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praktis dan lengkap. Buku ini berisi: 1. Ringkasan Materi IPS 2. Info
Penting Seputar IPS 3. Latihan Soal IPS dan Pembahasan 4. Latihan
Ulangan IPS SD/MI Kelas 4,5,6 dan Pembahasan Ayo, belajar mudah dan
menyenangkan kapan saja di mana saja bersama buku Hafal Mahir Materi
IPS!
ABDIMAS UNTUK NEGERI Implementasi Kinerja Dosen dalam
Bentuk Pengabdian di Masyarakat Zifatama Jawara
Etnomatematika didefinisikan secara khusus oleh masyarakat suatu
kelompok budaya atau daerah tertentu dalam aktivitas yang berhubungan
dengan matematika. Dapat disimpulkan bahwa etnomatematika adalah
Bank Soal Seni Budaya dan Prakarya SD/MI Kelas 4,5,6
ilmu matematika dengan pendekatan kebudayaan daerah. Kebudayaan
Samudra Biru
merupakan buah budi manusia dari hasil perjuangan manusia pada dua
Best of the Best Kamus Pocket adalah seri terbaru Master Pocket
pengaruh yang kuat, yaitu alam dan zaman yang merupakan suatu bukti
Dictionary yang sudah digunakan oleh ribuan pengguna di seluruh
dari kejayaan hidup manusia sebagai alat untuk mengatasi kesulitan dan
Indonesia. Baik oleh pelajar, mahasiswa, profesional, maupun
rintangan dalam hidup manusia sebagai alat untuk mengatasi kesulitan dan
pengguna umum. Kelebihan dari kamus ini adalah sudah memuat
rintangan dalam hidup dan penghidupannya untuk mencapai kejayaan dan
serapan kosakata terbaru sehingga isinya sangat lengkap. Plus,
kebahagiaan yang bersifat damai dan tertib (Ki Hajar Dewantara, 1994).
bonus aplikasi kamus hafalan kosakata play on ANDROID. Tinggal
Buku ini dengan tujuan memberikan wawasan dan eksplorasi dari budaya
download dari gadget kamu! Kegiatan belajar pun bisa dilakukan
sekitar terkait konsep matematika, terdiri dari tiga bagian pertama berisi
dimana saja dan kapan saja. Juga disediakan materi EDU-VIDEO,
pengantar mengenai pengertian etnomatematika, bagian kedua mengenai
video tutorial belajar bahasa asing oleh Tim Tutor Profesional.
pengertian dari budaya dan bagian ketiga membahas mengenai macam Gratis! Kamus ini akan menjadi kunci suksesmu kuasai bahasa
macam Etnomatematika di berbagai wilayah yang ada di Indonesia.
asing. JUDUL:BEST OF THE BEST POCKET KAMUS JERMAN
ETNOMATEMATIKA Beberapa Sistem Budaya di Indonesia Penerbit
PENULIS:TIM PUSAT BAHASA SALEMBA
Duta
ISBN:978-602-61568-7-7 PENERBIT:EMC HALAMAN:728
Traditional handicraftsmen of Timor Timur Province.
UKURAN:11 X 18 TANGGAL TERBIT:JUNI 2017 BukuEdukasi.com

Pertumbuhan lembaga perwakilan rakyat Daerah Tingkat I Daerah
Istimewa Yogyakarta Gramedia Pustaka Utama
Ujian Nasional (UN) tinggal di depan mata. Sudah siap menghadapi
Laporan hasil pemetaan tata desa Bmedia
UN dengan sistem Computer Based Test (CBT)? Siap atau tidak
Buku hasil penelitian ini mengungkap tiga hal
siap, sebentar lagi kita akan menghadapinya. Jadi kita sudah harus
tentang Masjid Agung. Pertama adalah tentang
mulai berlatih dari sekarang. Fokus dan siapkan dirimu menghadapi
sejarah Masjid Agung yang tidak terlepas dari
UN baik dengan sistem CBT ataupun PBT (Paper Based Test).
sejarah Sukapura, Sumedang, Kabupaten dan Kota
Gunakan buku ini sebagai bekalmu melewati Ujian Nasional dan
Tasikmalaya. Sejarah ini dibagi menjadi dua bab
yakni sejarah Tasikmalaya dari masa ke masa dan
meraih kelulusan dengan nilai maksimal. Buku ini berisi ribuan soal
Sejarah Masjid Agung Tasikmalaya dari mulai zaman yang mengupas detil pembahasan dan rumus cepatnya dengan jelas,
Galunggung Purba, Sukapura, Sumedang, Kolonial
serta disusun sesuai dengan kisi-kisi dan SKL terbaru. - Gratis video
hingga masa kemerdekaan yang dibagi menjadi dua
tutorial penyelesaian soal UN Dengarkan dan simak langsung
periode yaitu masa Kabupaten Tasikmalaya dan Kota penjelasan tentor handal dalam menyelesaikan soal-soal UN semua
Tasikmalaya. Kedua berbicara tentang Tokoh Ulama
mata pelajaran. - Gratis aplikasi android Tryout UN 2017 sistem
yang berkiprah di Masjid Agung serta Pergerakan
CBT Soal tryout sistem CBT di aplikasi ini sudah dilengkapi timer
Islam yang terjadi di dalamnya. Bab ini dibagi
sehingga kamu bisa belajar mengatur waktu pengerjaan UN dengan
menjadi beberapa episode yaitu masa awal
baik, serta dapat menghitung langsung skor total UN. - Soal dan
pembangunan awal dimana tokoh sentralnya adalah
Pangeran Aria Adipati H. Soeriaatmadja didampingi pembahasan UN asli 2015-2016 Pelajari soal-soal asli tahun
sebelumnya, untuk mengetahui pola soal UN di tahun selanjutnya. oleh H. Soelaeman. Eposide selanjutnya adalah
tokoh Mama Kudang dan didampingi oleh Penghulu H. Soal dan pembahasan Tryout UN 2017 Berlatihlah soal tryout UN
Abu Bakar, kemudian tokoh selanjutnya adalah KH
sebanyak mungkin, untuk mengasah kemampuanmu dengan beragam
Khoer Affandi bersama Ulama Pesantren se-kabupaten tipe soal. - Bedah tuntas Kisi-Kisi dan SKL UN terbaru Pelajari KisiTasikmalaya yang tergabung dalam MUI, diantaranya Kisi dan SKL UN terbaru, sehingga kamu bisa menyiapkan diri
KH Ilyas Ruhiat Cipasung, KH Ishak Farid Cintawana terhadap materi yang akan keluar di UN tahun ini. [Mizan, Bentang
dan KH Wahab Muhsin Sukahideung. Ketiga berbicara Pustaka, Bfirst, Panduan Belajar, Ujian Nasional, Sekolah,
tentang Masjid Agung Sendiri baik secara
Indonesia]

Storypedia zakimu.com
Traditional handicraftsmen of Sumatera Utara region.

arsitektur dan makna maupun tentang
keorganisasian. Pembangunan dari awal kemudian
melakukan renovasi dan makna yang terkandung dalam
simbol bangunan terakhir dikaji dalam bab ini.
Berbagai pola manajemen yang digunakan seperti
Idharoh, Riayah dan Imaroh pun dijelaskan secara
rinci disertai dengan foto-foto dokumen
sejarahnya.

Amarah Tasikmalaya Bmedia
Meminum dan mencicipi Teh Pu’er dari Yunnan, lengkap dengan
tradisinya, menjadi incaran para peminum teh. Bagaimana tidak, teh Pu’er
yang terkenal dengan khasiatnya, mempunyai beberapa jenis yang juga
mempunyai cita rasa berbeda, tergantung dari usia, cara pengeringan, cara
penyimpanan, bahkan dari tempat asal ditanamnya teh tersebut. Buku ini
akan membahas tentang budaya, tradisi, serta manfaat dasar dan kesehatan
dari teh Pu’er, yang juga akan membawa para pembaca pada apresiasi
Arsitektur Kuno Dan Modern zakimu.com
tentang teh Pu’er. Dari standar nasional tahun 2014, penulis buku
Socio-economic conditions of kabupaten and cities in Indonesia.
mengklasifikasikan teh Pu’er ke dalam tiga tipe, yaitu teh Pu’er matang,
Masyarakat Berdaya Menuju Era New Normal Adaptasi
teh Pu’er yang dikeringkan oleh sinar matahari, dan teh Pu’er tua.
Kebiasaan Baru (AKB) PT. RajaGrafindo Persada
Berfokus pada cara mengonsumsi dan mencicipi teh Pu’er, penulis juga
membahas tentang daerah utama penghasil teh Pu’er di Yunnan, yaitu
History of Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur Province.
SOENDA KECIL: DINAMIKA MENUJU INDONESIA RAYA Gramedia Xishuangbanna, Lincang, Pu’er, dan Baoshan, dilengkapi hasil penelitian
tentang teh Pu’er untuk membuktikan khasiat kesehatannya. Jika Anda
Widiasarana Indonesia
penggemar teh dan minuman sejenis, pastikan Anda membaca buku ini.
Buku Rumah Etnik Kerinci: Arsitektur dan Seni Ukir ini membahas
Kecintaan Anda terhadap teh akan bertambah dari deskripsi dan penelitian
bentuk, struktur dan elemen pendukung rumah larik Kerinci. Disertai
yang dirangkum oleh penulis tentang teh Pu’er. Selamat membaca.
pembahasan seni ukir dan berbagai aspek sosial budaya di tengah
masyarakat Kerinci, yang menaungi keberadaan rumah larik tersebut.
Hafal Mahir Materi IPS SD/MI Kelas 4,5,6 LP2M UIN SGD
Rumah larik, merupakan salah satu bentuk arsitektur tradisional di
Bandung
Nusantara, yang saat ini mulai ditinggalkan masyarakat Kerinci. Kondisi
Buku ini adalah buku bunga rampai yang ditulis berdasarkan
tersebut menggugah penulis untuk mendokumentasikannya dalam buku ini.
kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa
Merawat & Memperbaiki Kompor Gas ISI Padangpanjang
Tentu saja kita harus bangga menjadi anak Indonesia! Negeri tempat kita kelompok 365 KKN DR UIN Sunan Gunung Djati Bandung
pada tahun 2020 di daerah masing-masing sesuai asal atau
dilahirkan sangat kaya dengan aneka cerita rakyat yang menyampaikan
pesan moral baik. Provinsi-provinsi yangmembentang mulai dari Pulau
tempat tinggal mahasiswa.
Sumatra hingga Pulau Papua, memiliki ciri khas kedaerahan yang
Rencana pembangunan lima tahun kedua, 1974/75- 1978/79
menjadikan Indonesia terkenal ke seluruh dunia. Semua keistimewaan
LP2M UIN SGD Bandung
tentang Indonesia bisa kamu peroleh dari Storypedia Nusantara. Storypedia
Buku ini merupakan kolaborasi dua hasil penelitian yaitu
Nusantara dikemas tiga bagian (three in one). Terdapat kumpulan cerita
tentang Mama Kudang dan Gerakan Ulama berbasis Masjid
rakyat nusantara yang menyampaikan banyak kisah teladan. Ada bab
pustaka yang akan menambah pengetahuan kamu tentang provinsi-provinsi Agung Kota Tasikmalaya. Kedua penelitian ini diramu secara
di Indonesia. Serta games menarik yang menantang kamu untuk uji
komprehensif dan diambil benang merah kesesuaiannya. Secara
pengetahuan mengenai isi Storypedia Nusantara yang telah kamu baca.
historis, gerakan ulama dan Kota Tasikmalaya memiliki
MASJID AGUNG TASIKMALAYA: Sejarah, Arsitektur, Tokoh dan
hubungan erat bahkan sulit dipisahkan. Kota Tasikmalaya yang
Gerakan Islam di Kota Santri CV Jejak (Jejak Publisher)
dikenal dengan “Kota Santri” pun adalah sebuah indikator
Buku ini adalah buku bunga rampai yang ditulis berdasarkan kegiatankegiatan yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa kelompok 219 KKN DR bahwa sejarah kota ini tidak lepas dari perjuangan kaum santri
secara turun temurun. Oleh karena itu, tema dalam buku ini
UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2020 di daerah masingmasing sesuai asal atau tempat tinggal mahasiswa.
sangatlah penting untuk ditulis. Tujuannya jelas yakni
Pola kehidupan masyarakat pengrajin anyaman di Tasikmalaya Buku
menghadirkan narasi historiografi tentang dua hal yaitu (1) Kota
Edukasi
Tasikmalaya sebagai kota santri dengan sejarah dan tokohnya,
Buku “Hafal Mahir Materi IPS SD/MI Kelas 4,5,6” merupakan buku yang

(2) Mama Kudang yang menjadi tokoh sentral pada masa
kolonial, masa perintisan kemerdekaan dan masa awal
kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak bisa disanggah bahwa
Sebagian besar masyarakat Kota Tasikmalaya sudah lupa
tentang sejarah kota dan tokohnya sehingga buku ini hadir untuk
mengisi ruang itu. Buku ini pun bisa menjadi rujukan bagi para
peneliti lanjutan agar bisa menggali banyak informasi dari Kota
Tasikmalaya dan tokoh yang ada di dalamnya.
Pengrajin tradisional di daerah Propinsi Sumatera Utara Yayasan Pustaka
Obor Indonesia
Buku Tinjauan Populer Arsitektur Kuno dan Modern memaparkan
berbagai hal yang unik dan menarik dari berbagai bangunan yang ada pada
berbagai kota di wilayah Tunisia, Afrika Utara. Berbagai hal yang
menonjol dan memiliki nilai arsitektur yang tinggi yang kiranya perlu
diketahui untuk para mahasiswa dan pemerhati dari bidang: Arsitektur,
Arkeologi, dan Pariwisata. Antara lain suatu kota yang bernama Matmata
merupakan satu peninggalan peradaban manusia pada masa lampau, di
mana bangunannya berada di bawah tanah namun masih eksis sampai
dewasa ini dan dipertahankan bahkan berfungsi sebagai hotel. Tidak ada
tanda-tanda kehidupan di atas tanah, hanya antena-antena televisi yang
bermunculan dari bawah tanah. Arsitektur Kuno ini memperkaya dan
memperluas wawasan yang sarat dengan cikal bakal Arsitektur Modern
dewasa ini pada bangunan-bangunan di Bulla Regia, Dougga, Thuburbo
Majus, Kartago. Di samping itu, dibahas pula ber-bagai Arsitektur Kuno
lainnya yaitu: El Djem, Utique, Zaghouan, Kairouan. Arsitektur
Modernnya adalah Kota-kota Pantai (Bizerte, Tabarka, Ain Draham, Tunis,
La Gammarth, La Marsa, Sidi Bou Said, La Goullette, Hammamet,
Korbus, Nabeul, Sousse, Port El Kantaoui, Monastir, Mahdia, Sfax, Pulau
Kerkennah, Gabes, Pulau Djerba-Zarzius) Sementara yang menarik untuk
bidang pariwisata selain tempat tersebut di atas juga adanya Kota-kota di
Gurun Pasir misalnya seperti di Kebili, Gafsa, Chebika, Douz, Ben
Gardane, Tozeur. Di samping itu, dipaparkan tentang Studi Banding antara
unsur-unsur Arsitektur Romawi di Kota Dougga, di Tunisia dan Kota
Pompei di Italia. Yang menarik juga adanya Profil Medina -sebuah Kota
Arab di Tunis. Ruang Bawah Tanah (Bulla Regia dan Matmata di TunisiaAfrika Utara) dan Hasil Studi Pengaruh Psikologis dan Fisiologis Manusia
di Ruang bawah Tanah dari Bangunan Masa Kini dijelaskan secara teoretis
juga pada buku ini. Diawali dengan pembahasan Teori Konsep Arsitektur
Mediterania, dipaparkan tentang Arsitektur Bangunan Modern dan rumahrumah di Pantai, Lembah Subur, sampai dengan Gurun Pasir di Tunisia.
Sebagai penutup disajikan Serba-Serbi yang Menarik di Tunisia dari
Makanan, Minuman, Kafe, Pakaian, Iklim, Polusi, Perumahan, Binatang,
Sayur-Mayur, Buah-buahan, Kerajinan Tangan, Musik dan Tarian,
Makanan Pokok, Bahasa, Pariwisata, Bangga Akan Produksi Dalam
Negeri, Buah Zaitun, Hari Raya Iedul Adha.

Target Nilai 100 Ulangan Harian Semuya Pelajaran SD/MI
Kelas 4 Buah Hati
Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kelanjutan
dari pendidikan dan penelitian yang terikat dalam tridharma
perguruan tinggi. Secara filosofis, PKM merupakan wujud
konkrit dari penerapan ilmu yang bersifat siklus atau umpan
balik, sehingga “jika dilaksanakan dengan baik, benar,
sistematis dan konsisten (sesuai peta jalan dan rencana
strategis)”, maka hasilnya bukan hanya memberdayakan dan
memandirikan masyarakat serta menguatkan daya saing bangsa,
tetapi akan semakin membangun (mengkonstruksi) dan
menguatkan pendidikan dan penelitian. PKM yang dilaksanakan
secara terencana, konsisten dan berkelanjutan menghasilkan
luaran (outcome) yang jelas bagi lembaga pendidikan tinggi,
baik dalam internalisasi dan institusionalisasi ilmu pengetahuan
dan teknologi maupun komersialisasi inovasi, baik dalam
pengembangan pendidikan maupun penelitian, baik dalam
integrasi ilmu maupun kolaborasi institusi. PKM yang
terencana, konsisten dan berkelanjutan, baik bidang ilmu,
pendekatan, sasaran maupun lokasi, diyakini akan
berdampaknyata dan berlipat (multiplier effect) terhadap
masyarakat yang diberdayakan. Penulisan buku ini dilakukan
secara berkolaborasi yang ditulis selama dua minggu sejak
tanggal 1 September sampai 15 September 2020. Sebagai
perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, beberapa dosen dari
berbagai institusi di Perguruan Tinggi Indonesia melakukan
kegiatan PKM dan dituangkan dalam buku ini. Lingkup bidang
dalam buku Abdimas ini meliputi bidang ekonomi, pendidikan,
sosial humaniora, dan Teknologi terapan.
MAMA KUDANG DAN KOTA SANTRI : Biografi KH. Muhammad
Soedja’i dan Sejarah Kota Tasikmalaya Niaga Swadaya
Buku ini berisi kumpulan soal dan pembahasan soal UN SMA/MA
2016-2018. Berikut adalah keunggulan-keunggulannya. Berisi kumpulan
soal UN SMA/MA dari tahun 2016-2018. Dengan mengerjakan soal demi
soal dalam kumpulan soal UN SMA/MA yang sudah pernah diujikan
sebelumnya, Anda akan diajak untuk membiasakan diri berlatih soal yang
sesuai. Semakin banyak berlatih, semakin terbiasa sehingga akan semakin
mudah. Kumpulan soal UN SMA/MA 2016-2018 dilengkapi dengan
pembahasan secara detail yang dilengkapi Rumus The King milik Ganesha
Operation. Dengan mempelajari pembahasan detail setiap soal, Anda akan
diajak lebih memahami konsep materi. Rumus The King akan memberikan
jembatan pengingat dan pemahaman materi pada konsep tertentu.
Dilengkapi dengan 2 paket soal Try Out 2019 beserta kunci jawaban dan
pembahasan detail yang diberikan secara terpisah. Anda akan diajak untuk
membiasakan diri menghadapi soal setara UN SMA/MA. Dengan
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mengerjakan soal demi soal yang disusun sedemikian rupa akan membantu
Anda beradaptasi dengan setiap jenis dan tingkat kesulitan soal.
Apresiasi kesenian tradisional Penerbit Lakeisha
Appreciation of Indonesian society on traditional art.
Profil daerah kabupaten dan kota Bentang B first
Natural resources potential of 100 cities and regions for local and foreign
investment in Indonesia.
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