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Getting the books 5 Contoh Abstrak Untuk Karya Ilmiah Paper Skripsi Makalah now is not type of challenging means. You could not only going
taking into consideration books accretion or library or borrowing from your links to gain access to them. This is an definitely easy means to
specifically get guide by on-line. This online statement 5 Contoh Abstrak Untuk Karya Ilmiah Paper Skripsi Makalah can be one of the options to
accompany you next having additional time.
It will not waste your time. put up with me, the e-book will very aerate you new concern to read. Just invest little get older to open this on-line
publication 5 Contoh Abstrak Untuk Karya Ilmiah Paper Skripsi Makalah as capably as review them wherever you are now.

Buku Saku Penelitian Pendidikan Penelitian Tindakan Kelas
Penulisan Karya Ilmiah - Dwi Nugroho Hidayanto 2021-05-01
Ilmu maju berkembang berkat penelitian. Begitu juga Ilmu Pendidikan.
Ilmu Pendidikan maju berkembang berkat penelitian pendidikan.
Kelompok yang memajukan ilmu pendidikan dan ilmu pengajaran di
antaranya adalah guru, yang melakukannya lewat penelitian. Penelitian
yang dilakukan guru sekaligus merupakan bagian dari pengembangan
profesi dan kariernya. Pada umumnya jenis penelitian yang digunakan
guru dalam melaksanakan tugas penelitiannya ialah Penelitian Tindakan
Kelas (PTK). Tujuan utama penulisan buku ini adalah untuk membantu
guru dan calon guru dalam menyusun karya ilmiah dan melaksanakan
penelitian, khususnya penelitian pendidikan dan Penelitian Tindakan
Kelas (PTK). Oleh karena itu, isi buku ini disusun sedemikian rupa agar
mudah dipahami dan kompatibel untuk kepentingan praktis. Buku Saku
Penelitian Pendidikan Penelitian Tindakan Kelas Penulisan Karya Ilmiah
ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi
cetak.
Top No.1 Sukses Pendalaman Materi SMP/MTs Kelas VIII - Tim
Smart Nusantara 2016-09-29
Banyak upaya yang bisa kamu lakukan untuk meraih nilai terbaik dalam
ujian di sekolah. Ada beberapa trik yang bisa kamu lakukan untuk
mencapai nilai maksimal dalam setiap ujian yang kamu hadapi. Apa saja
trik tersebut? Bacalah poin-poin berikut ini! BELAJAR KELOMPOK
Kegiatan belajar kamu akan menjadi lebih menyenangkan dengan
diselingi permainan “kuis” yang bisa menambah wawasan dan mengukur
kemampuanmu. BUAT CATATAN KECIL Buat catatan pada kertas
seukuran kartu pos , tulislah intisari atau rangkuman dari materi yang
sedang kamu pelajari. Tapi ingat, jangan kamu jadikan contekan saat
ujian! AKTIF BERTANYA Jangan malu bertanya ketika ada materi
pelajaran yang tidak kamu pahami. Bertanyalah, baik itu kepada guru,
orangtua ataupun teman. Pengetahuanmu tidak akan berkembang jika
kamu malas bertanya. JUJUR Dengan mengerjakan soal ujian secara
jujur, kamu akan tahu kemampuan diri sendiri dan akan lebih termotivasi
untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. TERUS BERLATIH Dengan
mengerjakan berbagai latihan soal, kamu akan lebih terbiasa
menghadapi berbagai ujian, baik itu ulangan harian, ujian sekolah
ataupun Ujian Nasional. Buku Top No.1 Sukses Pendalaman Materi
SMP/MTs Kelas VII menyajikan rangkuman materi terbaik yang
dibutuhkan siswa. Rangkuman materi terdiri dari mata pelajaran Bahasa
Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS yang masing-masing
difokuskan per pokok bahasan. Tiap bab dalam rangkuman materi
disertai dengan latihan soal sekaligus pembahasan yang mudah
dipahami. Pada akhirnya dengan buku ini, diharapkan siswa akan lebih
memahami tiap materi yang diajarkan di sekolah serta lebih siap dalam
menghadapi berbagai ujian, seperti ulangan harian, ujian tengah
semester, maupun ujian kenaikan kelas. Selamat Belajar dan Berlatih!
Handbook of Writing - Nurhadi 2022-03-22
Sebagai sebuah keterampilan dalam berkomunikasi, menulis menjadi
salah satu keterampilan penting yang perlu dikembangkan.
Pengembangan keterampilan menulis dapat dilakukan secara formal
melalui pembelajaran di sekolah atau belajar secara individual, seperti
melalui buku Handbook of Writing ini. Dalam buku ini disajikan teori
tentang menulis, panduan praktik menulis dengan tahap demi tahap,
problematika menulis, dan menulis beragam teks. Buku ini dapat
membimbing pembaca dalam memahami persoalan mulai dari awal
menulis hingga menerbitkannya. Selain itu, buku ini juga meningkatkan
kemampuan pembaca dalam menulis.
Super Lengkap Pelajaran 6 In 1 SMA IPA Kelas 10, 11, & 12 - Tim Guru
Indonesia 2015-09-01
7 Alasan Kamu Harus Membeli Buku persembahan dari Penerbit Bintang
Wahyu ini: 1. Materi dijabarkan secara sistematis sehingga sangat
mudah dipahami siswa 2. Dilengkapi kumpulan rumus praktis yang dapat
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memudahkan kamu menghafal dengan cepat 3. Adanya tips dan trik
menyelesaikan soal secara tepat dan benar 4. Tips cara mudah
menghafal materi-materi hafalan seperti biologi dan kimia. 5. Dilengkapi
dengan soal dan pembahasan ulangan harian, ujian semester 1 dan 2,
ujian nasional, SBMPTN, SIMAK UI, & UM UGM 6. Plus paket paket
prediksi ujian nasional (UN) dan SBMPTN sehingga kamu dapat
mengukur kemampuan sebelum ujian yang sesungguhnya 7. Disertai
dengan kumpulan komik lucu yang membuat kamu semangat dalam
belajar.. -BintangWahyuCERDAS MENULIS KARYA ILMIAH - Prof. Dr. Suyono, M.Pd
Akses dan Layanan Perpustakaan - Elva Rahma 2018-03-01
Buku ini berjudul Akses dan Layanan Perpustakaan: Teori dan Aplikasi,
yang merupakan salah satu buku teks yang ditujukan untuk menunjang
mata kuliah Sumber dan Layanan Informasi untuk Program Studi
Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Buku ini untuk membantu para
mahasiswa peminat Studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan dalam
memahami konsep Akses dan Layanan Perpustakaan secara lebih
komprehensif. Cara penyajian materi dalam setiap bab selalu didahului
oleh penjelasan isi bab yang dijadikan patokan oleh pembaca untuk
memahami materi setiap subbab -------- Sebuah buku penunjang
perkuliahan persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia Group)
Teori dan Praktik Menyusun Karya Ilmiah : Bahan Ajar MA Riset Mochammad Ronaldy Aji Saputra 2022-06-02
Buku ini menyajikan teori dan praktik dalam menulis karya ilmiah, yakni
esai, artikel, makalah, proposal, dan laporan penelitian bagi siswa yang
melakukan kegiatan riset. Buku ini hadir untuk menjawab siswa ketika
mengalami kebingungan bagaimana wujud karya ilmiah. Kebingungan
tersebut dapat dipahami melalui buku ini. Dengan buku ini siswa
diharapkan bisa memahami karya ilmiah baik secara teoritis maupun
praktis.
MODEL PENGEMBANGAN KARYA ILMIAH BIDANG PENDIDIKAN
ISLAM - Dr. Yayat Suharyat, et.,all. 2022-04-01
Buku ini diharapkan dapat memberikan petunjuk secara umum, sehingga
pola pikir dalam melaksanakan rangkaian kegiatan penulisan proposal
tesis dapat lebih terarah sehingga dapat diselesaikan tepat waktu sesuai
dengan jadwal akademik yang telah ditetapkan.
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas negeri Malang terbitan
2017 Geografi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif - I Gusti Bagus Arjana
2021-02-09
Melakukan perjalanan wisata (travelling) telah menjadi kebutuhan
manusia, di sisi lain pariwisata (tourism) juga telah berkembang pesat
baik sebagai ranah bisnis, industri maupun bidang kajian ilmu
pengetahuan. Ekonomi kreatif juga berkembang pesat seiring dengan
berkembangnya berbagai teknologi, ide kreatif dan imajinasi manusia,
sehingga pariwisata meluas didukung ekonomi kreatif menjadi peluang
bisnis dan industri. Pariwisata sebagai industri bersifat hidden/invisible
export dan multiplier effects yang dapat menghimpun devisa dan
menyerap banyak tenaga kerja, sehingga industri pariwisata
berkembang di banyak negara di dunia. Globalisasi diakselerasi oleh
antara lain mobilitas manusia antarnegara, antarbenua karena aktivitas
pariwisata. Dalam dunia pendidikan, pariwisata menjadi pendidikan
vokasional pada jenjang sekolah menengah dan jenjang pendidikan tinggi
di politeknik, tingkat Diploma Satu (D-1) sampai Diploma Empat (D-4).
Buku Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencoba mengkaji
pariwisata dalam perspektif geografi dan kaitannya dengan ekonomi
kreatif. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menambah referensi
akademik dan memperkaya wawasan tentang pariwisata, yang
bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan komunitas bisnis
pariwisata atau siapa saja yang ingin menambah wawasan tentang
1/4

Downloaded from ricg.com on by guest

pariwisata.
CARA PRAKTIS PENULISAN KARYA ILMIAH - Abd. Rahman Rahim
Karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan
suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis
atau peneliti. Untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan
sistematis kepada para pembaca. Karya ilmiah biasanya ditulis untuk
mencari jawaban mengenai sesuatu hal dan untuk membuktikan
kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Maka
sudah selayaknyalah, jika tulisan ilmiah sering mengangkat tema seputar
hal-hal yang baru aktual dan belum pernah ditulis orang lain. Jikapun,
tulisan tersebut sudah pernah ditulis dengan tema yang sama, tujuannya
adalah sebagai upaya pengembangan dari tema terdahulu disebut juga
dengan penelitian lanjutan.
Buku ajar bahasa Indonesia - Sumiaty 2022-07-21
Buku ajar ini disusun untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa agar dapat
memahami dan mempelajari bahasa Indonesia lebih baik, terarah dan
terencana. Buku ajar ini terdiri dari 12 bab. Bab I memuat ragam bahasa
Indonesia. Bab II pembahasan mengenaipedoman umum ejaan bahasa
Indonesia. Bab III membahas tentang diksi atau pilihan kata. Bab IV
membahas tentang kalimat. Bab V membahas tentang kalimat efektif.
Bab VI menjelaskan tentangparagraf.Bab VIImenjelaskan tentang
penyusunan karya ilmiah. Bab VIII menjelaskan tentang artikel ilmiah.
Bab IX membahas mengenai topik dan judul karangan. Bab Xmembahas
tentangkutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Bab XI membahas
mengenai abstrak. dan Bab XII memuat tentang presentasi ilmiah.
Bhs Ind Mt Kulh Pngemb Kepri DiPT (Rev) - Widjono Hs 2007
Kiat Menulis Karya Ilmiah Berkualitas - Ridwan Abdullah Sani
2020-08-01
Buku ini ditujukan bagi dosen, guru, mahasiswa, dan siswa yang
berminat menghasilkan karya tulis ilmiah berupa artikel hasil penelitian,
makalah, buku teks, buku ajar, modul, dan best practices. Isi buku
mencakup tentang Jenis dan Struktur Karya Ilmiah, Strategi dan Aturan
Menulis, Menulis Laporan Penelitian, Menulis Artikel Ilmiah, Menulis
Buku dan Modul, Menulis Best Practices, Tinjauan Ilmiah, dan Karya
Inovatif Guru. Buku ini akan sangat membantu mahasiswa dalam menulis
skripsi atau tesis, mulai dari menulis proposal sampai laporan penelitian.
Beberapa strategi dan kiat dipaparkan secara sederhana agar mudah
dipahami dan diikuti. Penulis juga memberikan beberapa contoh tulisan
dan memaparkan kesalahan yang umum dibuat dalam sebuah karya tulis.
Di akhir tiap bab diberikan program latihan menulis yang dimaksudkan
untuk meningkatkan kemampuan menulis bagi pemula. Membaca buku
ini akan membuka wawasan dan memperdalam pengetahuan teknis
tentang penulisan karya ilmiah. Beberapa contoh karya ilmiah yang
diberikan pada bagian lampiran dapat menjadi bahan pelajaran bagi
guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk membuat karya
pengembangan profesi yang berkualitas
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
disampaikan sehingga memberikan gambaran bagi siswa tentang soalsoal 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.
Solusi 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
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para penulis makalah merasa baku sehingga menganggap sulit dalam
menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis memberikan sebuah ide
dalam menulis makalah dengan cara 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.
PEDOMAN PENYUSUNAN PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN DAN
SKRIPSI - Dr. Elvera, S.E., M.Sc 2021-12-15
Buku ‘Pedoman Penyusunan Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi’
ini merupakan pengembangan dari modul kuliah Metodologi Penelitian
yang pernah diterbitkan oleh Program Studi S1 di ITBis Lembah Dempo.
Beberapa hal yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi masa
kini telah ditambahkan dalam buku pedoman ini, serta dilengkapi dengan
pedoman dan tips-tips penulisan serta keterangan lain, sehingga
diharapkan dapat memberikan arahan yang lebih spesifik dalam
menyusun proposal penelitian maupun naskah skripsi di lingkungan
Program Studi Sistem Informasi (S1) ITBis Lembah Dempo. Akhir kata,
mudah-mudahan buku ini dapat memberikan manfaat.
PROSIDING TEMU ILMIAH NASIONAL BALITBANG TAHUN 2019
“PERCEPATAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI” - Anggraeni
Rahmasari, SE., MM 2019-12-27
Temu Ilmiah Nasional Tahun 2019 dihadiri oleh beberapa kalangan
akademisi dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, para praktisi
maupun birokrasi dari Lembaga Litbang yang berasal dari berbagai
provinsi, kabupaten dan kota yang akan membahas dan
mendiskursuskan situasi problematik yang dihadapi Desa dalam upaya
mempercepat kemandiriannya guna mengatasi kemiskinan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Berdasarkan hasil
penelitian maupun kajian berupa 94 paper dari 166 yang telah melalui
proses seleksi dan review oleh para pakar yang dilanjutkan dengan
editing, maka diharpakan dapat memberikan wawasan, masukan maupun
best practice yang relevan berkaitan dengan percepatan pengembangan
desa mandiri. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Gubernur Jawa
Timur yang telah berkenan membuka acara Temu Ilmiah Nasional Tahun
2019 dan Keynote Speaker, para Pembicara/Narasumber, Moderator,
Reviewer, Editor dan para Peserta serta Pemakalah yang telah
menyumbangkan pemikirannya melalui paper dalam prosiding ini.
Disamping itu disampaikan terima kasih pula kepada Universitas
Brawijaya Malang dan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang
yang telah mendukung terselenggaranya acara Temu Ilmiah Nasional
2019.
Bahasa Indonesia Akademik: Penulisan Laporan Ilmiah - Ernie
Bertha Nababan 2021-11-04
Buku ini berjudul Bahasa Indonesia Akademik: Penulisan Laporan Ilmiah.
Buku ini terdiri dari 10 bab yaitu: Bab 1 Konsep Dasar Bahasa Bab 2
Ejaan Dalam Karya Ilmiah Bab 3 Diksi Dalam Karya Ilmiah Bab 4
Penggunaan Kata dan Kalimat Bab 5 Penggunaan Huruf Bab 6 Penulisan
Singkatan dan Akronim Bab 7 Penyusunan Paragraf Dalam Karya Ilmiah
Bab 8 Pengembangan Paragraf Dalam Karya Ilmiah Bab 9 Abstrak dan
Daftar Pustaka Bab 10 Penulisan Karya Ilmiah
Karya Tulis Ilmiah Sosial - Yunita T. Winarto
Sekalipun telah terbit sejumlah buku panduan menulis karya tulis ilmiah
dalam konteks Indonesia, buku panduan yang secara khusus ditujukan
untuk meningkatkan kemampuan menulis karya ilmiah di bidang ilmu
sosial masih kurang memadai. Di lain pihak, menuangkan gagasan ilmiah
secara tertulis bukanlah hal yang mudah. bertolak dari masalah tersebut,
buku ini terbit untuk memperkaya khazanah pustaka tentang panduan
dalam mempersiapkan, menulis dan mencermati karya tulis ilmiah
sosial.Untuk pertama kali, ilmuwan antropologi, filsafat, dan bahasa
Indonesia bekerja sama mempersiapkan buku ini. Para penulis tidak
hanya mengulas aspek ilmiah bidang ilmu sosial, tetapi juga bagaimana
cara menulis karya ilmiah yang logis dalam bahasa Indonesia yang baik
dan benar. Buku ini disusun sedemikian rupa dalam kerangka urutan
menulis suatu karya tulis ilmiah. Berawal dari mencari wawasan dalam
ilmu sosial, para penulis menyajikan secara berurutan pentingnya
seorang ilmuwan menemukan ide atau gagasan, menuangkannya dalam
bentuk tulisan, sampai mengoreksi tulisan itu kembali.Sebersit harapan
menyertai terbitnya buku ini. semoga buku ini dapat membantu ilmuwan
sosial Indonesia menghasilkan karya-karya tulis ilmiah sosial yang
berkualitas.
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BAHASA INDONESIA UNTUK PERGURUAN TINGGI - Siti Mutmainah,
M.Pd.
Buku ini disusun sebagai salah satu bahan ajar dalam pelaksanaan
pembelajaran Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi, khususnya di
Perguruan Tinggi Islam. Dalam buku ini disajikan materi pembelajaran
Bahasa Indonesia dan telah disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan
Bahasa Indonesia (PUEBI). Buku ini juga dilengkapi contoh dan tugas di
setiap akhir topik pembahasan.
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, akhirakhir ini di beberapa universitas ada aturan baru bahwa setiap
mahasiswa harus menulis 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 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.
Tips dan Trik Publikasi Jurnal Bereputasi - I Nengah Laba
2022-12-05
Buku ini diharapkan dapat hadir dan memberi kontribusi positif dalam
ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan “Tips dan Trik Publikasi
Jurnal Bereputasi”, buku ini memberikan nuansa berbeda yang saling
menyempurnakan dari setiap pembahasannya, bukan hanya dari segi
konsep yang tertuang dengan detail, melainkan contoh yang sesuai dan
mudah dipahami terkait publikasi pada jurnal ilmiah terutama pada
jurnal bereputasi. Sistematika buku ini dengan judul “Tips dan Trik
Publikasi Jurnal Bereputasi”, mengacu pada konsep dan pembahasan hal
yang terkait. Buku ini terdiri atas 12 bab yang dijelaskan secara rinci
dalam pembahasan antara lain mengenai: Literasi Digital dan Publikasi
Ilmiah Nasional dan Internasional; Etik dalam Penelitian dan Publikasi
Ilmiah; Optimalisasi Peran Editor, Reviewer dan Author Pada Publikasi
Ilmiah; Urgensi dan Jenis-Jenis Publikasi Ilmiah; Strategi Menyusun
Tinjauan Literatur; Struktur Penulisan Artikel Ilmiah dan Pentingnya
Memahami Guide For Author; Strategi Memilih dan Menilai Jurnal
Bereputasi; Optimalisasi Search Engine dan Database; Urgensi
Manajemen Referensi; Prinsip dan Aplikasi Menghindari Plagiarisme;
Strategi Melakukan Proses Review dan Revisi Artikel; Langkah-Langkah
dan Strategi Melakukan Publikasi Artikel di Jurnal Ilmiah.
BIG PELAJARAN SMA - Tim Tentor Indonesia 2016-01-01
Memuat: 1. Full materi & kumpulan rumus lengkap 2. Kumpulan lengkap
soal dan pembahasan 3. Bank soal lengkap UN, US, Ujian Akhir
Semester, dll 4. Paket prediksi UN SMA & SBMPTN Saintek BintangWahyuBahasa 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.
PENGANTAR BAHASA INDONESIA - Bambang Riadi 2022-11-01
Materi yang dibahas dalam buku ini diawali dengan hakikat bahasa
Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara dalam bab 1,
kemudian bab 2 membahas membaca teks akademik, bab 3 menulis teks
akademik, terakhir bab 4 ditutup dengan berbicara untuk keperluan
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akademik. Empat bab tersebut wujud kecintaan mahasiswa terhadap
bahasa persatuan bangsa dan negara yang berbasis pengetahuan teks
akademik.
PEDOMAN PENYUSUNAN PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN
TUGAS AKHIR - Dr. Elvera, S.E., M.Sc. 2021-12-16
Pengertian Tugas Akhir (TA) merupakan hasil tulisan yang menuruti
suatu aturan tertentu. Aturan tersebut biasanya merupakan suatu
persyaratan tata tulis yang telah dibakukan oleh civitas akademik.
Secara umum, penulisan karya tulis ilmiah dilakukan dalam tiga tahap
yaitu tahap prapenulisan, tahap penulisan dan tahap perbaikan. Dalam
tahap penulisan, penulis membuat suatu rancangan tulisan. Semua
catatan penting dan bahan teoritis dicantumkan dalam rancangan tulisan
ini. Untuk melakukannya, penulis membutuhkan literatur atau bahan
bacaan yang sesuai dengan masalah yang akan ditulis. Pada tahap
penulisan, penulis mulai mewujudkan rancangan tertulis yang telah
dibuat. Semua catatan penting dan bahan teoritis yang sudah disiapkan,
dan mulai menyempurnakannya. Semua hal yang perlu ditambahkan
atau disempurnakan dapat dilakukan dalam tahap ini. Meskipun proses
penulisan karya tulis ilmiah pada umumnya sama, tetapi bentuknya ada
bermacam-macam. Diantara beragam bentuk karya ilmiah itu, yang bisa
digunakan adalah : makalah, laporan tugas akhir, skripsi, tesis dan
disertasi.
Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi Ameilia Zuliyanti Siregar dan Nurliana Harahap 2019-05-22
Kegiatan penelitian ilmiah saat ini banyak dilakukan oleh lembaga
penelitian baik oleh lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi,
lembaga pemerintahan maupun oleh pihak swasta. Untuk mendukung
kegiatan penelitian saat ini di Indonesia telah terdapat pusat kegiatan
penelitian yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir Nasional,
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Koordinasi Survei
dan Pemetaan Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan Badan
Standardisasi Nasional. Manakala Lembaga Penelitian di masing-masing
kementerian, Pusat Penelitian Air Kementerian Pekerjaan Umum, Pusat
Penelitian Pertanian, Pusat Penelitian Kehutanan juga menawarkan
hibah dana penelitian kepada akademisi, instansi, dan lembaga
kemasyarakatan. Penelitian ilmiah dilakukan untuk mencari jawaban dari
permasalahan yang terjadi pada saat ini. Hasil penelitian berupa karya
ilmiah dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti makalah, laporan
penelitian, buku-buku ilmiah, atau karya ilmiah lainnya yang
dipublikasikan. Buku Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah
Dan Publikasi ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga
versi cetaknya.
Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Fakultas Kedokteran
UMI Makassar - Rachmat Faisal Syamsu 2018-03-30
Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini bertujuan untuk
menuntun mahasiswa selama tahapan pembuatan KTI, mulai proses
pembuatan proposal penelitian, penelitian, sampai melaporkan hasil
penelitian KTI yang telah dilakukannya, dalam rangka memperoleh gelar
sarjana kedokteran.
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
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.
TEKNIK PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH; PANDUAN PRAKTIS
UNTUK DOSEN, 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 kesulitan-kesulitan yang selama ini sering dilakukan ketika
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menulis karya ilmiah bisa terselesaikan.
BAHASA INDONESIA ILMIAH Bidang Ilmu Agama Islam - Dyah
Werdiningsih 2022-01-17
Buku ini merupakan bagian dari hasil penelitian pengembangan program
pembelajaran Bahasa Indonesia Ragam Iptek di Perguruan Tinggi.
Penyusunan buku ini didasarkan pada hasil analisis kebutuhan
mahasiswa terhadap program pembelajaran Bahasa Indonesia ragam
Iptek di Perguruan Tinggi.
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 format penulisan.
Penulisan Karya Ilmiah untuk Jurnal Internasional Bereputasi Agoes Soegianto 2018-06-01
Sebuah penelitian belum lengkap jika belum dikomunikasikan dan
dipublikasikan kepada khalayak luas. Salah satu media komunikasi
ilmiah yang tepat untuk mempublikasikan hasil penelitian para dosen,
peneliti, dan para mahasiswa pascasarjana adalah jurnal bereputasi
(peer reviewed journals) baik nasional maupun internasional. Draft buku
ini sebelumnya telah diajarkan kepada mahasiswa pascasarjana di
Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga sejak tahun 2015,
dengan maksud agar mahasiswa pascasarjana dapat mengetahui dan
dapat mempraktekkan cara penulisan karya ilmiah yang baik dan layak
agar karyanya dapat dipublikasikan khususnya di jurnal internasional
bereputasi. Mengingat banyaknya mahasiswa yang membutuhkan
informasi tentang cara Penulisan Karya Ilmiah yang dipergunakan untuk
menyusun makalah ilmiah guna dikirim ke jurnal ilmiah bereputasi
sebagai syarat dalam kelulusannya, maka dianggap perlu mencetak draft
buku ini menjadi sebuah buku. Dalam bentuk buku, tidak hanya
mahasiswa, namun juga dosen, peneliti dan masyarakat ilmiah lain dapat
lebih mudah mengaksesnya.
METODOLOGI PENELITIAN DAN MENDELEY untuk Optimasi
Penulisan Karya 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.
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah, Artikel Penelitian,
Skripsi dan Tesis) - Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
INKAFA Gresik 2021-11-26
Penyusunan Pedoman Penulisan karya ilmiah yang meliputi makalah,
artikel penelitian, skripsi dan tesis merupakan suatu upaya akademik
untuk membantu mahasiswa dan segenap civitas akaedmika di
lingkungan Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Gresik memiliki
dan meningkatkan kualitas riset dan publikasi. Selain itu, pedoman edisi
terbaru ini diharapkan mampu memberikan kemudahan pada pihakpihak terkait seperti seperti Dosen Pembimbing, Ketua Program Studi,
dan Dekan dalam mengarahkan keseragaman serta format kepenulisan
kepada mahasiswa.
PENULISAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI) : Suatu Pedoman - Drs. Ismail,
M.Pd. , Drs. Bambang Triyanto, M.M. 2020-10-01
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Penulis skripsi bagi seorang mahasiswa merupakan suatu kewajiban
yang harus dijalani apabila ia ingin menyelesaikan studinya. Untuk itu ia
harus memiliki bekal pengetahuan dan kemampuan untuk mengorganisasikan kemampuannya itu ke dalam pokok-pokok pikiran yang
dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Selain berbekal pengetahuan dan
kemampuan, mahasiswa harus memahami teknik menyusun skripsi,
sehingga ia akan memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan tugas
akhir yang dikerjakannya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas,
maka disusunlah buku Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) : Suatu Pedoman
yang berisikan seluk beluk skripsi sampai pada teknik penulisannya.
Harapan penulis, buku yang sederhana ini mampu memberi pedoman
dan tuntutan bagi bahasiswa di dalam menyusun skripsi. Pada
kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada pihak
Penerbit Lakeisha yang telah berkenan menerbitkan buku ini.
RISET KUALITATIF PUBLIC RELATIONS - Radita Gora, S. Sos, MM
2019-01-01
Humas atau yang juga dikenal sebagai Public Relations (PR), merupakan
peran yang sering dianggap semu di dalam sebuah perusahaan.
Manajemen perusahaan seringkali menyangsikan adanya peran PR,
bahkan kerap dianggap memiliki peran yang sama seperti bagian
pemasaran (marketing). Sehingga kerancuan peran PR di Indonesia ini
kemudian banyak yang tidak membuat divisi PR di dalam struktur
organisasi dan maksimalisasi peran komunikasi di dalamnya. PR adalah
proses komunikasi strategis untuk membangun hubungan harmonis
timbal-balik antara oranisasi dengan publiknya. Adapun PR merupakan
bagian dari fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan
hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik
yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisas. Sebagai fungsi
manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi
kebijaksanaan-kebijaksanaan dan prosedur-prosedur seorang individu
atau sebuah organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan
menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan
penerimaan dari masyarakat. Sehingga dari sini PR adalah fungsi
manajemen strategis yang melakukan upaya peningkatan hubungan baik
antara organisasi dengan publiknya melalui penumbuhan serta
pengembangan saling pengertian.
Tips Menulis Karya Ilmiah - Dr. Jejen Musfah, M.A. 2016-08-01
Berbeda dengan buku pedoman karya ilmiah lainnya, buku ini ditulis
dengan memakai bahasa yang ringan dan reflektif—tidak akademis.
Ringan berarti pemilihan katanya dimaksudkan seakan-akan bahasa
lisan, sedang berdialog dengan mahasiswa. Reflektif maksudnya, bahasa
dan kalimatnya ditulis mengalir begitu saja, tanpa pertimbangan bahasa
yang ilmiah—ini terkesan anomali, karena buku ini tentang karya ilmiah,
tetapi biarlah yang ilmiah-ilmiah bisa diperoleh pembaca di buku-buku
yang lain. Maka, buku ini dimaksudkan semata sebagai buku petunjuk
praktis (tips) menulis karya ilmiah. Di dalamnya semacam trik-trik atau
tips-tips menyusun Proposal dan skripsi/tesis/ disertasi. Dijelaskan juga
masalah-masalah internal dan eksternal mahasiswa saat menulis karya
ilmiah. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Seluk-Beluk Monografi - Bambang Trimansyah 2022-05-03
Monografi merupakan salah satu karya tulis ilmiah (KTI) yang perlu
ditulis dan diterbitkan oleh dosen atau periset. Ada ganjaran angka
kredit untuk penulisannya, tetapi lebih penting dari itu adalah publikasi
hasil penelitian secara lebih mendalam. Buku ini mengupas ringkas soal
publikasi dalam bentuk monografi.
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