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Administrasi Perkantoran Smk Negeri 1 Malingping 2011
Buku ini membahas strategi pembelajaran problem based learning, teori, praktik dan hasil penelitian
Aksara Sepenggal Kisah dan Hikmah PENULIS: Eli suratmi Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-283-609-9
Terbit : Agustus 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Memaknai sebuah perjalanan, begitulah arti kehidupan.
Setiap hari kita berproses melewati dinamika kehidupan. Merasakan pahit manisnya perjalanan. Melawan
rasa lelah dalam berproses menjadi diri yang lebih baik. Sebuah pencapaian tidak akan mudah didapatkan,
karena diri harus mampu bertahan dari segala sesuatu yang terkadang membuat hati goyah. Berusaha
menguatkan diri agar mampu bangkit kembali ketika hawa nafsu terus menggerogoti hati. Buku ini berisi
motivasi kepada pembaca agar selalu bangkit walaupun sudah berkali-kali merasakan patah. Pada dasarnya
setiap diri mempunyai masa lalu yang kelam. Tidak perlu disesali, ambil hikmahnya dan jadikan sebuah
kisah sebagai pelajaran berharga agar kemudian hari tidak mengulang kesalahan yang sama
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day,
guys
Buku ÒKearsipanÓ untuk SMK/MAK Kelas X ini disusun berdasarkan Kurikulum 2013 KI & KD Spektrum terbaru.
Penerapan kurikulum 2013 mengacu pada paradigma belajar kurikulum abad 21, menyebabkan terjadinya
perubahan, yakni dari pengajaran (teaching) menjadi belajar (learning), dari pembelajaran yang berpusat
kepada guru (teachers centered) menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik (students
centered). Buku ini disajikan sedemikian sehingga mudah dipahami dan diterapkan pada program keahlian.
Buku ini dilengkapi dengan tur- tur berikut. 1. Kegiatan Pembelajaran, berisi materi-materi
pembelajaran yang disusun sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. 2. Rangkuman, berisi
pokok-pokok materi dan pengertian istilah-istilah penting yang dibahas dalam kegiatan pembelajaran. 3.
Tugas Mandiri, berisi latihan dan kegiatan yang harus dikerjakan peserta didik secara mandiri. 4. Tugas
Kelompok, berisi latihan dan kegiatan yang harus dikerjakan peserta didik secara kelompok. 5. Uji
Kompetensi, berisi soal-soal untuk mengasah kemampuan peserta didik terhadap materi yang dipelajari. 6.
Uji Kompetensi Semester 1 dan 2, berisi soal-soal pilihan ganda untuk mengukur pengetahuan peserta
didik per semester
Administrasi Sistem Jaringan SMK/MAK Kelas XI
Kearsipan SMK untuk SMK/MAK Kelas X
Jejak Hati Perempuan
Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana SMK/MAK Kelas XII
PROMOTING DISABILITY RIGHTS IN INDONESIA

Abad ke-20 menghadirkan berbagai tantangan baru dalam memahami isu perilaku manusia di Indonesia. Sebagai seorang
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pembelajar sepanjang hayat, kita didorong untuk mengomunikasikan tantangan dan isu-isu baru tersebut dengan mengeksplorasi
ilmu pengetahuan. Berbagai hasil dari ilmu pengetahuan tersebut sejatinya telah termuat dalam penelitian-penelitian. Proses
eksplorasi pun tidak akan maksimal tanpa adanya keingintahuan yang terus ditumbuhkan. Setelah hal-hal tersebut dipenuhi maka
kita diharapkan mampu berpikir secara fleksibel dalam menyelesaikan tantangan zaman. Buku ini memuat persembahan terbaik
untuk membantu pemecahan dilema pemikiran di atas dengan menyajikan isu-isu terkini di berbagai bidang, terkhusus dalam
bidang psikologi, seperti diri, keluarga, komunitas, dan pekerjaan berdasarkan penemuan empiris. Berbagai isu psikologi lain yang
lebih spesifik seperti religiositas dan spiritualitas juga dapat memberikan warna tersendiri dalam memahami perilaku manusia.
Berbagai bidang yang menjadi bahan kajian dalam buku ini, tentunya bukanlah salah satu bagian untuk mengerdilkan tinjauan
kajian psikologi yang luas. Namun, hal ini adalah upaya untuk berinteraksi lebih jauh lagi dengan isu-isu psikologi lain yang juga
dapat kita indra di sekitar kita sehingga kita dapat termotivasi untuk menelusuri isu-isu baru dalam psikologi.
Antologi Rasa (Pecandu Sastra) PENULIS: Firaa Tebal : 177 halaman ISBN : 978-623-7474-37-1 www.guepedia.com Sinopsis: Ini
bukan sebuah kisah, cerita, ataupun drama cinta. Ini adalah tentang bagaimana cara beberapa sosok puitis dalam mencintai.
Mencintai dalam diam. Banyak orang yang menyebut-nya seperti itu. Mencintai dalam diam, mengartikan saat seseorang
mencintai orang yang mencintainya dengan tulus tanpa meminta bahkan menuntut dan berharap adanya balasan. Bisa di bilang
cinta sepihak! Jika difikir hal itu adalah hal yang miris dan bodoh bukan?! Tapi itulah sisi hebat dari para sosok puitis. Ia
mampu mencintai dengan tulus tanpa menuntut balasan. Ia hanya bersahabat dengan secarik kertas beserta sebuah pena, dan
menjadikan kedua alat itu sebagai media penghantar rasa tulusnya itu. Salam manis dari komunitas "Pecandu Sastra"
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Sembilan tahun yang lalu, seorang gadis berusia 15 tahun, ditemukan tewas di rawa belakang pabrik pengolahan minyak kelapa di
Desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah. Korban ditemukan dengan kondisi jenazah
sudah dalam keadaan membengkak, mengenakan pakaian seragam olahraga. Gadis itu diduga menjadi korban pemerkosaan dan
pembunuhan. Namanya adalah Harnovia Fitriani, siswi kelas 1 SMK Negeri 1 Mempawah. Kisah hilangnya Harnovia bermula,
pada Selasa 18 Desember 2012. Setelah pulang sekolah, korban tidak kunjung pulang ke rumah bibinya, Fauziah. Sebelum
menghilang, sekitar pukul 11.00, Harnovia sempat mengirim pesan singkat kepada Fauziah, menanyakan mengenai sepeda yang
akan digunakannya. Dalam percakapan itu, Fauziah menjawab jika sebentar lagi sepeda akan diantar oleh saudaranya, bernama
Hariezan Agustian Syah (Ari). Ia berangkat sekolah pukul 11.35 sambil mengantarkan sepeda yang akan digunakan adiknya di
gudang pabrik pengolahan minyak kelapa. Dari lokasi gudang, Ari berjalan menuju jalan raya, menaiki oplet melanjutkan
perjalanannya menuju SMA Muhammadiyah di Sungai Bakau Kecil.
When Love Finds Love
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Penataan Produk SMK/MAK Kelas XI
LePALISSHE 2021
Manajemen Pemasaran NU Care LAZISNU
Antologi Rasa (Pecandu Sastra)
Pengalaman adalah guru yang berharga, dan setiap guru tentu punya pengalaman yang bisa diambil
hikmahnya. Buku ini merupakan kumpulan kisah nyata pengalaman guru selama menjadi guru di SMKN
Taman Fajar. Dituangkan dalam sebuah tulisan yang di perlombaan pada peringatan hari guru tahun 2017.
Dikemas dengan apik hingga menjadi sebuah buku yang enak dibaca di waktu santai sambil ngopi... Selamat
menikmati.
Pesan untuk Semesta PENULIS: Aldi Nur Fadilah ISBN: 978-623-229-074-7 Penerbit : Guepedia Publisher
Ukuran : 14 x 21 cm Tebal : 344 halaman Sinopsis: Pesan Untuk Semesta merupakan buku kumpulan perasaan
dan kumpulan pemikiran dari seorang diri yang selalu gagal mendapatkan cinta yang benar dan berujung
patah hati dan sebuah penyesalan. Sebuah harapan kosong yang selalu di rasakan, dari sebuah kegelisahan,
patah hati, kegagalan dan kekecewaan membuat seseorang mengeluarkan beberapa gagasan dengan
berbentuk catatan konflik batin yang terjadi dalam hati. Jadilah sebuah tulisan yang menyampaikan pesannya
lewat kata-kata dengan beberapa catatan kepada semesta tentang isi dalam hatinya. Setiap orang pasti
mempunyai masalahnya masing-masing yang seringkali hadir berulangkali, hati pun sering bebicara pada
dirinya sendiri, dimanapun kapanpun hati selalu bernarasi tentang apapun yang sedang dirasakan, terkadang
kita melewati hari-hari seutuhnya apa yang hati bicarakan, maka seringkali hati seorang diri ingin
menyampaikan pesannya terhadap semesta dengan menuliskannya dalam angan. Berharap semesta bisa
memberikan jalan keluar setiap permasalahan batinnya dan berharap semesta bisa menyampaikan rasa
cintanya yang begitu tulus lewat senja, hari cerah, hujan dan kegelisahnnya kepada seseorang yang selalu
dalam angan-angan dan mimpinya. Sebuah harapan dan penyesalan yang selalu hadir menghampiri membuat
perasan selalu tidak pernah tenang, mengharapkan semesta dapat berbicara. Untuk : Semesta Aku hanya
ingin membuatnya bahagia, semesta berilah aku makhluk berupa wanita yang bisa mengubahku menjadi
ceria. Aku tunggu balasan pesanmu lewat mimpi, akan segera aku tahu lewat temu. Semesta, langit saja cerah,
bagaimana dengan pikiranku. "Ada waktu pikiran kita terbuka oleh luka yang telah membuat kecewa" Email :
guepedia@gmail•com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Jika kamu bertanya kepadaku, tentu jawabku tidak akan sama dengan mereka, begitu juga denganmu. Semua
proses perjalanan yang dirasa sulit ini, telah berhasil membuatku memaknai mimpi lebih dalam lagi. Hidup
bukan sekadar hidup, namun juga berjuang, meraih mimpi, memaknai hikmah, dan meyakini takdir terbaik
dari semesta yang berakhir dengan cara mengikhlaskan. Ini bukan sekadar kisah mengenaiku, ada juga
kisahmu, dia, kita, dan mereka. Mahasiswa Bidikmisi Nusantara yang saling berjuang menggapai mimpi
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dipertemukan di Padang, Sumatera Barat. "Untuk menjadi istimewa tidak harus sama, bukan?"
Korespondensi untuk SMK/MAK Kelas X
Administrasi Sistem Jaringan SMK/MAK Kelas XII
Otomatisasi dan Tata Kelola Kepegawaian SMK/MAK Kelas XI
Proceedings of the First Lekantara Annual Conference on Public Administration, Literature, Social Sciences,
Humanities, and Education, LePALISSHE 2021, August 3, 2021, Malang, Indonesia
Administrasi Infrastruktur Jaringan SMK/MAK Kelas XI
100 puisi pemenang kompetisi menulis bertema "Segenggam Masa Lalu".
Buku ini berisi kompilasi artikel yang dipresentasikan dalam 2nd ICODIE (Indonesian Conference on
Disability Studies and Inclusive Education) yang diselenggarakan Pusat Layanan Difabel UIN Sunan
Kalijaga pada tanggal 3-4 Desember 2019 di Yogykarta.
When Love Finds Love PENULIS: Nahla Isna Pahmia ISBN: 978-602-443-536-3 Penerbit : Guepedia Publisher
Ukuran : 14 x 21 cm Tebal : 108 halaman Sinopsis: Menceritaka tentang kisah cinta gadis manja namun
cantik jelita yang salah dalam mencintai salah satu sahabatnya. Kisah ini bermula sejak masa putih abu
- abu. Alina kira kisah cintanya bersama Rey akan berakhir dengan suka cita, namun yang dirasakannya
hanya sakit nan patah hati. Rey lebih memilih cinta yang sejak SMK terjalin. Alina tahu kalau Rey
sangat mencintai wanitanya. Dan hanya menganggap dirinya sebagai adiknya. Ibarat pelangi datang setelah
hujan, ada lelaki lain yang sejak dulu memperhatikan Alina namun karena keras kepala Alina, dia
menyiakkan itu semua. Tahu apa yang dilakukan sang lelaki? Dia masih dengan perasaan yang sama. Dan
ternyata dia menyimpan perasaan sejak masih menggunakan seragam putih abu. Dia memberanikan diri untuk
mendekati Alina dan bertekad mengubah dunia Alina menjadi lebih berwarna. Dia juga berniat
mempersunting Alina tanpa menunggu waktu lama lho. Persahabatan mereka masih tetap berjalan loh guys.
Meski telah terpaut dan terjebak pada rasa cinta yang salah. Dan ya, mereka mendukung satu sama lainnya
guys. Penasaran cerita sebenarnya?? Ayo baca kisah cinta Alina di "When Love Finds Love" yaaaaa^0^
Email : guepedia@gmail•com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Proceedings of the 2nd Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education
Kebijakan peningkatan mutu sekolah menengah kejuruan berbasis ISO 9001:2008
Jurnal Pendidikan Konvergensi April 2018
HARNOVIA Diculik, Diperkosa, Dibunuh
Jurnal Pendidikan Konvergensi

Tren Kewirausahaan 4.0 Penulis : RAZ Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-5508-22-1 Terbit : Agustus 2021
www.guepedia.com Sinopsis : Buku ini ditulis dengan mengusung tema “Tren Kewirausahaan Era 4.0” sebagai bahan
refrensi untuk mengenal tren kewirausahaan pada era 4.0 sehingga menjadikan kita kreatif, inovatif, efektif dan efesien
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dalam menghadapi era industri 4.0 . Materi dalam buku ini mencakup era revolusi 4.0, generasi milenial dan z,
perkembangan teknologi dan informasi 4.0, tren wirausaha era 4.0, praktik wirausaha 4.0, yang dijabarkan dengan jelas
dan mudah dipahami. Salah satu contoh tren kewirausahaan pada era 4.0 yang sedang ramai-ramainya ialah online
marketing dan juga dijabarkan dalam buku ini. Buku ini ditunjukan untuk seluruh lapisan masyarakat sebagai bahan
pengetahuan dan refrensi tentang kewirausahaan era 4.0 untuk merancang inovasi usaha apa yang cocok dan pas pada
era 4.0 ini. “Daripada belajar dari kesuksesan orang lain, belajarlah dari kesalahan mereka. Sebagian besar orang yang
gagal berbagi alasan kegagalan yang sama, sedangkan keberhasilan dapat dikaitkan dengan berbagai macam alasan.”
–Jack Ma- www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your
day, guys
Penulis-penulis dalam buku ini mempersembahkan karya terbaik mereka dari berbagai sudut pandang, rasa, dan
ketajaman hati dalam melihat sosok perempuan dalam kehidupan mereka seharihari. Ada yang menyanjung sang ibu,
ada yang mengangkat isu sosial perempuan, ada pula yang mengisahkan anak perempuan, teman, istri, dan perempuan
pada umumnya. Penerbit dan penyelenggara EVENT sangat berterima kasih kepada: 1. PEREMPUAN Seluruh peserta
yang telah berpartisipasi. 2. Para juri yang terlibat antara lain: Eka Ayu Rusiana, Elsalita Mentari Prakoso, Roy Sari Milda
Siregar, Yuli Yanti, Maftuhan. 3 Seluruh yang terlibat menyukseskan EVENT PEREMPUAN ini yang tak dapat disebutkan
satu per satu. Selamat pula saya ucapkan kepada seluruh kontributor terpilih dan tiga orang pemenang: Demayani asal
Indralaya, Khamidah Sejati, dan Ulyani asal Aceh.
Magaang atau praktik lapangan merupakan salah satu mata kuliah wajib sebagai syarat kelulusan yang ada pada hampir
seluruh perguruan tinggi termasuk Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Hal ini penting dan sangat dibutuhkan bagi
mental setiap mahasiswa dalam menghadapi berbagai tantangan selanjutnya di dunia kerja. Berdasaekan hal ini penulis
ingin mengambil tema "STRATEGI MANAJEMEN SDM UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19". Mengigat betapa
pentingnya hal ini, penulis ingin mengemukakan berbagai macam kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh mahasiswa
Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Selain itu, penulis juga akan membahas
beberapa kegiatan yang dilakukan selama magang, salah satu contohnya seperti melakukan renovasi atau perbaikan.
Berbagai kegiatan yang dikerjakan oleh mahasiswa yang dikemukakan dalam buku ini diharapkab dapat mengilhami
mahasiswa yang ingin melakukan magang dan siap menghadapi dunia kerja.
ISU-ISU KONTEMPORER DALAM PSIKOLOGI DI INDONESIA
Matematika Kelompok Akuntansi, Administrasi Perkantoran, dan Sosial
Proceedings of the 1st International Conference on Business, Law And Pedagogy, ICBLP 2019, 13-15 February 2019,
Sidoarjo, Indonesia
Administrasi Infrastruktur Jaringan SMK/MAK Kelas XII
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Produk Kreatif dan Kewirausahaan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran SMK/MAK Kelas XII

Buku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum SMK berdasarkan Kurikulum 2013
edisi revisi spektrum PMK 2018 dan jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi Inti dan
Kompetensi Dasar untuk kelompok C3 Kompetensi Keahlian. Buku ini diharapkan memiliki
presisi yang baik dalam pembelajaran dan menekankan pada pembentukan aspek penguasaan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Materi pembelajaran disajikan secara
praktis, disertai soal-soal berupa tugas mandiri, tugas kelompok, uji kompetensi, dan
penilaian akhir semester gasal dan genap. Buku ini disusun berdasarkan Pemendikbud No 34
tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK, pada lampiran II tentang standar
Isi, lampiran III tentang Standar Proses dan lampiran IV tentang Standar Penilaian. Acuan
KI dan KD mengacu pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian
Pendidikan Dan Kebudayaan No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi
Dasar. Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini sangat sistematis, bermakna, mudah
dipelajari, dan mudah diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau dari aspek
isi, buku ini cukup membantu siswa dalam memperkaya dan mendalami materi. Pemakaian buku
ini juga dapat menantang guru untuk berinovasi dalam pembelajaran sesuai konteks di kelas
masing-masing.
Goresan Pena Untuk Ulama Penulis : Mughny Faizziyan, Vina Nurulhaq, dkk Ukuran : 14 x 21
cm Terbit : April 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Pernah membayangkan bagaimana jadinya
dunia ini bila tak pernah tersinari oleh matahari? Ya, gelap gulita sudahlah pasti.
Begitupun jika di dunia ini tak ada lagi sosok yang taat akan perintah Allah, takut
kepada-Nya, serta meninggikan ilmu-ilmu-Nya, sosok itu tak lain adalah para Alim Ulama.
Sang penerang dari gelapnya kebodohan, pewaris para Nabi, rantai penghubung antara umat
manusia hari ini dengan dakwahnya para Nabi terdahulu. Tapi miris, di zaman sekarang ini
tak sedikit ulama yang didzalimi oleh sekelompok orang, dakwahnya dihalang-halangi,
keberadaannya diancam, dikriminalisasi, dibui, bahkan sampai terjadi penyerangan hingga
pembunuhan terhadap para ulama. Selain itu, semakin tuanya masa. Banyak ulama-ulama
kharismatik yang wafat. Meninggalkan kesedihan yang teramat, menimbulkan luka bagi
semesta, duka bagi umat manusia. “Meninggalnya ulama adalah musibah yang tak tergantikan,
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dan sebuah kebocoran yang tak bisa ditambal. Wafatnya ulama laksana bintang yang padam.
Meninggalnya satu suku lebih mudah bagi saya daripada meninggalnya satu orang ulama” (HR
al-Thabrani dalam Mujam al-Kabir dan al-Baihaqi dalam Syu’ab al-Iman dari Abu Darda’).
Dan buku ini adalah bukti bahwa masih ada orang-orang yang meninggikan, menghormati,
mencintai, serta merindukan para ulama. Dengan syair-syair yang kami buat, harap banyak
orang yang sadar akan pentingnya kehadiran ulama di akhir zaman ini. www.guepedia.com
Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day,
guys
Dalam pendidikan saat ini, unsur-unsur tersebut memiliki peranan penting dalam pendidikan
kita saat ini terutama dalam menciptakan sumber daya manusia unggul melalui pendidikan
yang memiliki tata kelola yang baik. Guru profesional tentu tidak boleh luput dari
pemahaman terkait perencanaan pengajaran serta hal-hal yang terkandung dalam pembahasan
buku ini. Kiranya tidak menutup kemungkinan kajian-kajian pembahasan buku ini dapat
menjadi reaktualisasi bagi para pendidik negeri ini.. Buku ini menjadi bagian dari paket
lengkap memahami proses perencanaan pengajaran yang tidak terlepas pada proses tersebut,
dengan berbekal kajian yang luwes itulah, buku ini dapat menjangkau beragam kalangan bagi
mereka yang ingin mempelajari aspek perencanaan pengajaran
Embun-Embun Puisi
Pesan untuk Semesta
STRATEGI PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING
Penataan Produk SMK/MAK Kelas XII
Tren Kewirausahaan 4.0
Buku ini merupakan karya mahasiswa IAIN Parepare pada kuliah Pengabdian Masyarakat, oleh karena itu proses
penyelesaian buku ini tidak terlepas dari keseriusan mahasiswa KPM. Buku ini diterbitkan dengan menggunakan
anggaran pengusulan ISBN perguruan tinggi IAIN Parepare Nusantara Press. Oleh karena itu, penghargaan setinggitingginya dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu
dalam proses penulisan buku ini. Buku ini yang merupakan kumpulan tulisan mahasiswa KPM angkatan 2020.
This book contains the proceedings of the First Lekantara Annual Conference on Public Administration, Literature, Social
Sciences, Humanities, and Education (LePALISSHE) was held by Lentera Akademika Nusantara (Lekantara), Indonesia, in
collaboration with Universitas Trisakti, Indonesia, on August 3, 2021. The aim of the conference is to promote new insights
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and discussion about the current global perspectives, considering the differences in academic and subject fields’
approaches across time and countries, with its implications and to improve and share the scientific knowledge on public
administration, literature, social sciences, humanities, and education. The theme of the conference is: “Responding to
Current Changes and Future Prospects Post Covid19 Pandemic from Various Perspectives”. The Covid19 pandemic has
brought social and economic disruption worldwide, but is also providing opportunities in terms of new paths, new
perspectives, and new ways of seeing things while addressing the underlying challenges. The conference invites delegates
across Indonesia, United Kingdom, Japan, Malaysia, Australia, Canada, USA and beyond, and is attended by more than 300
participants from scholars, academics, researchers, practitioners, students, and policymakers from national and
international institutions to provide an opportunity for discussion and to enhance professional networking in various
related to the theme of the conference.
We are delighted to introduce the proceedings of the First edition of the 2019 European Alliance for Innovation (EAI) The
International conference on business, law, and pedagogy (ICBLP 2019). The International conference on business, law, and
pedagogy accepts the papers in the three thematic areas with multiple research approaches and methodologies. The
conference provides a platform for wide-ranging issues, which captures contemporary developments in business, law and
pedagogy within which a wide range of networking opportunities can be nurtured for the advancement of future research
and global collaboration. This approach is now vital in research endeavours as business, law and pedagogy practices are
increasingly prone to an era of cross-fertilization through meaningful multi-disciplinary collaborations We strongly believe
that ICBLP conference provides a good forum for all researcher, developers and practitioners to discuss all science and
technology aspects that are relevant to smart grids. We also expect that the future ICBLP 2019 conference will be as
successful and stimulating, as indicated by the contributions presented in this volume.
Aksara Sepenggal Kisah dan Hikmah
Diandra Kreatif
PERENCANAAN PENGAJARAN
Otomatisasi Tata Kelola Keuangan SMK/MAK Kelas XI
Otomatisasi Tata Kelola Keuangan SMK/MAK Kelas XII

Jurnal Pendidikan "KONVERGENSI" ini merupakan jurnal penelitian yang mewadai hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guruguru di seluruh Indonesia. Terbit empat kali setahun pada bulan Juli, Oktober, Januari, dan April. Berisi artikel yang diangkat dari hasil penelitian
maupun gagasan pemeikiran dalam rangka pengembangan pendidikan dan pengajaran di pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun jenis
pendidikan lainnya Pada Edisi 24 Volume ketiga ini memuat empat belas hasil penelitan dari guru-guru dari berbagai daerah dengan latar
belakang disiplin ilmu yang berbedabeda sehingga menghasilkan berbagai macam hasil penelitian yang berbeda-beda pula. Akhirnya kami
harapkan hasil jerih payah para guru yang telah bersusahpayah dan bersungguh-sungguh dengan hasil penelitian mereka, dapat berguna bagi
dunia pendidikan pada khususnya dan berdampak positif pula pada masyarakat luas. Redaksi menerima tulisan hasil penelitian dari para guru
semua tingkat untuk kami muat dalam jurnal ini milik kita semua.
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Access Free Administrasi Perkantoran Smk Negeri 1 Malingping 2011
Buku ÒKorespondensiÓ untuk SMK/MAK Kelas X ini disusun berdasarkan Kurikulum 2013 KI & KD Spektrum terbaru. Penerapan kurikulum
2013 mengacu pada paradigma belajar kurikulum abad 21, menyebabkan terjadinya perubahan, yakni dari pengajaran (teaching) menjadi belajar
(learning), dari pembelajaran yang berpusat kepada guru (teachers centered) menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik (students
centered).
Bunga Rampai SMKN Taman Fajar
Menggapai Asa di Masa Pandemi
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA STRATEGI MANAJEMEN SDM UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19
Otomatisasi dan Tata Kelola Kepegawaian SMK/MAK Kelas XII
Bunga Rampai EKONOMI DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
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