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PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DAN PROFESIONALISME BIDAN Nov 08 2020 Buku buku yang pernah diterbitkan : “Buku Ajar Ilmu Kesehatan
Masyarakat Untuk Mahasiswa Bidan”, “Promosi Kesehatan untuk mahasiswa Kebidanan”, Praktek Kebidanan Komunitas dengan Pendekatan PKMD”, “
Sosial Budaya Dasar untuk Mahasiswa Kebidanan”, “Ilmu Kesehatan Masyarakat”,”Untaian Penyuluhan KIA: Kesehatan Ibu dan Anak”, “ Himpunan
Penyuluhan Kesehatan Masyarakat”, “Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan dalam Kebidanan”, “ Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan untuk
Bidan”, Epidemiologi dalam Kebidanan”, dan Buku Kebidanan Komunitas”. Kembali dipersembahkan untuk mahasiswa bidan buku dengan judul
“PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DAN PROFESIONALISME BIDAN” berisi tentang : Pengembangan kepribadian, Pengenalan diri (self concept),
Keunggulan diri, Kepribadian Sukses, Kecerdasan emosional (soft skill) dalam pengembangan kepribadian, Profesionalisme bidan, Bidan berkarakter,
Motivasi berprestasi (achievement motivation), Kerjasama, Membangun etika kerja dan etos kerja, Kualitas Kepemimpinan (Leaderships qualities),
Manajemen Waktu, Manajemen konflik, Manajemen stress dan Bidan Profesional dan berkarakter.
TEORI DAN APLIKASI PSIKOLOGI PERKEMBANGAN Jun 03 2020 Psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari
perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan manusia sejak dilahirkan sampai dengan meninggal. Terapan dari ilmu psikologi perkembangan digunakan di
berbagai bidang seperti pendidikan dan pengasuhan, organisasi industri, pengoptimalan kualitas hidup dewasa tua, dan penanganan remaja.
Manusia Dalam Pandangan Psikologi Jul 05 2020 Pada dasarnya keilmuan yang berkembang tidak lain diperuntukkan untuk kehidupan umat manusia,
berkenaan dengan hal tersebut buku ini akan mengupas sisi manusia dari pandangan mazhab psikologi secara sederhana, buku ini juga sangat berguna bagi
mahasiswa Sarjana, Pascasarjana, Doktoral, dan juga umum baik berbackgraund pendidikan maupun lainnya yang ingin mengetahui beberapa mazhab
psikologi, sebab buku ini didasari oleh teori-teori dasar dari mazhab psikologi mulai dari mazhab psikoanalisis atau psikodinamik, mazhab transpersonal
hingga pada persepektif islam yang semuanya dikemas secara sederhana untuk memudahkan pembaca menggali informasi secara ringan dan simple, kemudian
didukung dengan penelitian yang update. Manusia Dalam Pandangan Psikologi ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak
Psikologi Kepribadian Apr 25 2022
Buku ajar psikologi kepribadian: konsep, teori dan aplikasi teori Feb 21 2022 Secara umum, Psikologi Kepribadian adalah bagian ilmu psikologi yang
mempelajari kepribadian seseorang, ciri khas seseorang dalam karakteristik sifat, perilaku, kebiasaan, emosi yang membedakannya dengan orang lain. Dengan
mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mengambil kesimpulan (interpretasi) terhadap perilaku manusia berdasarkan konsep-konsep teori
kepribadian dari berbagai aspek. Sebagai bahan acuan dan pedoman belajar bagi mahasiswa dalam mencapai tujuan tersebut maka dibuatlah Buku Ajar ini.
Buku Ajar Psikologi Kepribadian, Konsep, Teori dan Aplikasi Teori ini berisi mengenai sejumlah materi atau pokok bahasan yang harus dipahami mahasiswa
untuk mencapai capaian pembelajaran matakuliah Psikologi Kepribadian. Materi di buku ini meliputi Batasan dan Konsep Dasar Kepribadian, Teori
Kepribadian dengan pendekatan Tipologi yang dikaji dan dijelaskan dari berbagai mazhab teori sesuai perkembangan teorinya, teori Kepribadian dengan
pendekatan Traits dari berbagai paradigma, mulai dari paradigma Psikodinamika, paradigma Behavioristik, paradigma Traits, dan Paradigma HumanistikExistential. Pembahasan teori disampaikan dengan terinci mulai dari profil tokoh pencetus, konsep dasar teori yang ditawarkan, struktur kepribadian, dinamika
kepribadian, perkembangan kepribadian, riset terkini dan bahkan evaluasi/kritik terhadap teori yang dibahas. Pada hampir setiap konsep teori yang
disampaikan juga akan dilengkapi dengan contoh mengenai bentuk perilaku atau aplikasi perilaku dari konsep yang dibahas. Selain itu, pada bagian terakhir di
setiap pokok bahasan juga dicantumkan soal Latihan atau Latihan kasus terkait teori yang dibahas, serta referensi yang diacu.
Biblio Therapy Dua Jul 25 2019 Pertolongan kepada anak dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, dan di dalam kegiatan yang dilakukan salah satu
diantaranya adalah dengan kegiatan biblio therapy, kegiatan biblio therapy ini sangat menunjang keberhasilan pemberian pertolongan kepada anak namun
belum banyak para orang tua atau kalangan pendidik yang melaksanakannya, untuk itu pada kesempatan ini penulis mencoba menginventarisasi materi-materi
yang berasal dari berbagai sumber baik dari kajian pustaka maupun dari dokumen penulis sendiri yang berasal dari kegiatan pendidikan dan pelatihan serta
hasil diskusi dengan para orang tua, tokoh masyarakat atau para tokoh pendidikan yang bisa dimanfaatkan sebagai biblio therapy dalam menolong anak dalam
berbagai bidang kehidupan. Buku ini merupakan buku cetakan kedua sebagai lanjutan dari buku Biblio Therapy untuk menolong peserta didik yang merupakan
cetakan pertama Biblio Therapy Dua ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak
BUKU AJAR MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA Jun 23 2019 Buku ini merupakan hasil karya yang dapat dijadikan sumber belajar bagi
mahasiswa sebagai dasar dalam melakukan pembelajaran. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang
akademisi sehingga menjadi buku yang signifikan. Untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya, penulis menyusun buku ini dalam beberapa bagian
bab.
Pengantar Psikologi Perkembangan May 15 2021 Buku ini diperuntukkan para calon pendidik dan pendidik dalam memahami perkembangan peserta didik
dari sudut pandang gejala jiwa peserta didik atau dalam istilah lain dari sisi psikologisnya. Sehingga buku ini dapat mempermudah para praktisi pendidikan
dalam memahami karakteristik perkembangan peserta didik. Kendati demikian, para calon pendidik dan praktisi pendidik tidak akan salah memberikan materi,
memberikan pelayanan, hingga memberikan solusi yang dihadapi peserta didik, karena dasar-dasar perkembangan yang terjadi pada peserta didik dapat
dipahami terlebih dahulu. Buku ini juga terdiri dari beberapa bab. Bab I Pendahuluan, Bab II Konsep Dasar Psikologi Perkembangan, Bab III Pertumbuhan dan
Perkembangan, Bab IV Aliran-Aliran dalam Psikologi, Bab V Teori-Teori Psikologi Perkembangan, Bab VI Tahapan-tahapan Perkembangan Fisik Dan
Motorik Peserta Didik, Bab VII Implikasi Psikologi Perkembangan Terhadap Pendidikan. Tujuh bab tersebut dengan besar harapan dapat memberikan
kemudahan para calon pendidik dan praktisi pendidikan dalam mengejawantahkan kebutuhannya upaya untuk memahami perkembangan peserta didik.

PSIKOLOGI PENDIDIKAN - Buku 1 Jun 15 2021 PSIKOLOGI PENDIDIKAN - Buku 1 Penulis : Drs. KUNTJOJO, M.Pd.,M.Psi. Ukuran : 14 x 21 cm
ISBN : 978-623-5508-20-7 Terbit : Agustus 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Sebagai aktivitas yang bersifat teleologis dan memiliki fungsi strategis dalam
pengembangan sumber daya manusia dan masa depan bangsa, pendidikan harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan dilaksanakan oleh para profesional.
Ada berbagai ilmu yang membentuk body of knowledge tenaga profesional pendidikan, salah satu di antaranya adalah Psikologi Pendidikan. Sebagai cabang
psikologi, Psikologi Pendidikan menyediakan berbagai pengetahuan teoritis hasil pemikiran dan penelitian para ahli mengenai dinamika perilaku dan proses
mental manusia dalam konteks pendidikan. Dan sebagai ilmu terapan, Psikologi Pendidikan memberikan panduan untuk praktik pendidikan, khususnya dalam
bidang belajar dan pembelajaran. Buku berjudul Psikologi Pendidikan ini diharapkan dapat digunakan oleh para dosen dan mahasiswa Fakultas Psikologi dan
Fakultas Ilmu Pendidikan, serta para praktisi pendidikan di sekolah. Bidang kajian Psikologi Pendidikan amat luas, mencakup kajian mengenai peserta didik
atau siswa, pendidik atau guru, dan juga interaksi mereka dalam pendidikan atau proses belajar dan pembelajaran. Ada pun materi yang dibahas dalam buku ini
meliputi: Landasan Psikologis Pendidikan Belajar Pendidikan dan Perkembangan Perbedaan Individual Peserta Didik Motivasi Memori Manajemen Kelas
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
The International Journal of Indian Psychology, Volume 3, Issue 4, No. 60 Mar 25 2022 This gives me an immense pleasure to announce that
‘RED’SHINE Publication, Inc’ is coming out with its third volume of peer reviewed, international journal named as ‘The International Journal of Indian
Psychology. IJIP Journal of Studies‘is a humble effort to come out with an affordable option of a low cost publication journal and high quality of publication
services, at no profit no loss basis, with the objective of helping young, genius, scholars and seasoned academicians to show their psychological research works
to the world at large and also to fulfill their academic aspirations.
Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadanah Aug 18 2021 Dwangsom dihadirkan dalam praktik eksekusi hadanah diharapkan dapat menjadi solusi
mujarab yang tepat dan manusiawi agar pencari keadilan dapat dengan mudah memperoleh keadilan. Namun demikian, penerapan dwangsom dalam eksekusi
hadanah tidak semudah yang dibayangkan karena diperlukan persyaratan yang rumit dan komitmen hakim yang kuat, antara lain bahwa: dwangsom harus ada
alasan urgensinya yang kuat, apalagi jika tidak ada permintaan dari penggugat; dwangsom harus dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok; hukuman
pokok bukan merupakan pembayaran sejumlah uang; dan tergugat/terhukum dalam keadaan mampu melaksanakan hukuman pokok. Buku persembahan
penerbt PrenadaMediaGroup
Desain Pendidikan Karakter Jan 29 2020 Buku ini membahas makna dan urgensi pendidikan karakter , ruang lingkup pendidikan karakter, format
pembelajaran pendidikan karakter, pendidikan karakter dengan pola integralistik, dan implementasi praktis pendidikan budi pekerti secara integralistik di
sekolah. Dengan demikian, siswa didik bisa menghadapi fenomena dan dilema kehidupan itu secara benar. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia
Psikologi Agama Jul 17 2021 Psikologi agama merupakan suatu komponen penting yang harus dipahami dan diketahui oleh pendidik di sekolah/madrasah.
Pemahaman para pendidik yang benar terhadap psikologi agama akan memberikan motivasi dan menuntun para pendidik untuk mengetahui tingkat
keberagamaan peserta didik, juga sebagai pedoman dalam memberikan ilmu pengetahuan agama bagi peserta didik. Mengingat hal di atas, maka buku ini
dimaksudkan sebagai bahan referensi yang akan mengantarkan pemahaman pendidik dan peserta didik dalam keilmuan psikologi agama. Buku ini membahas
berbagai bahan informasi dan pengetahuan terkait teori dan keilmuan psikologi agama sebagai suatu disiplin keilmuan. Di dalamnya tersaji empat belas bab
secara keseluruhan, di antaranya: dimensi-dimensi kemanusiaan, perkembangan psikologi agama, faktor-faktor yang memengaruhi keberagamaan,
pertumbuhan agama pada anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang mudah untuk dicerna namun tetap memiliki kaidahkaidah ilmiah. Beberapa kutipan di dalamnya, penulis cantumkan untuk memudahkan mahasiswa yang menulis skripsi, tesis, dan mungkin juga disertasi
mencari bahan rujukan. Buku ini ditulis dengan harapan dapat membuka wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap, terutama bagi calon pendidik,
konselor di sekolah dan madrasah yang membutuhkan berbagai bahan dan informasi berkenaan dengan teori dan konsep psikologi agama, serta bagi para
mahasiswa dan pembaca pada umumnya. Pada akhirnya, agaknya sebuah keharusan, tidak hanya bagi penulis bahkan juga bagi para pakar dan praktisi
pendidikan, terutama konselor Islam, untuk mulai memperbincangkan hal ihwal keilmuan psikologi agama dalam nuansa pendidikan Islam. Buku persembahan
penerbit PrenadaMedia #Kencana #PrenadaMedia
Kepribadian perempuan Aceh yang tangguh Nov 01 2022
NS-UNISM 2019 Oct 20 2021 This proceeding contains selected papers from the National Seminar on "The Role and Strategy of Higher Education through
the Results of Research and Community Service Entering the Industrial Age 4.0" which conducted on November 23rd, 2019 in Banjarmasin, Indonesia. This
National Seminar was organized by Sari Mulia University, Banjarmasin, Indonesia. This conference accommodates research topics and community service
from various aspects such as health, humanities, science and technology. We would like to express our appreciation and gratitude to the invited experts who
have provided insights to the participants of this national seminar, as well as the research committee and paper reviewers who have worked hard until there are
95 papers worthy of publication in the NS-UNISM 2019 proceedings. Papers in this proceedings are expected to provide academic benefits, especially in
broadening our horizons of understanding in our area of expertise as academics and practitioners. We realize that what we present for this publication is far
from perfect. Constructive criticism is welcome for improvement. Finally, I represent the national seminar committee and also on behalf of the Sari Mulia
University, Banjarmasin, Indonesia expressing my gratitude for participating and congratulating the publication of the paper in the NS-UNISM 2019. We from
the Civitas Academica Sari Mulia University, together with the Committee also want to say thank you so much to all persons who have supported and actively
participated in the success of this event. Hopefully this proceeding can be used as a reference in developing academic studies, technology and improving
learning activities in the fields of health, humanities, and science and technology. This proceeding contains selected papers from the National Seminar on "The
Role and Strategy of Higher Education through the Results of Research and Community Service Entering the Industrial Age 4.0" which conducted on
November 23rd, 2019 in Banjarmasin, Indonesia. This National Seminar was organized by Sari Mulia University, Banjarmasin, Indonesia. This conference
accommodates research topics and community service from various aspects such as health, humanities, science and technology. We would like to express our
appreciation and gratitude to the invited experts who have provided insights to the participants of this national seminar, as well as the research committee and
paper reviewers who have worked hard until there are 95 papers worthy of publication in the NS-UNISM 2019 proceedings. Papers in this proceedings are
expected to provide academic benefits, especially in broadening our horizons of understanding in our area of expertise as academics and practitioners. We
realize that what we present for this publication is far from perfect. Constructive criticism is welcome for improvement. Finally, I represent the national
seminar committee and also on behalf of the Sari Mulia University, Banjarmasin, Indonesia expressing my gratitude for participating and congratulating the
publication of the paper in the NS-UNISM 2019. We from the Civitas Academica Sari Mulia University, together with the Committee also want to say thank
you so much to all persons who have supported and actively participated in the success of this event. Hopefully this proceeding can be used as a reference in
developing academic studies, technology and improving learning activities in the fields of health, humanities, and science and technology. Best regards, Dr. Ir.
Agustinus Hermino, M.Pd (Vice President III for Resources and Partnerships)
PSIKOLOGI PENGEMIS Feb 09 2021 Menjadi bagian dari masyarakat sosial, tidak akan pernah memutuskan kita dari keadaan yang ada. Kondisi sosial
kian menjadi hal yang utama untuk dipelajari. Karena dengan mempelejarinya, kita menjadi faham dan arif dalam bersikap. Dengan adanya buku ini, penulis
mencoba memahami dalam diri penulis sendiri, dan mencoba memberikan informasi kepada msyarakat umum dalam satu fenomena dilingkungan sekitar. Kita
harus sadar bahwa ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab sosial. Tidak hanya satu stakeholder yang harus melakukannya, tapi kita sebagai makhluk
sosial. Agar kondisi masyarakat yang sejahtera bisa terwujud. Baik sejahtera secara jasmani maupun sejahtera secara ruhani. Artinya, ternyata banyak dari
saudara-saudara kita yang rela melepaskan harga dirinya untuk mengais rupiah. Entah itu dengan cara mengemis atau bentuk lainnya. Kajian tentang pengemis,
adalah sebuah hasil penelitian penulis ketika akan mendapatkan gelar Sarjana Psikologi. Sosok individu yang banyak kita temui dan perhatikan ini banyak
membuat hati kita tergerus menjadi iba. Padahal ada dari beberapa mereka yang perlu dicermati, bahwa mereka mengemis karena ada motif tertentu. Alhasil,
buku kecil ini akan mengajak kita dalam dunia kepengemisan.
ISLLCE 2019 Sep 18 2021 The 1st International Seminar on Language, Literature, Culture and Education (ISLLCE) is motivated by improving the quality of
research and development relating to language, literature, culture and education field. Thus, this conference has aims: (1) to bring together the scientists,
researchers and practitioners, and lecturers. (2) To share and to discuss theoretical and practical knowledge about language, literature, culture and education
field. The conference took place in Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia on November, 15th up to 16th 2019. Specifically, this conference can be used as
a scientific forum for accommodating discussion among young researchers that originated from Indonesia in the field of Language, Literature, Culture and
Education. Therefore, the invited speakers in this conference are the researchers that are well-known and reputable in the world. We would like to thank the

organizing committee and the members of reviewers for their kind assistance in reviewing the papers. We would also extend our best gratitude to keynote
speakers for their invaluable contribution and worthwhile ideas shared in the conference. Furthermore, ISLLCE is hoped to be able to be used as academic
media to exchange ideas and as a result it will succeed in deciding the recommendation related to the language, literature, culture and education phenomenon.
The Development of Islamic Thought on Multiple Perspectives Oct 08 2020 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 hidupmati. 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 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 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
Mau Sehat? Hilangkan Sikap Burukmu! Aug 06 2020 Dalam hidup, manusia sudah sepatutnya selalu berbuat baik. Namun, sebagian dari mereka masih
sering mementingkan diri sendiri, mengabaikan orang lain, serta lingkungannya. Padahal, sikap seperti itu dapat berdampak buruk bagi kesehatan, baik secara
psikis maupun fisik. Buku ini akan membuka mata Anda bahwa memelihara sikap-sikap negatif akan menjadi pintu masuk bagi beragam penyakit berbahaya.
Bagaimana hal itu dapat terjadi? Ternyata, sikap negatif dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada organ-organ tubuh tertentu sehingga menjadi peluang
penyakit untuk tumbuh dan berkembang di dalam tubuh. Buku ini mengulas sikap-sikap negatif yang patut Anda hindari dalam kehidupan sehari-hari.
Meskipun ringkas, di dalamnya menguraikan fakta berdasarkan hasil penelitian serta pendapat para ahli. Jadi tunggu apa lagi? Segera miliki buku ini agar
Anda jauh dari sikap-sikap negatif dan rasakan hidup tenteram serta bahagia! Selling Point Sikap Buruk yang Memicu Penyakit: 1. Marah 2. Egois 3.
Berbohong 4. Cemas dan Panik 5. Putus Asa 6. Iri dan Dengki 7. Mudah Tersinggung, dll. Penyakit Akibat Bersikap Negatif: 1. Serangan Jantung 2.
Hipertensi 3. Diabetes 4. Stroke 5. Kanker 6. Gagal Ginjal 7. Insomnia, dll.
ICON-ISHIC 2020 Jun 27 2022 The 1th International Conference on Islamics History and Civilization (ICON-ISHIC 2020) is organized by the Research
Institutions and Community Service Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. The aims of the conference are to provide a platform to the researchers,
experts, and practitioners from academia, to discover, develop and abstract the understanding of the position of Muslims in the global context; To Critically
evaluate the identity of the Muslims in the Globalized World in its integration and contribution; To examine and criticise various forms of expression and
articulation of Islam in its relevance in the development of society; To review the relation and significance of the discourse and practice of Islam in combating
radicalism; To understand and map the danger of environmental degradation as well as further align and promote on conserving the environment; To explore
and seek the reinterpretation of Gender Role in the light of Quranic Interpretation in the field of mathematics, science education and environment studies.
Mantap Sebelum Akad! Mar 01 2020 “Kapan nikah?” Kamu yang dianggap sudah cukup umur untuk menikah pasti sering mendapat pertanyaan tersebut.
Bahkan, kamu mulai bosan atau jengkel dengan pertanyaan itu. Namun, benarkah pernikahan semembahagiakan yang dibincangkan oleh orang-orang ketika
mendorongmu segera mengakhiri masa lajang? Lantas, Bagaimana mengetahui bahwa seseorang memang cocok untukmu? Buku ini menjawab pertanyaanpertanyaan tersebut sekaligus membahas segala hal yang harus kamu pahami sebelum memutuskan untuk menikah, mulai mengenal calon pasangan,
melakukan persiapan, mantan yang kembali datang, sampai ekspektasi vs. realitas dalam pernikahan. Dengan membaca ini, kamu diajak mencari kemantapan
hati sebelum berikrar janji suci. Sebab, pernikahan bukan semata menjawab pertanyaan “kapan nikah?”, tetapi tentang komitmen seumur hidup antara kamu
dan pasangan. Selamat membaca! Selling point: - Apa Kamu Sudah Yakin? - Calon Pasangan yang Tepat - Mantan yang Kembali Datang - Ekspektasi Vs.
Realitas - Persiapan Fisik, dll.
ICES 2021 Nov 20 2021 We are delighted to introduce the proceedings of the third edition of the International Conference on of Education and Science. The
3rd International Conference of Education and Science (ICES) Universitas Kristen Indonesia will be an annual event hosted by Education and Teacher
Training Faculty, Universitas Kristen Indonesia. This year (2021), will be the third ICES UKI will be held on 17-18 November 2021 at Education and Teacher
Training Faculty, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. This conference has brought researchers, developers and practitioners around the world. The theme
of ICES 2021 was “Research and Education Sustainability Post COVID-19 in Asian Context” . The 3rd International Conference of Education and Science
(ICES) 2021 consisted of 46 full papers. The conference tracks were teaching and learning, education technology, educational psychology, and christian
education. “Research and Education Sustainability Post COVID-19 in Asian Context” has been chosen at the main theme for the conference. Science and
education underlie all human life, especially in the face of the Industrial Revolution 4.0, which is clearly stated in RIRN. Thus, science and education will
become a special field of study in the 3rd ICES 2021. Through this activity, it is expected to increase the number of international publications by Indonesian
academics in the fields of natural science, social science, and education. The conference invites delegates from across Indonesian and Asian region and
beyond, and is usually attended by more than 1000 participants from university academics, researchers, practitioners, and professionals across a wide range of
industries. We strongly believe that The 3rd International Conference of Education and Science (ICES) 2021 provides a good forum for all researcher,
developers and practitioners to discuss all science and education aspects that are relevant to The 3rd ICES 2021. We also expect that the future The 4rd ICES
2022 will be as successful and stimulating, as indicated by the contributions presented in this volume.
ICONSEIR 2021 Jul 29 2022 The 3rd International Conference on Science Education in Industrial Revolution 4.0 (ICONSEIR 4.0) is a forum of scientists,
academics, researchers, teachers and observers of education and students of post-graduate who care of education. This event was held by the Faculty of

Education, Universitas Negeri Medan - Indonesia, on December 21st, 2021.
LECTURE NOTES IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES: FRONTIER RESEARCH May 27 2022 This e-book presents selected papers from
social sciences and humanities research area. The aim of this lecture notes is to provide a platform to the researchers and practitioners from both academia as
well as industry to meet and share cutting-edge development in the field. This e-book will serve as a valuable reference resource for academics and researchers
across the globe.
Karakter Menentukan Masa Depan Bangsa Jan 11 2021 Dalam upaya mengenal jati diri dan karakter manusia, keingintahuan menjadi salah satu kunci penting.
Pada dasarnya hambatan berasal dari diri manusia itu sendiri. Ungkapan Òkenali dirimu sendiriÓ sangat penting karena salah satu prinsip dalam
kepemimpinan adalah Òkenali dirimu dan cari perbaikanÓ. Membuat ukuran tentang karakter tidaklah mudah. Segala upaya akan berhasil baik dengan satu
syarat, yaitu apabila yang bersangkutan memiliki kemampuan dan tekad untuk ÒberubahÓÑmengubah karakter dirinya dan mengubah perilakunya agar
menjadi lebih baik. ÒSiap berubahÓ mudah dikatakan, tetapi tidak mudah dilaksanakan. Mengubah perilaku dan cara berpikir memerlukan komitmen dan
kemampuan pengendalian diri serta kesadaran pribadi yang kuat. Seseorang dengan keunggulan karakter dan kepribadian yang mantap secara langsung
ataupun tidak langsung dapat memengaruhi orang lain, kelompok, dan bangsa. Masa depan ditentukan oleh hal-hal yang dilakukan bangsa itu pada masa lalu
dan masa sekarang. Maka, kualitas karakter pemimpin dapat memengaruhi perjalanan sejarah sebuah bangsa. Inilah yang dijelaskan dalam buku ini. Seperti
kata bijak ÒKnowledge is Power but Character is MoreÓ, karakter menjadi hal yang sangat penting dalam diri seseorang. Sosok pemimpin yang layak adalah
sosok yang berkarakter mulia, sudah tidak bermasalah dengan dirinya, dan mampu memberikan teladan dan pengaruh yang lebih baik dalam perubahan bangsa
KONTRIBUSI REGULASI EMOSI QUR’ANI DALAM MEMBENTUK PERILAKU POSITIF Dec 10 2020 Salah satu obyek kajian penting yang memiliki daya
tarik tersendiri bagi psikolog adalah emosi manusia. Kedudukan emosi menjadi penting bagi manusia, karena memang peranan emosi yang sangat dominan
dalam membentuk perilaku dan menciptakan identitas diri seseorang. Secara umum, terdapat tiga teori emosi yang menjadi rujukan dasar dalam psikologi,
yaitu teori periferal, teori emergency, dan teori emosi dua faktor. James dan Lange sebagaimana dikutip oleh Sarlito memperkenalkan teori periferal, yakni
teori emosi yang menjelaskan bahwa hasil interpretasi individu terhadap perubahan fisiologi dan perilaku yang tampak merupakan pengalaman emosi.1 Reaksi
individu terhadap perubahan tubuh adalah sebagai respons terhadap stimulus akan memunculkan emosi. Misalnya, jika seseorang terpelanting di tangga, maka
akan terjadi denyutan jantung semakin cepat dan tubuh bergetar. Perubahan fisiologis tersebut kemudian diinterpretasikan dan muncullah rasa takut. Rasa takut
tersebut timbul akibat pengalaman dan proses belajar. Berdasarkan pengalaman, orang tersebut mengetahui bahwa jatuh dari tangga akan membahayakan
dirinya, karena itu denyutan jantung yang cepat dan gemetarnya tubuh diartikan takut.
Manajemen Konflik Mengelola Marah & Stres Secara Bijak Mar 13 2021 Buku ini bermanfaat sebagai literasi keilmuan mahasiswa strata satu maupun
strata dua dan sangat diperlukan bagi pembaca yang memerlukan wawasan perihal konflik dan penanganannya. Beberapa bagian awal bab mengupas teori
konflik, penulis memaparkan beberapa literasi pendukung sebagai penguat teori yang ada. Beberapa bab kemudian, penulis memberikan praktik-praktik yang
sifatnya aplikatif. Bagian daftar pustaka memuat deretan penunjang literasi yang sangat berguna bagi pembaca yang memperdalam dunia manajemen konflik.
Manajemen Konflik Mengelola Marah & Stres Secara Bijak ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
ICONSEIR 2019 Aug 30 2022 As an annual event, 2nd International Conference of Science Education in Industrial Revolution 4.0 (ICONSEIR) 2019
continued the agenda to bring together researcher, academics, experts and professionals in examining selected theme by applying multidisciplinary approaches.
In 2019, this event will be hed in 17 December at La Polonia Hotel and Convention. The conference from any kind of stakeholders related with Education,
Information Technology, Engineering and Mathematics. Each contributed paper was refereed before being accepted for publication. The double-blind peer
reviewed was used in the paper selection.
Teori Psikologi Kepribadian Manusia Jan 23 2022 Di Indonesia maupun Negara di seluruh belahan dunia saat ini menghadapi beragam isu-isu sosial berkaitan
dengan bullying, transgender, terorisme, bom bunuh diri, kenakalan remaja, tindak kriminalitas, maupun perilaku-perilaku menyimpang lainnya. Apa yang
menyebabkan perilaku individu demikian?. Motif apa yang mendorong perilaku tersebut muncul?. Apakah individu sadar akan apa yang mereka lakukan
hingga rela melakukan mengorbankan dirinya dan rela membunuh orang lain yang tidak bersalah?. Apakah mereka terlahir sebagai manusia yang memiliki
potensi buruk ataukah potensi baik?. Apakah yang individu lakukan tersebut perilakunya dipengaruhi oleh masa lalu, masa sekarang, ataukah yang akan
datang?. Apakah kepribadian baik atau buruk itu dipengaruhi oleh faktor bawaan/hereditas ataukah lingkungan?. Bila Anda membaca Biografi kaum teroris
dan sejarah personal mereka menujukkan pengalaman hidup tertentu secara umum yang ditemukan pada kaum teroris adalah tema-tema persepsi tentang
ketidakadilan, keterhinaan, kebutuhan jiwa akan rasa bangga (Self-esteem) serta karena keturunan keluarga agama radikal, sejarah pengalaman kekerasan dan
trauma agaknya sesuatu yang umum pada mereka. Dari analisa Prof.Sarlito Wirawan Sarwono atas beberapa gambar yang dibuat oleh para mantan teroris
adalah adanya bibit agresivitas dari seorang teroris cenderung sudah merasuk sejak usia dini dan bukan karena proses pencucian otak (Brain Washing) ketika
mereka dewasa dan mulai mengenal ajaran terorisme. Wawancara dengan masyarakat setempat menunjukkan bahwa terduga pelaku teroris dikenal memiliki
kepribadian yang baik (alim, sopan, tekun beribadah, sholeh). Lantas bagaimana sebagai seorang profesional untuk bisa memberikan pernyataan publik yang
tepat ke masyarakat mengenai profil dan dinamika pelaku teroris ini?. Teori Psikologi Kepribadian sebagai landasan penting yang penting untuk memahami,
menggambarkan, serta meramalkan perilaku. Mahasiswa strata satu (sarjana psikologi) harus lebih dulu memiliki wawasan yang matang dan mendalam
berkaitan dengan teori psikologi kepribadian sebelum mereka mempelajari asesmen kepribadian. Buku teks ini akan mempemudah mahasiswa maupun para
pendidik untuk mempelajari beragam teori psikologi kepribadian yang masing-masing teori telah dirinci dari aspek konsep teori kepribadian, struktur
kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian serta pada masing-masing teori telah disediakan contoh-contoh kasus riil akan gambaran
kepribadian.
Psikologi Kepribadian Sep 30 2022
Psikologi Kesehatan (Teori dan Penerapan) May 03 2020 Book chapter ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masingmasing. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Psikologi Kesehatan (Teori dan
Penerapan). Sistematika buku Psikologi Kesehatan (Teori dan Penerapan) ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Oleh karena itu
diharapkan book chapter ini dapat menjawab tantangan dan persoalan dalam sistem pengajaran baik di perguruan tinggi dan sejenis lainnya.
KONSELING INDIVIDU DENGAN TEKNIK COGNITIVE RESTRUCTURING Sep 06 2020
True of Myself Apr 01 2020 Buku ini merupakan tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan
REVITALISASI TRADISI MENGANCANG DULANG DAN PEMBENTUKAN KESALEHAN Sep 26 2019 REVITALISASI TRADISI
MENGANCANG DULANG DAN PEMBENTUKAN KESALEHAN PENULIS: Idail Uzmi Fitri Umami dan Muhammad Sobri Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-281-632-9 Terbit : Juli 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Masyarakat dan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa
dipisahkan dalam hal perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu budaya yang terdapat di Indonesia yang merupakan bentuk kearifan lokal
setempat yaitu Mengancang Dulang. pada masyarakat suku Sasak Mengancang adalah kegiatan menjamu tamu dengan mengantarkan hidangan di atas nampan
dimana dalam masyarakat sasak menyebutnya Dulang. Adapun masyarakat suku sasak menyebut orang yang mengantarkan dulang tersebut dengan sebutan
pengancang Dulang. Di dalam praktek mengancang dulang terdapat nilai-nilai moral yang bisa menjadi dalam pembentukan kesalahan seseorang khususnya
kaum muda karena memang dalam prakteknya Mengancang Dulang lebih banyak melibatkan remaja. Tetapi eksistensi tradisi Mengancang Dulang sedikit
demi sedikit mulai memudar karena modernisme menawarkan sesuatu yang lebih baru dan praktis. Sehingga ada sebagian masyarakat Sasak dalam acara Roah
Begawe beralih dari Dulang ke Catering. Begitu juga yang terjadi di desa Senggigi, sudah ada masyarakat yang tidak lagi menggunakan Dulang pada acara
Roah Begawe dan beralih ke catering yang dinilai lebih praktis. Padahal dulang merupakan wadah sajian makanan khas yang merupakan warisan nenek
moyang masyarakat sasak yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kebajikan yang penting untuk digali dalam membentuk kesalehan seseorang. Di sisi lain,
pengaruh budaya luar yang masuk melalui sektor pariwisata yang tentu saja budaya asing tersebut bertentangan dengan norma-norma budaya yang dianut
masyarakat setempat. sehingga dalam buku ini akan membahas permasalahan tersebut. Terlebih kondisi di daerah senggigi yang merupakan daerah pariwisata
yang cukup terkenal di Lombok. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Rumedia - Psikologi Pendidikan Islam Apr 13 2021 Kata "psikologi" dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang tersusun dari psiko dan logi. Psiko berasal
dari perkataan Yunani "psyche" yang artinya jiwa, sedangkan logi pada mulanya adalah "logos" yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi psikologi
mempunyai arti ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau dapat disebut Ilmu Jiwa. Secara umum psikologi diartikan ilmu yang mempelajari tingkah laku
manusia karena tingkah laku tersebut merupakan manifestasi dari jiwa. Dalam bahasa lain disebutkan psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-

gejala jiwa manusia. Tingkah laku di sini yang merupakan gejala jiwa meliputi cara berbicara, berjalan, berpikir, mengingat, cara melakukan sesuatu dan
sebagainya. Dari definisi pendidikan Islam, dapat ditarik kesimpulan bahwa psikologi pendidikan Islam berguna untuk mengetahui karakter anak didik, waktu
yang tepat untuk inkulnasi nilai-nilai maupun sebagai landasan pengembangan teori dan praktik pendidikan Islam.
Psikologi Landasan Keilmuan Praktik Keperawatan Jiwa Nov 28 2019 Buku ini disusun menyesuaikan dengan standar kurikulum yang ada dan diperkaya
dengan berbagai pokok bahasan yang terkait dalam praktik keperawatan jiwa. Dalam isi buku ini, terdapat berbagai pokok bahasan yang bersifat umum dan
khusus terkait dengan aplikasi psikologi sebagai landasan keilmuan dalam praktik keperawatan jiwa.
PEMAHAMAN PERKEMBANGAN TEORI SASTRA Dec 30 2019 Sebagai sebentuk pemahaman yang berwujud tulisan, buku ini menyajikan berbagai
pandangan dalam memahami teori sastra serta perkembangannya. Masing-masing kepala menafsir apa yang ia dapatkan dalam perkuliahan, tentunya dibarengi
dengan pencarian melalui sumber-sumber rujukan mengenai teori yang hendak dipahami melalui kerja penulisan.
Mindset & Mental Orang Sukses Oct 27 2019 Pikiran positif bisa menciptakan ketenangan dan rasa percaya diri yang tinggi. Sementara pikiran negatif dapat
menciptakan kebencian, kecemasan, dan menjauhkan diri dari situasi yang tenang. Mindset yang terarah akan mampu memagari karakter seseorang agar tak
terjerumus ke dalam perilaku merugikan. Sebaliknya, mindset yang dibiarkan kacau menciptakan kebiasaan dan watak yang tak terarah pula. Mungkin Anda
terbiasa terlambat datang ke kantor karena sering terlambat bangun, Anda terlambat bangun karena terbiasa mematikan alarm yang membangunkan Anda, dan
Anda terbiasa mematikan alarm karena tertanam ide dalam mindset Anda bahwa: “Telat sedikit tak akan bermasalah.” Itu mindset, begitu simpel, begitu kuat.
Konstelasinya seperti bola salju yang menggelinding dari hulu ke hilir—kecil mungil, namun lama-kelamaan menjadi besar. Begitu kuatnya pengaruh mindset,
ia akan menjadi katalis dalam hidup Anda. Namun Anda masih bisa memilih untuk menjadikannya sesuatu yang positif atau negatif. Para orang sukses tak
pernah mengizinkan mindset negatif menguasai mereka, dan jika Anda ingin mengikuti jejak-jejak kesuksesan itu, Anda sedang memegang buku yang tepat.
Aspek Spiritual dalam Kinerja Aug 25 2019 Buku ini membahas spiritualitas dalam pekerjaan. Spiritualitas memiliki peran dalam meningkatkan komitmen
organisasi, modal psikologis, dan perilaku kewargaorganisasian, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kualitas kinerja seseorang dalam suatu lembaga.
Buku ini ditulis sebagai bentuk kepedulian penulis terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia.
Computational Science and Its Applications - ICCSA 2014 Dec 22 2021 The six-volume set LNCS 8579-8584 constitutes the refereed proceedings of the
14th International Conference on Computational Science and Its Applications, ICCSA 2014, held in Guimarães, Portugal, in June/July 2014. The 347 revised
papers presented in 30 workshops and a special track were carefully reviewed and selected from 1167. The 289 papers presented in the workshops cover
various areas in computational science ranging from computational science technologies to specific areas of computational science such as computational
geometry and security.
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