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As recognized, adventure as with ease as experience roughly lesson, amusement, as without difficulty as contract can be gotten by just checking out a books Rpp Dan Silabus Sma along with it is not directly done, you
could assume even more re this life, not far off from the world.
We have the funds for you this proper as skillfully as easy exaggeration to acquire those all. We manage to pay for Rpp Dan Silabus Sma and numerous books collections from fictions to scientific research in any way. in
the midst of them is this Rpp Dan Silabus Sma that can be your partner.

Ideas for 21st Century Education - Ade Gafar Abdullah 2017-08-09
Ideas for 21st Century Education contains the papers presented at the Asian Education Symposium (AES
2016), held on November 22—23, 2016, in Bandung, Indonesia. The book covers 11 topics: 1. Art Education
(AED) 2. Adult Education (ADE) 3. Business Education (BED) 4. Course Management (CMT) 5. Curriculum,
Research and Development (CRD) 6. Educational Foundations (EDF) 7. Learning / Teaching Methodologies
and Assessment (TMA) 8. Global Issues in Education and Research (GER) 9. Pedagogy (PDG) 10. Ubiquitous
Learning (UBL) 11. Other Areas of Education (OAE)
Implementasi Nilai -Nilai Karakter Pada Mata Pelajaran - Rianawati
Kerusakan moral dewasa ini dinilai pada fase yang mencemaskan dikalangan generasi muda. Nilai-nilai
karakter mulia mulai mengalami pergeseran di mana-mana. Generasi muda dengan mudahnya melakukan
perbuatan yang membahayakan jiwa, kehormatan, harga diri dan harta seseorang, karena hanya ingin
mengikuti keinginan sesaat. Perbuatan tabu dan malu bukanlah perbuatan tabu dan malu bagi mereka.
Tata krama, adat istiadat, dan agama bukan lagi menjadi pandangan dan tujuan hidup mereka Justru
sebaliknya kehidupan hedonisme dan materialistis telah menjadi tujuan hidup mereka. Tidak ada kerja
keras dan berjuang dalam memproleh sesuatu yang mereka inginkan. Mereka ingin memperoleh apa yang
mereka inginkan dengan cepat dan instan, walaupun dengan cara-cara yang ilegal, tanpa memperdulikan
aturan negara atau agama yang mereka anut, tanpa memperdulikan berapa besar kerugian yang diderita
orang lain, baik materi atau psikis, atau tidak memperdulikan berapa besar kerugian negara akibat dari
perbuatannya. Fenomena karakter buruk ini sepertinya sudah lazim berlaku dimasyarakat bahkan sudah
dianggap hal yang wajar. Bukankah gambaran ini merupakan tanda-tanda kehancuran karakter dalam
masyarakat, bangsa dan negara? Apakah dunia pendidikan kita, di berbagai lembaga pendidikan sekolah
telah gagal dalam mendidik karakter peserta didik? Persoalan ini menjadi masalah besar yang harus
ditemukan solusinya. Berdasarkan paparan masalah di atas, maka tujuan penulisan buku ini bukan hanya
untuk mengingatkan kepada semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia
pendidikan, tentang bahaya moral tersebut, tetapi yang terpenting adalah bagaimana menemukan jalan
keluar yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah ini. Pendidikan karakter merupakan salah satu
solusi jangka panjang yang harus dilaksanakan. Satu solusi yang harus menjadi perhatian kita semua
adalah pendidikan karakter yang dilaksanakan secara sadar, terprogram dengan baik, terencana,
dilaksanakan dengan sistemik, dimonitoring, evaluasi dan tindak lanjut di lembaga pendidikan sekolah,
Sehingga tujuan implementasi nilai-nilai karakter dapat tercapai sesuai dengan harapan. Sekolah harus
dapat dijadikan ladang yang subur untuk menyemai dan menumbuhkan pilar-pilar nilai karakter bagi
generasi masa depan. Buku ini berjudul "Implementasi nilai-nilai karakter Pada Mata Pelajaran Pendidikan
Agama Islam (PAI) Tingkat Sekolah Menengah Atas (SLTA). Meskipun buku ini disusun untuk kebutuhan
pendidikan karakter di SLTA, namu buku ini juga dapat digunakan oleh guru pada Pendidikan Dasar (SD)
maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang tidak hanya digunakan untuk mata pelajaran Pendidikan
Agama Islam (PAI) saja, tetapi lebih dari itu juga diperuntukan pada semua mata pelajaran di sekolah.
Selanjutnya buku ini memberikan arahan bagaimana nilai-nilai karakter dapat diimplementasikan ke dalam
Silabus (Pedoman Dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/RPP) dan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP), Materi Pembelajaran, Strategi Dan Metode Pemebelajaran, Sumber/Informasi Belajar,
Media Pembelajaran, dan Evaluasi Pembelajaran (Authententic Assessment) Subtansi yang terkandung
rpp-dan-silabus-sma

1/6

dalam buku ini, paling tidak menyadarkan dan mengajak para pendidik khususnya guru agar dapat
membangun karakter mulia peserta didik. Sangat diharapkan kepada pendidik dan para guru tidak hanya
berorientasi pada hasil belajar berupa kompetensi kognitif atau pengetahuan yang dimiliki oleh pesera
didik saja, tetapi melalui pembelajaran berkarakter ini guru dapat menumbuhkembangkan kompetensi
afektif (nilai karakter) dan psikomotorik (berbagai keterampilan sikap) peserta didik Buku ini ditulis dengan
tujuan antara lain agar dapat dijadikan rujukan bagi para guru atau bahkan bagi penggiat pendidikan. Oleh
sebab itu, buku ini menjelaskan hal-hal yang praktis, mudah dan sederhana dalam praktek pelaksanaan
pembelajaran di sekolah. Harapan penulis, mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi para pembaca
khusus bagi para pendidik dan guru.
Belajar & Pembelajaran - Dr. Rusman, M.Pd. 2017-01-01
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 -PrenadaMediaPerencanaan Pembelajaran Kejuruan : Buku Kerja Mahasiswa Berbasis Masalah - Dr. Dwi Agus
Sudjimat, S.T., M.Pd; Dr. Eddy Sutadji, M.Pd 2022-12-01
Buku Kerja Mahasiswa (BKM) untuk Perencanaan Pembelajaran Kejuruan ini disusun berdasarkan hasil
pelaksanaan Penelitian Inovasi Pembelajaran (Inobel) yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan
Pendidikan dan Pembelajaan (LP3) Universitas Negeri Malang Tahun 2018. Penelitian tersebut
dilaksanakan dengan dukungan dana yang dikelola oleh LP3 UM Tahun 2018 dengan partisipasi dan
pelibatan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak.
Workshop Pendidikan Matematika - Ernawati, S.Pd., M.Pd. 2021-03-11
The Handbook of Education Management - Dr. Imam Machali, M.Pd. dkk 2018-01-01
Mengelola pendidikan bukanlah persoalan mudah, dibutuhkan pemikiran dan analisis mendalam agar
pendidikan yang dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Secara konseptualfilo-sofis pendidikan digali dari identitas, karakteristik dan khazanah budaya yang dimilikinya, sehingga
pendidikan yang diterapkan tidak keluar dari akar sejarahnya. Adapun dalam praksis-aplikatifnya,
pendidikan dikelola dengan manajemen yang baik agar konsep-filosofis pendidikan tersebut dapat
dibumikan secara efektif, efisien, dan produktif. Tanpa sistem pengelolaan pendidikan yang baik, konsepkonsep tersebut tidak mempunyai banyakarti. Oleh karena itu, manajemen mempunyai peran
sangatsignifikan dalam pelaksanaan pendidikan agar konsep dan tujuan pendidikan dapat tercapai
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sebagaimana yang diinginkan. Begitu pentingnya fungsi manajemen di lembaga pendidi kan, maka dapat
dikatakan bahwa sesungguhnya tidak ada lembaga pendidikan yang buruk, tetapi lembaga pendidikan
dengan manajemen tidak baik. Buku ini merupakan referensi dan sekaligus panduan teoritik-aplikatifdalam
mengelola pendidikan khususnya di sekolah/madrasah, oleh karenanya buku ini layak menjadi referensi
pegangan atau Handbook of Education Management. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Perencanaan Pembelajaran PPKn - Ruslan 2017-12-03
Perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan yang merumuskan tujuan-tujuan apa yang
ingin dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan
tersebut, materi atau bahan apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikan bahan serta
media atau alat apa yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran tersebut. Ide
perencanaan pembelajaran yang baru dikenal sekitar tahun 50-an, sekarang telah luas memengaruhi
pemikiran tentang pendidikan. Betapa tidak pendidikan itu ditujukan kepada anak didik. Anak didik
merupakan pewaris hari depan masyarakat terhadap hari depan itu manusia selalu mempunyai anganangan, cita-cita, rencana yang akan dicapai. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah
memungkinkan manusia menyusun rencana itu secara sistematis dengan menggunakan perhitunganperhitungan, maka lahirlah perencanaan pembelajaran dalam arti modern. Buku perencanaan
pembelajaran ini disusun berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), buku ini khusus untuk
bahan ajar bagi mahasiswa-mahasiswa PPKn, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan pada umumnya dan
konsentrasi ilmu lainnya, serta untuk para pegiat perencanaan pembelajaran.
MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN DI SMA NEGERI 3 PAREPARE TAHUN 2018 - Drs.
Muhammad Anshar Rahim, M. Pd.
Untuk meningkatkan mutu pendidikan pada lingkup satuan pendidikan yang berperan aktif adalah tenaga
pendidik. Tanpa peran aktif mereka, peningkatan mutu pendidikan tidak akan pernah tercapai. Menurut
Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan, komponenkomponen sistem pendidikan yang bersifat sumber daya manusia dapat digolongkan menjadi tenaga
pendidik dan pengelola satuan pendidikan (penilik, pengawas, peneliti dan pengembang pendidikan).
Tenaga gurulah yang mendapatkan perhatian lebih banyak di antara komponen-komponen sistem
pendidikan. Dapat dikatakan bahwa tenaga pendidik atau guru menjadi titik sentral lalu lintas proses
pembelajaran pada satuan pendidikan. Dan mengapresiasi kinerja guru dalam menciptakan harmonisasi
pembelajaran bukan hanya diembankan kepada kepala sekolah, akan tetapi peran aktif dalam pembinaan
guru juga menjadi tanggung jawab pengawas.
MONOGRAF PENGELOLAAN PEMBELAJARAN Mata Pelajaran Produktif Kelas Nautika - Galih Pranowo,
M.Pd. 2021-07-05
semua jenis dan jenjang pendidikan diciptakan untuk mencapai salah satu tujuan nasional, yaitu
mencerdaskan kehidupan bangsa.
BELAJAR TEORI DAN PRAKTIK DALAM PENELITIAN TINDAKAN SEKOLAH - Martinus
Telaumbanua, S.Sos., S.Pd., M.M., M.Pd. 2021-02-02
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmad-Nya sehingga buku
ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan buku yang berjudul Belajar Teori dan Praktik dalam
Penelitian Tindakan Sekolah. Dalam menyelesaikan buku ini penulis melaksanakan dengan baik, tetapi
menyadari bahwa tetap ada kekurangan, baik dari segi penulisan, isi materi, maupun penggunaan bahasa
yang kurang tepat. Oleh karena itu, sangat mengharapkan masukan dari para pembaca berupa kritik dan
saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan di kemudian hari. Pada kesempatan ini penulis
menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang
telah membantu dalam penyusunan buku ini, yaitu orang tua tercinta, Toulombowo Telaumbanua (+) dan
Sa’ati Zega (+) yang telah melahirkan dan membesarkan penulis. Istri tersayang, Riliani Zega, S.Tr.Keb.
dan ketiga anak putra Firest Nifataro Telaumbanua, Fincent Bualasaro Telaumbanua, dan putri Futty
Nonifili Telaumbanua yang telah memberikan sumbangan dan dukungan baik secara moral, material, dan
spiritual. Akhir kata penulis sampaikan. Semoga buku ini dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi
dunia pendidikan. Terima kasih.
INOVASI PEMBELAJARAN FISIKA EDISI REVISI - Dr. Nana, M.Pd. 2022-01-01
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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.
Langkah Awal Sistem Konseling Pendidikan Nasional - Achmad Badaruddin 2015-04-15
Puji syukur ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayat melalui
firman-firmanNya yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul “Langkah
Awal Sistem Konseling Pendidikan Nasional: Analisis Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang
Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah”. Dari judul tulisan ini, maka tentunya
berisi tentang analisis terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia yang berkenaan dengan Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan
Menengah”. Kebijakan seperti ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat profesi bimbingan dan
konseling di Indonesia. Kebijakan ini berharap menjadi landasan hukum sekaligus pedoman dalam
pelaksanaan BK di sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Harapan lainnya adalah untuk menghilangkan
kesalahpahaman tentang BK oleh masyarakat dan personil sekolah termasuk siswa. Walaupun demikian,
setiap yang diciptakan manusia termasuk kebijakan ini, tentunya juga tidak lepas dari kelebihan dan
kekurangan dari kebijakan ini. Oleh karena itu, penulis berusaha memberikan masukan, ide, pendapat,
pandangan dan kritikan terhadap kebijakan ini beserta kebijakan lain yang masih terkait.
Jurnal Pendidikan Empirisme Juni 2020 Jurnal Pendidikan "EMPIRISME" ini merupakan jurnal penelitian yang mewadai hasil penelitian tindakan
kelas yang dilakukan oleh guru-guru yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengembangan Profesi
Guru Pengawas di Jawa Tengah. Pada Edisi 32 Volume keenam memuat tiga belas hasil penelitan dari guruguru di Surakarta dengan latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda sehingga menghasilkan berbagai
macam hasil penelitian yang berbeda-beda pula
Etika Profesi Guru - Shilphy A. Octavia 2020-07-01
Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah
tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika akan memberikan
semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya.
Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian
dituangkan dalam bentuk aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip
moral yang ada, dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi
segala macam tindakan yang secara logika umum dinilai menyimpang dari kode etik. Etika Profesi Guru ini
diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak
MENJADI CALON GURU - Suko, S.S., M.Pd 2020-08-27
Buku Panduan Guru Biologi Terintegrasi Nilai-Nilai Islam Untuk SMA/MA Kelas XI - Dr. Jailan
Sahil, M.Si. 2021-09-01
Buku Panduan Guru Biologi Terintegrasi Nilai-Nilai Islam untuk SMA/MA Kelas XI secara khusus ditulis
untuk guru-guru Biologi di madrasah aliyah; meskipun tidak menutup kemungkinan untuk dipergunakan
oleh guru Biologi pada sekolah umum jenjang SMA/MA Kelas XI. Tujuan utama ditulisnya buku ini adalah
untuk memberikan panduan bagi guru Biologi MA dalam merencanakan kegiatan pembelajaran Biologi
yang bernuansa Islam. Hal ini dikarenakan pembelajaran Biologi yang berlangsung di MA selama ini masih
bersifat umum, belum mencirikan karakteristik keislamannya. Buku panduan ini terdiri atas dua bagian
utama, yaitu petunjuk umum dan petunjuk khusus. Petunjuk umum meliputi gambaran secara keseluruhan
isi buku, landasan pengembangan buku, cakupan materi Biologi kelas XI, strategi, proses, serta media
pembelajaran secara umum. Pada petunjuk khusus, guru dapat menemukan secara detail terkait
komponen-komponen perencanaan penyusunan proses pembelajaran Biologi yang bernuansa Islam.
Komponen-komponen tersebut meliputi uraian Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi,
Tujuan Pembelajaran, Tahap-Tahap Pembelajaran, serta Evaluasi Pembelajaran. Seluruh komponen
tersebut disusun inklusif antara ilmu umum biologi dengan ilmu agama Islam. Buku Panduan Guru Biologi
Terintegrasi Nilai-Nilai Islam Untuk SMA/MA Kelas XI ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia
juga dalam versi cetak.
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Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) SMK/MAK: Kelas XI (2), semester I & II (per-mata
pelajaran - 2008
Curriculum planning of secondary vocational schools and Islamic vocational schools in Indonesia.
KURIKULUM BERBASIS SEKOLAH - Dr. Komarudin M.SI. 2020-05-01
Buku ini tidak hanya memberikan pembelajaran tentang sebuah evaluasiǡ tetapi juga menengahkan narasi
politik pendidikan dicabutnya Kurikulum Berbasis Sekolah, dulu KTSP. Sebuah pesan penting, agar
merdeka belajar dan kurikulum selanjutnya tidak bernasib sama -Prof. Yetti Supriyati, Guru Besar Tetap
UNJ Koorprodi S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Pascasarjana UNJ Buku yang berjudul Kurikulum
Berbasis Sekolah yang memfokuskan pada Evaluasi Pembelajaran PPKn yang ditulis oleh Dr. Komarudinǡ
M.Si. sebagai ahli evaluasi pembelajaran dalam bidang PPKn sangat tepat terbit pada saat dunia
pendidikan di tanah air sedang melakukan penyesuaian kurikulum untuk mewujudkan bonus demografi
guna mencapai Generasi Emas 2045 -Prof. Dr. Sapriya M.Ed., Sekretaris Jenderal Asosiasi Profesi PPKn
Indonesia (AP3KnI) Saya meyakini Buku Kurikulum Berbasis Sekolah ini dapat berkontribusi positif bagi
pengamat, peminat, guru, dosen, dan penentu kebijakan bahwa perubahan kurikukum adalah suatu
keniscayaan dengan catatan tebal bahwa lakukanlah evaluasi kurikulum secara mendasar dan menyeluruh.
-Muhammad Japarǡ Profesor Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Memproyeksikan kembali
kurikulum berbasis sekolah (KBS) di era merdeka belajar, merupakan ide dan gasan yang brilian dari Dr.
Komarudin. M.Si. Maka buku ini adalah sangat penting menjadi salah satu rujukan bagi siapa saja yang
sedang belajar dan mendalami pendidikan. Oleh sebab itu buku ini sangat penting dan perlu anda baca
Prof. Dr. H. Azwar Ananda, MA, Dosen Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang
Kita perlu menengok ke belakang memberikan energi dan visi baru pada konsep Kurikulum Berbasis
Sekolah (KBS) dengan melakukan transformasi dan revitalisasi pada nilaiǦnilai penguatan merdeka belajar.
Inilah solusi inovasi pengembangan kurikulum yang harus dilakukan. Buku ini adalah salah satu jawaban
dan solusi yang kita harapkan. Prof. Dr. Nadirohǡ M.Pd., Guru Besar Tetap dan Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Jakarta
Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran - Teguh Triwiyanto 2022-05-23
Kurikulum dan pembelajaran merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang membutuhkan
pengelolaan (manajemen) untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional. Manajemen kurikulum dan
pembelajaran yang baik, diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang kreatif, inovatif, dan afektif
melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Kurikulum dan pembelajaran
merupakan komponen pendidikan yang sangat strategis karena merupakan seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Buku ini membahas tentang
manajemen kurikulum dan pembela-jaran dalam sistem pendidikan nasional, konsep dasar, peran kepala
sekolah, program kerja sekolah, kalender pendidikan dan jadwal pelajaran, serta perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum dan pembelajaran. Buku ini dihadirkan untuk
memperkaya bahan bacaan bagi mahasiswa, pengajar, kepala sekolah, pengawas dan pemerhati
pendidikan, serta masyarakat umum.
Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural - Dr. Masturin, S.Ag., M.Ag.
2022-07-18
soal pretes ppg - sukses ppg 2019-10-02
soal pretes ppg pai 2019 pretes ppg pai soal pretes ppg pai 2019 soal pretes ppg pai 2019 soal pretes ppg
pretes ppg pai pretes ppg ppg 1 ppg 2019 ppg 2 soal up ppg 2019 soal ppg 2019 aplikasi soal ppg 2019 ppg
app ppg bahasa inggris ppg bahasa indonesia ppg daljab ppg gtk dikdas ppg dikdas ppg ips pretest ppg
kemenag 2019 ppg kemenag soal ppg kemenag 2019 soal pretest ppg kemenag soal ppg kemenag soal
pretest ppg pai ppg soal pre test ppg tes ppg 2019 tes up ppg soal up ppg 2019 soal up ppg bahasa inggris
soal up ppg up ppg ukg 2019 soal ukg pedagogik 2019 soal ukg 2019 soal ukg 2018 tes ukg 2019 ukg app
simpkb 2019 sim pkb aplikasi info gtk download aplikasi sim pkb download sim pkb simpkb guru
pembelajar simpkb guru sim pkb aplikasi info gtk sim pkb online simpkb guru pembelajar sim pkb guru
pembelajar 2019 sim pkb guru pembelajar 2018 simpkb guru pembelajar simpkb 2019 simpkb guru aplikasi
rpp-dan-silabus-sma

3/6

simpkb app simpkb soal pretes ppg soal utn ppg guru sd 2019 soal utn ppg guru sd 2019 soal utn ppg guru
sd 2019 soal up ppg guru sd 2019 soal up ppg guru sd 2019 soal up ppg guru sd 2019 soal up ppg guru sd
2019 soal up ppg guru sd 2019 soal up ppg guru sd 2019 soal pretes ppg guru TK 2019 soal pretest ppg
guru TK 2019 soal pre test ppg guru TK 2019 soal prites ppg guru TK 2019 soal pretes ppg guru sd 2019
soal pretest ppg guru sd 2019 soal pre test ppg guru sd 2019 soal prites ppg guru sd 2019 soal pretes ppg
guru SMP 2019 soal pretest ppg guru SMP 2019 soal pre test ppg guru SMP 2019 soal prites ppg guru
SMP 2019 soal pretes ppg guru SMP 2019 soal pretest ppg guru SMA 2019 soal pre test ppg guru SMA
2019 soal prites ppg guru SMA 2019
Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, Dan Konteksual - Trianto Ibnu Badar Al-Tabany
2017-01-01
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 Panduan Guru Biologi Terintegrasi Nilai-Nilai Islam Untuk SMA/MA Kelas XII - Dr. Jailan Sahil, M.Si.
2021-09-01
Buku Panduan Guru Biologi Terintegrasi Nilai-Nilai Islam untuk Kelas XII secara khusus ditulis untuk guruguru Biologi di madrasah aliyah; meskipun tidak menutup kemungkinan untuk dipergunakan oleh guru
Biologi pada sekolah umum jenjang SMA kelas XII. Tujuan utama ditulisnya buku ini adalah untuk
memberikan panduan bagi guru Biologi MA dalam merencanakan kegiatan pembelajaran Biologi yang
bernuansa Islam. Hal ini dikarenakan pembelajaran Biologi yang berlangsung di MA selama ini masih
bersifat umum, belum mencirikan karakteristik keislamannya. Buku panduan ini terdiri atas dua bagian
utama, yaitu petunjuk umum dan petunjuk khusus. Petunjuk umum meliputi gambaran secara keseluruhan
isi buku, landasan pengembangan buku, cakupan materi Biologi kelas XII, strategi, proses, serta media
pembelajaran secara umum. Pada petunjuk khusus, guru dapat menemukan secara detail terkait
komponen-komponen perencanaan penyusunan proses pembelajaran Biologi yang bernuansa Islam.
Komponen-komponen tersebut meliputi uraian Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi,
Tujuan Pembelajaran, Tahap-Tahap Pembelajaran, serta Evaluasi Pembelajaran. Seluruh komponen
tersebut disusun inklusif antara ilmu umum biologi dengan ilmu agama Islam. Buku Panduan Guru Biologi
Terintegrasi Nilai-Nilai Islam Untuk SMA/MA Kelas XII ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan
tersedia juga dalam versi cetak.
Etika & Moralitas Pendidikan - Prof. Dr. H. Syaiful sagala, S.Sos. 2013-10-01
Pembahasan dalam buku ini erat sekali kaitannya dengan etika dan moralitas hubungan antarmanusia
dalam sistem administrasi pendidikan sebagai suatu sistem nilai dalam diri seseorang atau organisasi. Buku
ini dapat dipersembahkan kepada sidang pembaca setelah melalui perjalannan panjang. Penulisan buku
mengenai etika pendidikan ini tela dimulai sejak tahun 2004 yang dilatarbelakangi adanya keresahan di
kalangan masyarakat yang merasakan adanya penurunan kualitas moral dan etika dalam kehidupan seharihari dan menguatnya isu dekadensi moral. Di lain pihak, kualitas penyelenggaraan pendidikan baik formal,
informal maupun nonformal tentu saja dapat memengaruhi penurunan kualitas moral dan etika dalam
kehidupan sehari-hari. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMedia -KencanaRedesign Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Menuju Revolusi Industri 4.0 - Dr. Hj. Asfiati,
S.Ag., M.Pd. 2020-02-01
Revolusi industri 4.0 dengan segudang manfaat dan kecanggihannya menciptakan persaingan global yang
semakin kompetitif. Individu dituntut agar semakin kreatif dan inovatif, serta menguasai berbagai keahlian.
Karenanya guna menciptakan individu-individu yang berkualitas, pendidikan wajib berbenah diri. Salah
satunya dengan merancang ulang (redesain) pembelajaran. Dalam revolusi industri 4.0, pembelajaran
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ditempatkan sebagai interaksi antara peserta didik dan pendidik yang saling berkolaborasi melengkapi satu
sama lain. Pendidik membimbing, mengarahkan, dan membina potensi, bakat, dan minat peserta didik.
Pendidik dituntut memiliki keahlian dan keterampilan di bidang teknologi, serta menguasai pengembangan
pembelajaran berbasis digital. Pendidikan Agama Islam(PAI), khususnya, menjadi krusial menciptakan
pembelajaran yang mampu mengakomodasi individu di era digital, tanpa mengurangi nilai-nilai keislaman
dan kemanusiaan. Berlandaskan pemikiran tersebut, peran guru PAI di sekolah menjadi sorotan utama
dalam buku ini. Penulis menelusuri secara mendalam peranan guru PAI dalam meredesain pembelajaran
Pendidikan Agama Islam guna menghadapi revolusi industri 4.0 di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri.
Redesain pembelajaran dilakukan melalui teknik, taktik, pendekatan, metode, media dan materi
pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Buku ini merupakan sebuah respon dalam menyambut era industri
digital 4.0, dengan harapan pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Islam, terus berbenah diri demi
meningkatkan kualitas hidup peserta didik yang beriman, kompeten, dan berakhlak mulia. Semoga
bermanfaat! Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Praktik Keterampilan Mengajar - Trio Ageng Prayitno, M.Pd Nuril Hidayati, M.Pd Dr. Diana Vivanti
Sigit, M.Si Ilmi Zajuli Ichsan, S.Pd Aryani Kadarwati Dewi, M.Pd
BAB I. PENDAHULUAN ........................................................ 1 BAB II. KETERAMPILAN MEMBUKA DAN
MENUTUP PEMBELAJARAN ........................................................ 5 A. Kompetensi yang Diharapkan
.................................... 5 B. Indikator Ketercapaian ................................................ 5 Lembar Kerja Peserta
Didik ........................................ 14 Latihan ............................................................................ 18 BAB III.
KETERAMPILAN MENJELASKAN MATERI PEMBELAJARAN ........................................................ 19 A.
Kompetensi yang Diharapkan .................................... 19 B. Indikator Ketercapaian
................................................ 19 Lembar Kerja Peserta Didik ........................................ 27 Latihan
............................................................................ 29 BAB IV. KETERAMPILAN MENGADAKAN VARIASI
DALAM PEMBELAJARAN ....................................... 31 A. Kompetensi yang Diharapkan
.................................... 31 B. Indikator Ketercapaian ................................................ 31 Lembar Kerja Peserta
Didik ........................................ 38 Latihan ............................................................................ 40 BAB V.
KETERAMPILAN MENGELOLA KELAS .............. 41 A. Kompetensi yang Diharapkan ....................................
41 B. Indikator ......................................................................... 41 Lembar Kerja Peserta Didik
........................................ 46 Latihan ............................................................................ 48 BAB VI.
KETERAMPILAN MENGAJAR KELOMPOK KECIL DAN PERORANGAN ................................... 49 A.
Kompetensi yang Diharapkan .................................... 49
Analisis Pembelajaran Tematik Terpadu - Dr. Andi Prastowo, S.Pd.I., M.Pd.I. 2019-01-01
Buku ini hadir sebagai sumber referensi sekaligus bahan analisis pelaksanaan pembelajaran tematik
terpadu di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah (SD/MI) yang secara terstruktur sudah dilaksanakan lima
tahun terakhir, dari 2013-sekarang. Buku ini sangat direkomendasikan untuk matakuliah pembelajaran
tematik maupun matakuliah analisis pembelajaran tematik terpadu di Program Studi
PGSD/PGMI/Pendidikan Dasar/Pendidikan Dasar Islam. Buku ini sangat cocok untuk mahasiswa S-1, S-2,
S-3, sekaligus dosen dan guru kelas SD/MI, serta para praktisi dan pemerhati pendidikan MI/SD. Buku
persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
LIFE SKILL DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH - Andy Suryadi 2022-01-05
Buku ini ditulis berdasarkan pada karya tesis saat penulis menuntaskan studi di Program Studi Pendidikan
Sejarah Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2011.
Model Pengelolaan Kinerja Guru - Rulitawati, M. Pd.I 2020-06-12
Dalam kurun dekade terakhir, kebutuhan akan pemimpin yang inovatif menjadi kebutuhan mendesak
seiring kian meningkatnya kompetensi antar organisasi dalam upaya memajukan lembaganya agar mampu
menjadi yang terdepan, termasuk lembaga pendidikan yang secara keorganisasian merupakan sebuah
lembaga yang mesti memiliki pondasi model pengelolaan dengan daya inovasi yang kuat, dan sistem
pelayanan yang prima. Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah, sebagai lembaga pendidikan pada
akhirnya harus mempersiapkan diri menjadi sekolah yang inovatif dan mempuyai nilai jual di tengah
masyarakat dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, menjadi sekolah yang unggul akan berarti harus
dimulai dengan memiliki kepala sekolah yang inovatif. Tujuannya tidak lain agar kepala seklah mampu
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mewujudkan visi, misi sekolah dengan strategi-strategi inovatif dari kepala sekolah. Buku ini berangkat dari
suatu penelitian mengenai Model Pengelolaan Kinerja Guru yang dilakukan oleh pihak manajemen sekolah
menengah atas Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan. Kepala sekolah sebagai pemimpin berinovatif
serta akan menghasilkan sekolah unggul. Akan berarti bahwa membuat model pengelolaan yang dilakukan
oleh pihak manajemen sekolah untuk menjadikan sekolah yang unggul, ini artinya keterpaduan antara
kepala sekolah sebagai pemimpin, dan sekolah sebagai lembaga yang dipimpin.
Pengelolaan sekolah unggul : kontruksi pendidikan masa depan - Dr. H. Kasman, S. Pd.I., M.A
2021-12-02
Buku ini menggambarkan bagaimana sekolah Umum diterapkan pembelajaran keagamaan yang instens
kepada siswa. Norma kehidupan di lingkungan sekolah unggul selain bersifat sainstis juga dibentuk dalam
konturksi bingkai nilai-nilai keagamaan yang khas sesuai agama dan kepercayaan masingmasing.
TELAAH KURIKULUM TINGKAT DASAR DAN MENENGAH (Kajian Teoritik) - Dr. Ahmad Zainuri
M.Pd.I 2022-01-24
Buku Panduan Guru Biologi Terintegrasi Nilai-Nilai Islam Untuk SMA/MA Kelas X - Dr. Jailan
Sahil, M.Si. 2021-09-01
Buku Panduan Guru Biologi Terintegrasi Nilai-Nilai Islam untuk SMA/MA Kelas X secara khusus ditulis
untuk guru-guru Biologi di madrasah aliyah; meskipun tidak menutup kemungkinan untuk dipergunakan
oleh guru Biologi pada sekolah umum jenjang SMA/MA Kelas X. Tujuan utama ditulisnya buku ini adalah
untuk memberikan panduan bagi guru Biologi MA dalam merencanakan kegiatan pembelajaran Biologi
yang bernuansa Islam. Hal ini dikarenakan pembelajaran Biologi yang berlangsung di MA selama ini masih
bersifat umum, belum mencirikan karakteristik keislamannya. Buku panduan ini terdiri atas dua bagian
utama, yaitu petunjuk umum dan petunjuk khusus. Petunjuk umum meliputi gambaran secara keseluruhan
isi buku, landasan pengembangan buku, cakupan materi Biologi kelas X, strategi, proses, serta media
pembelajaran secara umum. Pada petunjuk khusus, guru dapat menemukan secara detail terkait
komponen-komponen perencanaan penyusunan proses pembelajaran Biologi yang bernuansa Islam.
Komponen-komponen tersebut meliputi uraian Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi,
Tujuan Pembelajaran, Tahap-Tahap Pembelajaran, serta Evaluasi Pembelajaran. Seluruh komponen
tersebut disusun inklusif antara ilmu umum biologi dengan ilmu agama Islam. Buku Panduan Guru Biologi
Terintegrasi Nilai-Nilai Islam Untuk SMA/MA Kelas X ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia
juga dalam versi cetak.
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Indonesia Era 4.0 - Dr.
Rahmat, M.Pd.I 2019-09-17
Pendidikan Agama Islam Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Indonesia Era 4.0 ini merupakan buku
yang dihadirkan guna menjawab tantangan pendidikan agama Islam yang secara sadar sedang menghadapi
masa revolusi industri 4.0 sehingga dalam menyikapi hal tersebut penulis mencoba menelaah secara
sistematis terkait kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia dengan demikian dapat dianalisa
kelemahan dan kekuatannya serta dapat menghasilkan corak dan solusi terhadap pendidikan agama Islam
era 4.0 tersebut. Penghimpunan buku ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang sedang studi mata
kuliah Kebijakan Pendidikan. Selebihnya buku ini juga bertujuan untuk membantu memberikan
pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa sebagai calon guru serta bahan bacaan para dosen yang
mengampu mata kuliah tersebut. Harapan penulis semoga buku ini dapat menjadi blueprint bagi para guru,
dosen dan mahasiswa sebagai calon-calon guru masa depan yang membawa tugas mulia yakni mengajar,
mendidik, dan di dalamnya termasuk penilaian serta pengabdian.
Desain Pembelajaran 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.
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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.
Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi (SNPBIO) 2019 - Safilu, dkk. 2020-06-30
Prosiding ini memuat 67 makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional Pendidikan Biologi (SNPBIO)
2019 yang mengangkat tema "Biologi dan Pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0". Seminar
dilaksanakan di Kendari pada 12 Oktober 2019.
Profesi Keguruan - MOHAMMAD AHYAN YUSUF SYA’BANI, S.Pd.I., M.Pd.I.
Profesi keguruan merupakan suatu kegiatan yang menunjukkan dan menjunjung tinggi prinsip dan asasasas keprofesionalitasan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mendidik dan mengajar
peserta didik. Guru yang profesional merupakan produk dan hasil dari suatu pendidikan profesi guru
dengan mengandalkan kualitas keilmuan yang tinggi, moralitas yang agung, serta ditunjang berbagai
kapabilitas yang tidak diragukan lagi efektivitas dan efisiensinya dalam melaksanakan pendidikan dan
pengajaran. Begitu pula sebutan guru profesional berlaku dalam seluruh aktivitas kehidupannya baik di
sekolah maupun di luar sekolah seperti lingkungan dan masyarakat. Namun untuk menjadi guru yang
profesional tidaklah mudah karena memerlukan pendidikan khusus yaitu pendidikan profesi guru dan
proses yang berkelanjutan. Hadirnya buku ini merupakan dalam rangka membantu merealisasikan guru
profesional di negeri ini. Isi buku ini seluruhnya berkaitan dan sesuai dengan kebutuhan guru profesional
dan pemerhati pendidikan. Dimulai dari pembahasan tentang pemahaman arti profesi dan guru secara
mendalam, kompetensi guru, hard skill dan soft skill guru, perencanaan pembelajaran, kode etik profesi
guru, supervisi pendidikan, dan program sertifikasi profesi guru yang kesemuannya itu telah disesuaikan
dengan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Juga ditambahkan berbagai konsep
pendidikan Islam sehingga buku ini mencoba untuk menggabungkan pendidikan secara umum dengan
pendidikan Islam. Ini karena guru profesional adalah guru yang memiliki intelektualitas yang bermutu,
bermoral religius, dan memiliki kapabilitas (multi talented) dalam proses pendidikan. Buku ini merupakan
buku rujukan utama mata kuliah Profesi Keguruan bagi mahasiswa, namun buku ini juga sangat sesuai dan
berguna bagi para pendidik atau guru, pemerhati dan praktisi pendidikan, semua civitas akademika, dan
bagi siapa pun yang peduli pada peningkatan kualitas pendidikan.
REKONSTRUKSI PARADIGMA PEMBELAJARAN IPA (Teori & Praktik di Madrasah) - Ade Haerullah
uku Rekonstruksi paradigma pembelajaran IPA ini dimaksud sebagai pedoman dan pegangan bagi para
guru IPA dalam rangka melakukan evaluasi dan mengkonstruksi kembali bentuk perangkat pembelajaran,
sehingga mengetahui efektif dan optimalisasi capaian peroses pembelajaran. Dunia pendidikan saat dan
akan berkembang secara dinamis, seiring dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan, salah satu
diantaranya adalah konsep kemedekaan belajar/mengajar. Hal ini dimaksudkan Rekonstruksi Pembelajaran
IPA yang dilakukan oleh guru, tentunya harus berdasar pada standar evaluasi dan regulasi yang berlaku.
Buku ini menjadi pilihan para guru untuk melakukan inovasi pembelajaran sebagaimana diikhtiarkan
konsep kemedekaan belajar/mengajar.
Standar kompetensi lulusan dan prosedur operasi standar ujian akhir sekolah berstandar
nasional SD/MI/SDLB - 2008
Manajemen Pendidikan Aplikasi, Strategi, dan Inovasi - Jejen Musfah 2018-01-03
Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan penulis dari beberapa tema dan sasaran penelitian.
Cakupan kajiannya tidak hanya seputar permasalahan dalam lingkup pendidikan formal di tingkat sekolah
dan madrasah, tetapi juga Perguruan Tinggi (PT). Selain itu, juga dikaji permasalahan di lingkup
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pendidikan nonformal, yaitu pesantren dan homeschooling. Harapannya, buku ini dapat membuka
cakrawala pengetahuan tentang masalah-masalah pendidikan, khususnya bidang manajemen pendidikan.
Secara khusus, buku ini diperuntukkan bagi: 1) Mahasiswa dan dosen S-1, S-2, dan S-3 pada matakuliah
Manajemen Pendidikan di Program Studi Manajemen Pendidikan; 2) Mahasiswa S-1, S-2, dan S-3
pendidikan pada umumnya; 3) Penyelenggara dan pimpinan pendidikan di level dasar, menengah, dan
tinggi; 4) Peneliti bidang kebijakan dan praksis pendidikan; 5) Pejabat pemerintah bidang pendidikan
sebagai bahan pengambilan kebijakan Buku Persembahan Penerbit PrenadaMediaGroup
The Development of Islamic Thought on Multiple Perspectives - Dr. Abdul Gaffar, M.Pd.I 2020-02-26
Memasuki abad ke-20 kajian ilmu keislaman menjadi era dibukanya pemikiran dari berbagai sudut
pandang. Hal ini, didukung dari beberapa temuan-temuan baru sains nyata-nyata menantang doktrin dan
gagasan-gagasan keagamaan klasik. Sehingga, responsnya pun beraneka rupa. Misalnya, beberapa
kalangan mempertahankan doktrindoktrin tradisional, beberapa yang lain meninggalkan tradisi, dan
beberapa lagi yang merumuskan kembali konsep keagamaan secara ilmiah. Seorang Ian G Barbour (2000)
melalui empat tipologi dialog sains dan agama. Pertama, tipologi konflik, yakni hubungan antara sains dan
agama tidak mungkin dipertemukan, bahkan terdapat permusuhan dan pertempuran hidup-mati. Tipologi
kedua, independensi, tipologi itu berpandangan bahwa antara sains dan agama bisa hidup tenteram dan
berdampingan jika masing-masing saling konsentrasi pada wilayahnya sendiri-sendiri. Masing-masing
kelompok diandaikan harus mempertahankan "jarak aman"-nya, tidak diperkenankan melangkah keluar
"pagar"-nya. Sebab keduanya melayani fungsi yang berbeda, serta menjawab persoalan yang berbeda pula
dalam kehidupan umat manusia. Tipologi ketiga adalah dialog. Yaitu tipologi yang berupaya mencari
pembandingan-pembandingan tertentu, agar persamaan dan perbedaan metode yang digunakan oleh
masing-masing dapat ditunjukkan. Contoh kasus dalam tipologi ketiga ini yaitu model konseptual dan
analogi dalam memberi penjelasan mengenai suatu objek. Tipologi keempat adalah integrasi. Yaitu model
tipologi yang berupaya mencari titik temu antara penjelasan-penjelasan yang ada dalam sains dan agama.
Integrasi tidak harus menyatukan atau bahkan mencampur adukkan, namun cukup memadukan untuk
mencari kesesuaian antar keduanya. Jika kita melihat dalam tradisi Islam (baik itu Al-Qur'an maupun
Hadits), tidak ditemukan suatu terma yang memisahkan antara ilmu dan agama. Di dunia Islam ide sains
(ilmu) include dalam agama, atau dengan kata lain sains Islam lekat dengan wahyu. Bahkan dalam Islam,
seorang muslim dituntut memikirkan dua masalah sekaligus yakni masalah duniawi dan ukhrawi. Hal ini
menegaskan bahwa penguasaan terhadap dunia (ilmu & harta) harus selaras dan seimbang dengan
pengusaan terhadap urusan ukhrawi (Agama). Keselarasan inilah yang pernah dilakukan oleh intelektual
muslim masa lalu, sebut saja Ibnu Sina, Ibnu Rusyd dan Ibnu Khaldun. Ketiganya telah menerapkan sistem
keilmuan terpadu yakni tidak hanya menguasai satu disiplin ilmu pengetahuan. Sayang dalam muslim
sekarang ini masih sedikit yang mewarisi tradisi intelektual tersebut. Sumber utama dalam kajian islam
adalah Al-Qur’an dan AlSunnah. Tentu melalui proses ijtihad dengan menggunakan berbagai pendekatan
dan metode memberi inspirasi bagi munculnya ilmu-ilmu yang ada pada lapisan berikutnya yaitu lapisan
ilmu-ilmu keislaman klasik. Dengan cara yang sama, pada abad-abad berikutnya muncullah lmu-ilmu
keislaman (religius studies), sosial (social sciences) dan humaniora (humanities), dan berujung munculnya
ilmu-ilmu dan isu-isu kontemporer (natural sciences) pada lapisan berikutnya (Amin Abdullah, 2006).
Hadirnya acara International Confrence on Islamic Thought (ICIT) dengan Tema : The Development Of
Islamic Thoughts on Multiple Perspectives bagian dari ikhitiar IAI Al-Khairat Pamekasan melakukan kajian
Islamic studies untuk merespon perkembangan pemikiran Islam dari akademisi baik dosen, peneliti dan
mahasiswa yang tertarik mengkaji isu-isu kajian keislaman dari berbagai sudut pandang dimasa yang akan
datang. Dengan menghadirkan beberapa para narasumber dari beberapa Negara yang tentu sesuai dengan
exspert (kepakaran), di antaranya: Dr. Haji Hambali Bin Haji Jaili (Unissa Brunai Darussalam), Dr. Mohd
Shahid Bin Mohd Noh (University of Malaya Malaysia), Dr. tuan Haji Toifur (ketua Sewan Wakaf Singapura)
dan Prof. Hamidullah Marazzi (Hamadan Institute of Islamic Studies India) Harapan dari out put dari acara
ICIT mampu mendongkrak tradisi kajian islam yang mengarah pada Hadlarah an-nash (budaya teks),
hadlarah al-’ilm (sosial, humaniora, sains dan teknologi) dan hadlarah al-falsafah (etik emansipatoris). Amin
Abdllah mengatakan wilayah Hadlarah al-’ilm (budaya ilmu), yaitu ilmu-ilmu empiris yang menghasilkan
sain dan teknologi, tidak akan punya ”karakter”, dan etos yang memihak pada kehidupan manusia dan
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lingkungan hidup, jika tidak dipandu oleh hadlarah al-falsafah (budaya etik emansipatoris) yang kokoh.
Sementara itu, hadlarah an-nash (budaya agama yang semata-mata mengacu pada teks) dalam
kombinasinya dengan hadlarah al-’ilm (sain dan teknologi). Sumbangsih pemikiran pada International
Confrence on Islamic Thought yang diikuti dari kurang lebih 111 peserta dari berbagai Perguruan Tinggi

rpp-dan-silabus-sma

tanah air , yakni para dosen dan peneliti untuk ikut serta menyampaikan ide ide cemerlang sesuai dengan
disiplin dan sudut pandang masing masing. Ada enam kajian yang dijadikan pijakan berfikir, di antaranya:
Islamic Education, Islamic Education and Management , Psychology Guidance and Counseling, Al-Qur’an
and Tafsir, Islamic Culture dan Islamic Law & economy

6/6

Downloaded from mccordia.com on by guest

