pengembangan
koleksi adalah: 1) Analisis
kebutuhan pemustaka 2)
Seleksi 3) Pengadaan 4)
Evaluasi 5) Penyiangan 6)
Penyimpanan 7) Pelestarian 8)
Perlindungan dan keamanan
koleksi.
TEKNIK PENULISAN KARYA
TULIS ILMIAH; PANDUAN
PRAKTIS UNTUK DOSEN,
makalah-penulisan-karya-ilmiah-sederhana-disusun-untuk

GURU DAN MAHASISWA Khairul Azan, M.Pd., Dr.
Nizamuddin, S.E., M.Si., Oris
Krianto Sulaiman, S.T.,
M.Kom., Putri Hana Pebriana,
M.Pd., Dian Pratama, M.Sc.,
Mizan Abrory, M.Pd., Mesra
Wati Ritonga, M.Pd., Ade
Silvana, M.Pd., Roinah, M.Pd.,
Asep Nuhdi S.Th.I., M.Pd., Titin
Sumarni, M.Kom. 2021-01-07
Buku ini merupakan hasil karya
kolaboratif antar dosen dari
berbagai perguruan tinggi dan
disiplin ilmu yang ada di
Indonesia. Hadirnya buku ini
sebagai acuan dalam menulis
karya ilmiah baik di kalangan
dosen, guru maupun
mahasiswa. Diharapkan
dengan adanya buku ini,
mampu menghadapi kesulitankesulitan yang selama ini
sering dilakukan ketika
menulis karya ilmiah bisa
terselesaikan.
Teknik Penulisan Karya Ilmiah
- Siti Kholipah, S.Pd., M.Pd.
2018-10-04
Setelah mahasiswa
menyelesaikan perkuliahan ini,
mahasiswa diharapkan dapat
memahami karakteristik tulisan
laporan skripsi kedudukan
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karya ilmiah diperguruan
tinggi, penyusunan laporan
skripsi, sistematika isi laporan
dan mengenal jenis-jenis karya
ilmiah. Dalam perkuliahan ini
dibahas (1) kedudukan karya
ilmiah di PT, (2) karakteristik
tulisan dan laporan ilmiah, (3)
tujuan penyusunan laporan
ilmiah, (4) sistematika isi
laporan ilmiah, (5) pemakaian
bahasa ragam ilmiah, (6)
penyusunan proposal
penelitian, (7) pengembangan
kerangka teori/kajian pustaka,
(8) perencanaan metode
penulisan laporan, (9)
penyusunan laporan ilmiah,
(10), etika pengutipan, dan (11)
penilaian laporan ilmiah. Mata
kuliah ini termasuk kategori
mata kuliah yang berpraktikum
sebab mahasiswa akan
langsung terjun ke lapangan
untuk mengambil data sebagai
bahan laporan dan praktik
menulis laporan skripsi secara
berproses di bawah bimbingan
dosen pembimbing.
Diperguruan tinggi pada
umumnya kedudukan karya
tulis ilmiah sangat penting dan
merupakan bagian dari
tuntutan formal akademik.
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Dilihat dari jenisnya, karya
tulis ilmiah terdiri atas
makalah, skripsi, dan tesis, dan
disertasi. Pengertian laporan
adalah bentuk penyajian fakta
tentang suatu keadaan atau
suatu kegiatan, pada dasarnya
fakta yang disajikan itu
berkenaan dengan tanggung
jawab yang ditugaskan kepada
pelapor. Fakta yang disajikan
merupakan bahan atau
keterangan untuk informasi
yang dibutuhkan, berdasarkan
keadaan objektif yang dialami
sendiri oleh pelapor (dilihat,
didengar, atau dirasakan
sendiri) ketika pelapor telah
melakukan suatu kegiatan atau
pekerjaan. Karya ilmiah atau
tulisan ilmiah adalah karya
seorang ilmuan yang ingin
mengembangkan ilmu
pengetahuan, teknologi dan
seni yang diperolehnya melalui
kepustakaan, kumpulan
pengalaman, penelitian dan
pengetahuan orang lain.
Definisi lain menyatakan
bahwa karya tulis ilmiah
adalah serangkaian kegiatan
penulisan yang didasarkan
pada pengkajian atau
penelitian ilmiah yang ditulis
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secara sistematis
menggunakan bahasa prinsipprinsip ilmiah. Pada dasarnya,
hal terpenting yang harus
dipikirkan oleh seorang penulis
karya ilmiah pada tahap
persiapan ini adalah pemilihan
topik.
Pemilihan.Topik/Masalah.
untuk. Karya. llmiah Hal-hal.
yang. patut. Dipertimbangkan
.pada. saat. Memilih .topik.
untuk tulisan .tersebut. Aturan
penulisan kutipan dan sumber
kutipan yang digunakan dalam
penulisan karya ilmiah di
lingkungan Universitas
Pendidikan Indonesia (UPI).
Dasar-Dasar Penulisan Karya
Ilmiah - Ahmad Khairul Nuzuli
Buku ini akan membantu
pembaca dalam mengenal
bagian-bagian dari karya
ilmiah dan bagaimana cara
membuatnya. Buku ini sangat
cocok bagi mahasiswa dan
peneliti pemula yang berminat
memulai melakukan penelitian
dan menhasilkan karya ilmiah.
Era Revolusi Industri 4.0
Dan Paradigma Baru Kepala
Sekolah - A.A. Ketut Jelantik,
M.Pd. 2021-09-01
Era Revolusi Industri 4.0 yang
makalah-penulisan-karya-ilmiah-sederhana-disusun-untuk

ditandai dengan masifnya
perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi
berimplikasi besar pada
seluruh tatanan kehidupan.
Hal-hal yang sebelumnya
dinilai ajek mengalami
perubahan fundamental dan
sangat paradigmatis. Pendek
kata dunia saat ini tengah
memasuki era disrupsi. Kondisi
serupa juga berlangsung di
sekolah. Temuan neurosains
bidang pendidikan baik dalam
bentuk teori pendidikan,
psikologi pendidikan serta
teknologi pendidikan yang
berbasis digital telah
mengubah paradigma
pengelolaan dan manajemen
sekolah. Pengelolaan sekolah
yang dilakukan secara
konvensional tidak mampu lagi
mengejar derasnya perubahan
tersebut. Buku ini disusun
dalam rangka memberikan
informasi dan sekaligus
perspektif baru bagi kepala
sekolah, guru serta pemangku
kepentingan lainnya dalam
mengantisipasi dinamika yang
terjadi. Buku ini merupakan
penyempurnaan dari buku
yang berjudul Menjadi Kepala
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Sekolah yang Profesional,
Panduan Menuju PKKS yang
diterbitkan sebelumnya.
Penyempurnaan tersebut
berkaitan dengan perubahan
kebijakan tentang tugas kepala
sekolah sekaligus berkaitan
dengan perubahan paradigma
yang mengikutinya. Era
Revolusi Industri 4.0 Dan
Paradigma Baru Kepala
Sekolah ini diterbitkan oleh
Penerbit Deepublish dan
tersedia juga dalam versi
cetak.
Panduan Penulisan Karya
Ilmiah ( Makalah, Review
Buku, Skripsi dan Jurnal
Ilmiah) - Dr. H. Masduki.
M.Pd.I 2021-07-12
Judul : Panduan Penulisan
Karya Ilmiah ( Makalah,
Review Buku, Skripsi dan
Jurnal Ilmiah) Penulis : Dr. H.
Masduki. M.Pd.I., Dr. Rasto,
M.Pd., Siha Abdurohim, M.Pd.
Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal :
145 Halaman ISBN :
978-623-62334-0-5 Karya
ilmiah termasuk di dalamnya
skripsi berbeda dengan tulisan
lepas biasa. Di dalam penulisan
skripsi dan karya ilmiah
terdapat kaidah-kaidah yang
makalah-penulisan-karya-ilmiah-sederhana-disusun-untuk

berlaku, yang mana kaidahkaidah tersebut dapat dijadikan
sebagai pedoman dalam
penulisan skripsi dan karya
ilmiah yang baik dan benar.
Melalui karya ilmiah,
mahasiswa dapat
mengungkapkan pikirannya
secara sistematis sesuai
dengan kaidah-kaidah
keilmuan. Dengan mengacu
pada hasil kajian pustaka yang
bersumber baik dari publikasi
ilmiah dalam bentuk jurnal,
artikel, buku teks, makalah,
prosiding, atau juga publikasi
internet lainnya, mahasiswa
melakukan pengamatan
lapangan, melakukan
penelitian historis atau kajian
kepustakaan. Buku pedoman
ini dibuat dalam rangka
meramu kaidah-kaidah yang
berlaku tersebut agar terjadi
penyelarasan dalam penulisan
skripsi dan karya ilmiah di
lingkungan STKIP Al-Amin
Indramayu, sehingga mudah
dipahami oleh mahasiswa dan
dosen dengan sifat yang
seragam.
METODOLOGI PENELITIAN
DAN MENDELEY untuk
Optimasi Penulisan Karya
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Ilmiah - Bambang Pilu Hartato
2021-04-01
Buku ini juga akan memberikan
informasi secara lengkap
mengenai perangkat lunak
yang dapat digunakan untuk
mengorganisir sumber sitasi
dan pustaka dengan baik,
selain itu pembaca juga
diberikan kajian lengkap
bagaimana cara menggunakan
perangkat lunak dalam
membuat sitasi dan daftar
pustaka secara mudah.
Target Nilai 10 UN
SMP/MTs 2016 Sistem CBT Eka Fitriyani, S.Pd. 2015-06-01
Untuk mencapai nilai maksimal
dalam ujian nasional
diperlukan banyak belajar dan
berlatih mengerjakan soal.
Proses belajar dan berlatih
akan membentuk daya pikir
dan kemampuan menganalisis
soal dengan sendirinya. Jika
kedua hal tersebut telah
didapatkan, siswa akan dapat
mengerjakan soal-soal dengan
solusi yang cepat dan tepat.
Buku Target Nilai 10 UN
SMP/MTs 2016 Sistem CBT
hadir sebagai solusi tepat bagi
siswa dalam proses belajar dan
berlatih tersebut. Siswa akan
makalah-penulisan-karya-ilmiah-sederhana-disusun-untuk

mendapatkan SEPULUH
keunggulan dalam satu buku: •
Full Strategi & Kupas Tuntas
SKL Terbaru • Full Ringkasan
Materi Sesuai Kisi-kisi Terbaru
• Kumpulan Lengkap Soal &
Pembahasan • Kumpulan
Lengkap Soal Latihan &
Prediksi Akurat Sesuai Kisi-kisi
Terbaru • FREE Try Out Online
Sistem CBT di
“www.rajatryout.com” • FREE
Apps Android “Try Out CBT UN
SMP 2016” • FREE Software
“CBT UN SMP 2016” dan “CBT
US 2016” • FREE E-book “TPA
Masuk SMA Favorit” dan “BSE
Semua Mata Pelajaran” • FREE
Bank Soal UN Edisi 12 Tahun •
BONUS BEASISWA Rp100 Juta
Semua dikupas secara detail di
dalam buku dari Penerbit
CMedia dan mudah dipahami.
Dengan keunggulankeunggulan tersebut, buku ini
akan menjadi bekal berharga
bagi siswa untuk mencapai
target nilai 10 dalam semua
mata pelajaran UN SMP/MTs
2016 Sistem CBT. Selamat
belajar dan salam sukses!
MENULIS ILMIAH - Dr. Sobri,
M.Pd 2018-01-01
Buku ini ditulis dalam rangka
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memenuhi sebagian
persyaratan untuk memperoleh
gelar Doktor Pendidikan
Bahasa pada Program
Pascasarjana Universitas
Negeri Jakarta. Selain itu,
sebagaimana umumnya karya
penelitian akademis, disertasi
ini pun tidak mungkin terwujud
tanpa bantuan dari berbagai
pihak, baik secara langsung
maupun tidak. Oleh karenanya
pada kesempatan ini penulis
ingin menyampaikan
penghargaan yang tinggi dan
ucapan terima kasih yang tak
terhingga kepada semua pihak
yang telah memberikan
kontribusi berharga sehingga
buku ini dapat terselesaikan
dengan baik.
TERAMPIL MENULIS KARYA
ILMIAH - Firman, S.Pd., M.Pd.
2015-09-17
Penulisan karya ilmiah
memiliki peranan penting
dalam perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan
seni. Dari sebuah karya ilmiah,
lahir berbagai konsep teori,
ide, gagasan, dan karya
intelektual lainnya. Di
perguruan tinggi, kegiatan
menulis karya ilmiah
makalah-penulisan-karya-ilmiah-sederhana-disusun-untuk

merupakan bagian yang tak
dapat dipisahkan dari
kehidupan akademik seorang
mahasiswa. Berbagai bentuk
tulisan akademik menjadi hal
yang perlu dipahami
mengingat karya tulis yang
dibuat menjadi refleksi
pemahaman dari setiap bidang
ilmu yang dipelajarinya. Dalam
proses perkuliahan, mahasiswa
dituntut untuk dapat menulis
karya ilmiah, salah satunya
adalah makalah. Setiap mata
kuliah biasanya mensyaratkan
penyusunan makalah untuk
dipresentasikan dan sebagai
bahan diskusi. Selain itu,
penulisan skripsi juga menjadi
tuntutan utama bagi seorang
mahasiswa untuk
menyelesaikan studinya di
perguruan tinggi. Karya ilmiah
sebagai salah satu elemen
penting dalam proses
perkuliahan terkadang masih
dianggap momok oleh sebagian
mahasiswa. Hal tersebut
terjadi karena banyaknya
elemen-elemen penting yang
harus diperhatikan kegiatan
tersebut. Kehadiran buku ini
diharapkan dapat membantu
(khususnya mahasiswa) dalam
15/22

Downloaded from
mccordia.com on by guest

mempelajari teori dan teknik
dalam menulis karya ilmiah. Isi
dalam buku ini mencakup:
membaca kritis, seni
mengemukakan gagasan,
stuktur karya tulis ilmiah,
tahapan dalam menulis karya
tulis ilmiah, merumuskan judul,
abstrak, kata kunci, kaidah dan
aturan-aturan penulisan, jenisjenis karya ilmiah, dan teknik
presentasi ilmiah. Buku ini
dapat digunakan sebagai salah
satu literatur dibidang
penulisan dan penelitian.
Menjadi Penulis Tindakan di
Kelas dan di Sekolah (PTK dan
PTS) Action Research Teknik Menelusuri dan
Memahami Artikel Ilmiah di
Jurnal Nasional dan
Internasional - HARI
SULISTIYO 2020-09-09
Buku ini ditulis untuk Anda,
Non Peneliti, dimana sedikit
sekali memahami artikel ilmiah
atau tidak memiliki keahlian
dan pengalaman sebagai
seorang peneliti. Buku ini
memang disusun dengan
metode semudah mungkin
dapat dipahami oleh mereka
yang memang tidak
makalah-penulisan-karya-ilmiah-sederhana-disusun-untuk

berkecimpung di dunia
penelitian, ataupun bagi orang
yang “dipaksa” mempelajari
artikel ilmiah sebagai
persyaratan jenjang pendidikan
tertentu. Pada dasarnya,
dengan memaparkan bacaan
buku ini dengan step-by-step,
Anda diharapkan dapat
mengikuti setiap tahap dalam
proses dengan runut, yang
pada akhirnya akan
memberikan gambaran yang
utuh bagaimana memahami
artikel ilmiah dalam bentuk
jurnal. Buku ini secara garis
besar terdiri dari dua bagian.
Pertama, Overview dan bagian
Kedua adalah Strategi
Memahami Jurnal.
Media dan Teknologi
Pembelajaran Edisi Kedua Prof. Dr. Muhammad Yaumi,
M.Hum., M.A. 2021-09-01
Lahirnya buku ini didorong
oleh begitu langkanya buku
rujukan utama atau referensi
penting yang berkenaan
dengan kajian media dan
teknologi pembelajaran.
Kebanyakan buku yang beredar
merupakan buku terjemahan
atau referensi lama yang tidak
memperhatikan perkembangan
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kajian teknologi pembelajaran
dari masa ke masa. Padahal,
dinamika kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi
(saintek) begitu cepat dan arus
globalisasi informasi dan
komunikasi sangat deras,
sehingga mengharuskan untuk
memperbarui (merevisi) konten
buku rujukan tersebut. Edisi
kedua ini menyajikan beberapa
penambahan materi yang telah
disesuaikan dengan kebutuhan
mahasiswa, serta mengikuti
perkembangan kajian teknologi
pembelajaran terkini. Pada bab
tujuh hingga sembilan,
disajikan materi terkait belajar
melalui media audio dan media
video; serta dilanjutkan dengan
pembahasan blended learning,
yakni pemaduan pembelajaran
tatap muka dan pembelajaran
daring (online). Materi ini
sangat penting untuk dipahami
para mahasiswa yang kini
dituntut melaksanakan
pembelajaran jarak jauh
(daring). Karenanya,
pembahasan materi
pembelajaran jarak jauh
berbasis teknologi informasi
dan komunikasi (TIK) di bab
terakhir saling berkaitan dan
makalah-penulisan-karya-ilmiah-sederhana-disusun-untuk

menjadi amat relevan dengan
tuntutan pembelajaran di masa
kini. Buku teks pengantar ini
sejatinya merupakan rujukan
utama untuk para mahasiswa
Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan di perguruan tinggi
agama, dan tentunya juga
patut dijadikan rujukan
pembelajaran bagi mahasiswa
pada perguruan tinggi umum
lainnya untuk memperoleh
pemahaman komprehensif
tentang pengembangan media
dan teknologi Buku
persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
Teknik Membaca - Nurhadi
2022-07-27
Membaca merupakan kegiatan
sehari-hari yang tidak pernah
lepas dari kehidupan, baik
membaca untuk menambah
pengetahuan maupun sekadar
hiburan. Setiap jenis bacaan
memiliki masing- masing teknik
membaca. Hal tersebut dapat
dipelajari melalui buku ini.
Teknik membaca dibutuhkan
untuk meningkatkan
kecermatan dan kecepatan
dalam membaca beragam teks.
Buku ini diharapkan dapat
membantu pembaca dalam
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memahami persoalan
membaca, belajar dan berlatih
membaca, serta meningkatkan
daya bacanya.
Bahasa Indonesia
Kesehatan - Wahyudi, S.Kep.,
Ns., M.H.;
Buku ajar bahasa indonesia
merupakan bentuk apresiasi
terhadap pengembangan
kemempuan mahasiswa dalam
berbahasa indonesia dengan
baik dan benar karena
penguasaan bahasa indonesia
dapat di jadikan tolok ukur
nasionalisme seseorang
sebagai kaum cendekiawan
bangsa indonesia. Selain itu,
mata kuliah ini juga sebagai
sarana pengembangan
kemampuan mahasiswa untuk
mengorganisasi ide-ide atau
konsep untuk di komunikasikan
kepada pihak lain sehingga
terjalin interaksi lisan maupun
tulis yang berkesinambungan
dan menghasilkan
pengetahuan serta pengelolaan
keilmuan yang efektif.
Metodologi Penelitian dan
Karya Ilmiah Ilmu
Peternakan - Siti Azizah
2022-01-31
Buku ini disusun oleh pengasuh
makalah-penulisan-karya-ilmiah-sederhana-disusun-untuk

mata kuliah Metodologi
Penelitian dan Karya Ilmiah
yang berasal dari bidang
eksakta dan bidang sosial
ekonomi peternakan berdasar
kurikulum Outcome Base
Learning. Buku Metodologi
Penelitian dan Karya Ilmiah ini
berisikan contoh-contoh di
bidang peternakan dan soalsoal untuk melatih mahasiswa
menulis sesuai pedoman agar
mahasiswa mampu
menyelesaikan tugas akhir dan
menulis karya ilmiah sesuai
kaidah-kaidah penelitian.
Selain menjadi pegangan
dalam mengikuti mata kuliah
Metodologi dan Karya Ilmiah
Fakultas Peternakan,
mahasiswa diharapkan dapat
memiliki integritas dalam
mempersiapkan penelitian,
melaporkan hasil penelitian,
dan mempersiapkan karya
ilmiah. Hal-hal yang terangkum
dari buku ini antara lain adalah
konsep latar belakang,
kerangka teoretis/konsep,
tinjauan pustaka, metodologi
penelitian eksperimental,
survei, dan kualitatif. Dengan
demikian buku ini bisa
dimanfaatkan oleh mahasiswa
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strata 1, 2 dan 3 di Fakultas
Peternakan atau Kedokteran
Hewan di seluruh Indonesia.
99 Cara Mudah Menulis Karya
Ilmiah - Niknik M. Kuntarto &
Hendar Putranto
Buku 99 Cara Mudah Menulis
Karya Ilmiah Buku 99 Cara
Mudah Menulis Karya Ilmiah
adalah buku yang tepat bagi
mahasiswa yang ingin
mempelajari dan memahami
cara menulis karya akademik
dari makalah, laporan
penelitian hingga skripsi. Buku
ini memaparkan secara
komprehensif mulai dari
definisi dan ragam penulisan
ilmiah, menggali ide,
memahami metode penelitian
hingga tentunya aspek teknis
penulisan seperti tata cara
menulis rujukan hingga daftar
pustaka. Silakan dipesan!
Pesanan yang masuk sebelum
pukul 16:00 akan diproses dan
dikirim pada hari itu juga.
Pesanan yang masuk di atas
pukul 16:00 akan diproses dan
dikirim keesokan harinya. Judul
: 99 Cara Mudah Menulis
Karya Ilmiah Penulis : Niknik
M. Kuntarto & Hendar
Putranto Editor : Ambang
makalah-penulisan-karya-ilmiah-sederhana-disusun-untuk

Priyonggo Cover : Ardhie Hak
cipta dilindungi undangundang Dilarang mengutip
atau memperbanyak sebagian
atau seluruh buku ini dalam
bentuk apa pun (seperti
cetakan, fotokopi, microfilm,
VCD, CDRom, dan rekaman
suara) tanpa izin penulis dan
penerbit. Diterbitkan Oleh:
PENERBIT INDOPUBLIKA
Ketandan RT.2/RW. 38, No. 98,
Babadan Baru, Banguntapan,
Bantul, Yogyakarta xii+338
hlm; 14 x 20 cm ISBN:
978-602-1129-84-5 Cetakan I,
Februari 2015 II, 2018
Report Writing for Business
- Raymond Vincent Lesikar
1977
BIPA dan MKWK Bahasa
Indonesia: Penelitian dan
Pengembangan Materi Ajar
di IPB - Dr. Defina, S.S., M.Si.
Buku ini berjudul BIPA dan
MKWK Bahasa Indonesia:
Penelitian dan Pengembangan
Materi Ajar di IPB. Buku
referensi ini disusun
berdasarkan empat aktivitas.
Pertama, adanya aktivitas
dalam menyusun materi-materi
ajar BIPA dan MKWK Bahasa
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Indonesia di IPB. Kedua,
adanya aktivitas penelitian
terkait pembelajaran BIPA dan
MKWK, terutama di IPB.
Ketiga, adanya aktivitas
pembelajaran BIPA dan MKWK
di IPB, yakni penulis terlibat
sebagai pengajar. Keempat,
adanya aktivitas menggali
informasi dari teman sejawat
yang juga terlibat dalam
mengajar dan
mengoordinasikan BIPA serta
MKWK Bahasa Indonesia.
Cara Praktis Penulisan
Karya Ilmiah dalam Bahasa
Indonesia - Novi Indrastuti
2020-09-17
Pada umumnya saat ini setiap
orang dituntut untuk memiliki
kemampuan menulis berbagai
jenis karya ilmiah, seperti
makalah, laporan penelitian,
skripsi, tesis, disertasi, jurnal,
dan sebagainya. Pelajar
diwajibkan untuk menulis
makalah. Sementara itu,
mahasiswa dituntut untuk
menulis makalah, laporan
penelitian, skripsi, tesis, atau
disertasi. Bahkan, akhir-akhir
ini di beberapa universitas ada
aturan baru bahwa setiap
mahasiswa harus menulis
makalah-penulisan-karya-ilmiah-sederhana-disusun-untuk

jurnal sebagai salah satu syarat
kelulusan. Hal serupa juga
terjadi pada guru dan dosen
yang dituntut membuat karya
ilmiah sebagai salah satu
syarat kenaikan pangkat dan
jabatan. Ketika seseorang
dituntut untuk membuat karya
ilmiah, biasanya berbagai
pertanyaan akan muncul.
Bagaimana teknik menulis
karya ilmiah? Bagaimana cara
membuat judul? Bagaimana
penggunaan bahasa dalam
karya ilmiah? Apa saja yang
harus dilakukan ketika menulis
daftar pustaka dan kutipan?
Banyak orang yang belum
paham sepenuhnya mengenai
karya ilmiah, baik pengertian,
jenis, maupun teknik
penulisannya. Masalah ini
menjadi masalah yang cukup
berat bagi seseorang yang
belum terlatih menulis karya
ilmiah. Untuk itu, diperlukan
panduan untuk dapat
menguasai teknik penulisan
karya ilmiah dalam bahasa
Indonesia. Buku ini ditujukan
untuk membantu masyarakat
dalam menguasai teknik
penulisan ilmiah dalam bahasa
Indonesia. Siapa pun dapat
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menggunakan buku ini sebagai
acuan dalam menyusun
makalah, laporan penelitian,
skripsi, tesis, disertasi, dan
jurnal. Buku ini diharapkan
dapat membuka cakrawala
baru dan memperluas wawasan
bagi siapa pun yang akan
menulis karya ilmiah.
Kompilasi Karya Tulis Ilmiah
Remaja - Muhammad Yasir
Abdad
Kompilasi Karya Tulis Ilmiah
Remaja PENULIS: Muhammad
Yasir Abdad Ukuran : 14 x 21
cm ISBN : 978-623-294-091-8
Terbit : Juli 2019
www.guepedia.com Sinopsis:
Berbicara mengenai Karya
Tulis Ilmiah, tentu sudah tidak
asing lagi di telinga pelajar di
Indonesia. Membuat sebuah
karya tulis bahkan dapat
menjadi salah satu penilaian
sukses atau tidaknya seorang
pelajar dalam menjalani dunia
penidikan dan keilmuan.
Namun tak jarang juga, pelajar
menemukan kesulitan dalam
menyusun karya tulis tersebut.
Sehingga beranjak dari latar
belakang inilah, buku kompilasi
ini hadir dengan berbagai jenis
karya tulis ilmiah yang dapat
makalah-penulisan-karya-ilmiah-sederhana-disusun-untuk

dijadikan sebagai rujukan bagi
pelajar yang ingin mengasah
kemampuan menulisnya. Buku
ini dirancang dengan tata
bahasa yang lebih sederhana
dan disesuaikan dengan aturan
kepenulisan yang sering
digunakan dalam perlombaan
karya tulis ilmiah baik regional
maupun nasional, sehingga
akan sangat membantu dalam
proses pembuatan KIR (karya
tulis ilmiah remaja). “Buku ini
memberikan sebuah insight
yang begitu detail dan dalam
terkait isu-isu yang sangat
bervariatif dengan metode
penelitian yang cukup
kemprehensif. Buku ini
ditunjang dengan data-data
baik dari sumber primer dan
sekunder yang sangat
direkomendasikan kepada para
remaja yang tertarik di bidang
penelitian untuk dapat
memahami hasil penelitian dari
penulis dan juga sebagai
sarana meningkatkan khazanah
keilmuan kita.” Hafidz Ridha
Try Sjahputra Monash
University, Australia
www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy
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shopping & reading Enjoy your
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day, guys
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