PENGANTAR
Rosda adalah penerbit, percetakan, dan penyedia konten dengan
pengalaman lebih dari 50 tahun. Selama setengah dekade kami fokus
menerbitkan buku perguruan tinggi untuk jurusan komunikasi, pendidikan,
PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), agama Islam, psikologi, filsafat, olah
raga dan kesehatan, hukum dan pemerintahan. Kami juga menerbitkan
kategori dengan menyediakan buku anak-anak, fiksi, budaya, arsitektur,
dan keterampilan.
Produk kami tersedia di jaringan toko buku se-Indonesia, distributor, dan
toko buku online. Versi ebook juga sudah tersedia di berbagai platform.
Kami bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi untuk mendapatkan
naskah yang berkualitas, termasuk kerjasama penerbitan dengan Malaysia,
Tiongkok, dan Pakistan.
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Buku Agama

Belajar dan Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam
Buku ini secara garis besar dikategorikan dalam dua bagian.
Pertama, telaah kurikulum PAI yang memberi pemahaman
agar kegiatan pembelajaran PAI yang dilakukan guru diawali
dengan menelaah kurikulum terlebih dahulu. Kedua, berisi
model-model pembelajaran PAI dan penilaiannya.
Kehadiran buku ini setidaknya dapat dijadikan bahan atau
referensi bagi mahasiswa, guru dan pihak lainnya sebagai
kajian pada dua mata kuliah, yakni “Telaah Kurikulum PAI’ dan
“Belajar dan Pembelajaran PAI”.

RR.PK0210 > Abdul Madjid, S.Ag., M.Pd. > 16 x 24 cm - 388 hlm
> Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-230 gr > Cetakan 2, 2014 > ISBN:
978-979-692-120-1 > Rp 82.000
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Dikotomi Pendidikan Islam
Dalam buku ini penulis mencoba melakukan pelacakan secara komprehensif untuk
menemukan akar dari kemunduran umat Islam kontemporer khususnya pada ranah
pendidikan. Di samping itu, penulis mencoba untuk mewujudkan kembali peradaban Islam
yang gemilang pada masa lampau, dengan gerakan rethinking pendidikan Islam. Pendidikan
Islam dan realitas keilmuan akan menumbuhkembangkan khazanah pemikiran Islam di masa
datang, tentunya dengan bimbingan Al Quran dan Hadis.

RR.AG0197 > Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I dkk. > 16 x 24 cm - 296 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr Sampul AC-210 gr > Cetakan 2, 2011 > ISBN: 978-979-692-053-2 > Rp 67.000

Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama
Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi dan
mengapresiasi keragaman, kebinekaan, dan pluralisme. Islam
menentang segala bentuk kekerasan dan teror yang dilakukan
atas nama agama. Pilar-pilar bangunan konstitusionalisme,
pluralisme, dan multikulturalisme merupakan ciri khas yang
sangat penting dan merupakan salah satu pilar utama
negara Indonesia yang harus terus dirawat, dipelihara, dan
dilestarikan dalam bingkai keindonesiaan.

Buku ini telah ditetapkan sebagai
buku yang memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan
berdasarkan Keputusan Kepala
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Nomor: 11432/H3/LL/2015

RR.PK0277 > Prof. Dr. Faisal Ismail, M.A. > 16 x 24 cm - 192 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 1, 2014
> ISBN: 978-979-692-571-1 > Rp 46.000

Ekologi Manusia

Dalam Perspektif Sektor Kehidupan dan Ajaran Islam
Dalam buku ini dikemukakan konteks Ekologi Manusia dalam konsep keilmuan dan
bagaimana hubungannya dengan disiplin sosiologi. Buku ini mengkaji dua sudut pandang
utama Ekologi Manusia. Pertama, Ekologi Manusia dalam perspektif sektor kehidupan. Kedua,
Ekologi Manusia dalam perspektif ajaran Islam. Buku ini sangat cocok bagi mahasiswa UIN
pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Sosiologi, ataupun mahasiswa yang mempelajari ilmu-ilmu
sosial di perguruan tinggi.

RR.AG0218 > Drs. Sofyan Anwar Mufid, M.S. > 16 x 24 cm - 228 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 2, 2017 > ISBN: 978-979-692-468-4 > Rp 52.000
Tersedia dalam buku digital
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Fikih Pendidikan
Buku ini adalah buku fikih yang pertama yang membahas pendidikan secara lengkap, luas,
dan mendalam. Buku ini berisi berbagai hal mengenai pendidikan ditinjau dari sudut pandang
Islam; mencakup pendidikan diri, pendidikan keluarga, pendidikan lembaga, pendidikan
masyarakat, serta pola dasar dan metode pendidikan Rasulullah.

RR.PK0081 > Drs. Heri Jauhari Muchtar > 16 x 24 cm - 260 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 3, 2012 > ISBN: 979-692-515-X > Rp 56.000
Tersedia dalam buku digital

Hadis Tarbawi
Untuk mencapai keberhasilan, banyak fase dan proses yang harus dilalui dengan senantiasa
bercermin dan menyandarkan konsep pendidikan pada ajaran Rasulullah Saw, harapan
utamanya berdampak pada perbaikan kualitas kehidupan dalam segala aspek. Bagaimana
buku ini mengetengahkan ayat dan hadis yang berkaitan dengan pendidikan dan uraiannya
guna memperoleh makna yang dikandungnya?

RR.AG0230 > Dr. H. Hasbiyallah, M.Ag. dan Dr. Moh. Sulhan, M.Pd. > 16 x 24 cm - 152 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 1, 2015 > ISBN: 978-979-692-610-7 > Rp 38.500

Ilmu Pendidikan Islami
Buku ini menguraikan cara bagaimana agar pendidikan yang berlangsung senantiasa diwarnai
oleh ajaran Islam. Sehingga output pendidikan bukan hanya memiliki akal yang cerdas, tapi
juga memiliki hati yang cerdas pula.
Buku ini tidak hanya cocok untuk kalangan pendidik, khususnya guru agama di sekolah
umum, tapi juga masyarakat luas yang mengharapkan cerdas akal dan cerdas hati.

RR.PK0192 > Prof. Dr. Ahmad Tafsir > 16 x 24 cm - 332 hlm > Kertas Isi Bookpaper 57,5 - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 4, 2016 > ISBN: 978-979-692-075-4 > Rp 80.000
Tersedia dalam buku digital

Islam Konsepsi dan Sejarahnya
Buku ini menawarkan berbagai konsep dasar dalam pembahasannya serta
memperbandingkan pandangan-pandangan antarmazhab. Pembahasan ini menjadi lebih jelas
dan lengkap dengan menyertakan sejarah Islam yang mendominasi uraian dalam buku ini.
Tuhan menurunkan Islam karena berguna sebagai rahmat bagi kehidupan. Jadi, bukan hanya
untuk umat muslim saja, nonmuslim juga termasuk. Islam juga bukan sekadar ritualisme.
Islam merupakan sistem kehidupan. Tidak ada dalam kehidupan umat muslim yang tidak
diatur oleh Islam.

RR.AG0165 > Syed Mahmudunnasir > 16 x 24 cm - 496 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 310 gr
> Cetakan 5, 2011 > ISBN: 979-514-137-6 > Rp 101.500
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Kajian Dakwah Multiperspektif
Buku ini mencoba mengetengahkan berbagai kajian dakwah dari beragam perspektif. Ini
dikarenakan kajian dakwah sebagai ilmu terus menunjukkan grafik yang meningkat, baik
intensitas kajian maupun kualitas pendekatan dan kedalaman materi. Area kajian dakwah
terus meluas ke berbagai sudut dunia dakwah, mulai dari wilayah sumber-sumber normatif
dakwah hingga dataran empirik beragam praktik dakwah pada tingkat implementasi.
Buku ini diperuntukkan untuk mahasiswa atau dosen di Fakultas Dakwah perguruan tinggi
Islam, dan juga dapat dijadikan referensi bagi para penggiat dakwah Islam.

RR.AG0217 > Asep Muhyiddin, Prof., Dr., M.Ag., dkk > 16 x 24 cm, 336 hlm > Kertas isi HVS-70 gr Sampul AC-210 gr > Cetakan 1, 2014 > ISBN: 978-979-692-465-3 > Rp 72.500

Khazanah Pendidikan Agama Islam
Materi pendidikan agama Islam dalam buku ini menyiratkan pada tatanan teori-teori agama
yang memang perlu diketahui oleh kalangan akademisi. Di samping itu, dalam buku ini
penulis mencoba melakukan rekonstruksi pada materi pendidikan agama Islam yang selama
ini masih bersifat doktriner dengan memberikan nuansa baru dengan sentuhan mutakhir.
Oleh karena itu, buku ini merupakan langkah awal untuk membuka cakrawala pengembangan
materi pendidikan agama Islam pada era ke depan.

RR.AG0209 > Khozin, S.Ag., M.A. > 16 x 24 cm - 292 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 1, 2013 > ISBN: 978-979-692-151-5 > Rp 64.000

Fikih Lembaga Keuangan Syariah
Buku ini memperkaya pengetahuan serta pemahaman kita
mengenai instrumen bunga di lembaga keuangan konvensional
yang berdampak pada munculnya persoalan hukum dalam
perspektif Islam. Lalu, apa sajakah instrumen lembaga
keuangan syariah dan bagaimana implementasinya?

RR.AG0231 > Dr. Yadi Janwari > 16 x 24 cm - 176 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr,
Sampul AC 210 gr > Cetakan 2, 2015 > ISBN: 978-979-692-611-4
> Rp 43.500
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Menggagas Pendidikan Islam
Perkembangan berdirinya pesantren di Indonesia mencapai jumlah ribuan. Munculnya
pesantren ini memberikan kesan mematahkan dan menetapkan kecenderungan masyarakat
global yang mengikuti pola-pola kehidupan modern yang dipengaruhi budaya Barat,
setidaknya dalam konteks Indonesia.
Berdasarkan pertumbuhan pesantren yang sangat signifikan, pesantren menjadi lembaga
pendidikan Islam yang potensial membangun sumber daya manusia Indonesia, untuk
berpartisipasi mengantarkan pencapaian suatu peradaban dan kebudayaan yang unggul serta
pembentukan masyarakat madani.

RR.AG0224 > Prof. Dr. Mujamil Qomar, M.Ag. > 16 x 24 cm - 228 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 1, 2015 > ISBN: 978-979-692-580-3 > Rp 53.000

Metode Kritik Hadis
Buku ini berisi tentang telaah ilmu hadis, khususnya, ilmu Jarh (celaan) dan Ta’dil (pujian).
Oleh karena ilmu Jarh dan Ta’dil menjadi inti yang digunakan para kritikus hadis.
Buku ini pun membahas ijtihad, karena sangat cocok menjadi referensi mahasiswa syariah
atau orang yang ingin mendalami ilmu agama Islam.

RR.AG0194 > Prof. Dr. M. Abdurrahman, dkk > 16 x 24 cm - 264 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 2, 2013 > ISBN: 978-979-692-043-3 > Rp 59.000

Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab
Edisi Revisi
Buku ini mengusung pembaruan bukan hanya dalam metode,
teknik, dan pendekatan, melainkan juga pada pedoman
dasarnya yang sistematis. Kehadiran buku ini harus ditinjau
dari sudut fungsi bahwa buku ini akan memberi wawasan
metodologis, terutama bagi para pengajar bahasa Arab.
Diharapkan dengan buku ini para pengajar bahasa Arab
dapat mengembangkan cara baru yang kreatif-inovatif dalam
pembelajaran bahasa Arab sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan masa sekarang.

RR.AG0250 > Acep Hermawan > 16 x 24 cm - 408 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 260 gr > Cetakan 5 revisi, 2018 > ISBN: 978-602-446-267-3
> Rp 100.000
Tersedia dalam buku digital
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Metodologi Penelitian Bahasa Arab
Konsep Dasar, Strategi, Metode, Teknik

Mengingat karakteristik bahasa Arab berbeda dari bahasa
Asing lainnya, maka metode dan teknik penelitiannya pun
berbeda pula. Dengan demikian, kehadiran buku Metodologi
Penelitian Bahasa Arab ini menjadi sangat penting untuk
memberikan pemahaman mendalam dalam melaksanakan
penelitian Bahasa Arab.
Buku ini sendiri menyajikan dua sisi kajian, yaitu sisi
teoretis yang berbicara tentang dasar-dasar ilmiah seputar
penelitian; dan sisi praktis yang berbicara sekitar praktik
penelitian bahasa Arab sejak perencanaan hingga langkahlangkah praktis, yang sangat diperlukan oleh segenap insan
pendidikan baik dosen, guru, mahasiswa, maupun masyarakat
umum yang memiliki animo terhadap bahasa Arab.

RR.AG0248 > Izzuddin Musthafa, Dr., MA, dkk. > 17,5 X 25 cm - 364 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 260 gr > Cetakan 1, 2018
> ISBN 978-602-446-194-2 > Rp. 100.000

Metodologi Pengajaran Agama Islam
Buku ini tidak hanya akan membantu para calon guru agama Islam yang belajar di Fakultas
Tarbiyah, namun berguna juga bagi semua orang yang mengajarkan agama Islam baik di
sekolah, di rumah, di masjid, di kantor, di perusahaan, atau di unit-unit kerja lainnya.

RR.PK0037 > Prof. Dr. Ahmad Tafsir > 16 x 24 cm - 176 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 13, 2017 > ISBN: 979-692-514-530-4 > Rp 47.000
Tersedia dalam buku digital

Metodologi Studi Islam
Buku ini merekam upaya kreatif untuk menumbuhkan kajian keislaman yang lebih terarah.
Di dalamnya membahas tiga topik besar, yaitu: Islam: kebudayaan dan penelitian; Islam:
doktrin, sejarah, dan studi kawasan; dan Islam: tradisi dan modernitas.

RR.AG0120 > Drs. Atang Abd. Hakim, MA & Dr. Jaih Mubarok > 15 x 21 cm - 256 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 230 gr > Cetakan 18, 2017 > ISBN: 979-514-907-5 > Rp 55.000
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Metodologi Studi Islam
Kebenaran Islam sebagai agama fitrah dapat dipahami melalui informasi yang datang dari
Allah dan Rasul-Nya, yang berupa Al-Quran dan al-Hadits. Informasi tersebut tentunya harus
dipelajari dan digali dengan benar sesuai dengan kaidah keilmuan.
Sebagai upaya memahami ajaran Islam dengan benar, maka dalam buku ini dijabarkan
secara rinci tentang bagaimana mengenal Islam dan cara-cara mempelajarinya. Dengan
penjabaran tersebut, diharapkan para pembacanya mengetahui tentang Islam yang memiliki
berbagai aspek, yang kemudian paham bagaimana mempelajari berbagai aspek dari ajaran
Islam tersebut.

RR.AG0244 > Supiana, Prof. DR., M.Ag > 16 X 24 cm, 428 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-310 gr
> Cetakan 1, 2017 > 978-979-692-741-8 > Rp 102.500

Paradigma Pendidikan Islam

Analisis Historis, Kebijakan, dan Keilmuan
Poin-poin penting yang menjadi benang merah dalam pembahasan buku ini terkait dengan
perlunya umat Muslim melakukan gerakan reformasi, modernisasi, dan rekonstruksi
pendidikan Islam karena umat Muslim saat ini secara tak terelakkan dihadapkan pada
kompleksitas tantangan modernitas yang sangat berat. Pokok pikiran lainnya yang disoroti
dalam buku ini adalah tentang pentingnya mencegah terjadinya sekularisasi pendidikan dalam
pengertian yang seluas-luasnya. Benang merah lain yang mencuat dalam buku ini adalah
ajakan dan gagasan penting untuk mengembangkan ilmu-ilmu keislaman melalui berbagai
penelitian keagamaan.
RR.PK0367 > Faisal Ismail, Prof. Dr. H., M. A. > 16 X 24 cm, 396 hlm > Kertas isi HVS 70 gr Sampul AC-310 gr > Cetakan 1, 2017 > 978-602-446-051-8 > Rp 95.500

Pedoman Penerjemahan Arab-Indonesia
Menerjemahkan sebuah teks bukanlah semata persoalan mengalihkan kata demi kata
dari bahasa sumber ke dalam bahasa target. Menerjemahkan berarti menghadirkan pesan
(gagasan, pemikiran, perasaan) secara ekuivalen. Ada amanat yang harus disampaikan
kepada yang berhak (pembaca).
Di sinilah penerjemah perlu bertindak cermat. Diperlukan strategi, metode, prosedur, dan
teknik yang tepat. Jadi, membaca buku ini merupakan langkah bijak.

RR.AG0198 > M. Zaka Al Farisi, M.Hum > 16 x 24 cm - 264 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 2, 2014 > ISBN: 978-979-692-055-6 > Rp 59.000

Pembelajaran Perspektif Islam
Buku ini mencoba menguraikan teori dan konsep proses belajar dan pembelajaran, sehingga
pemahaman guru atau pendidik terhadap peran dan fungsinya semakin meningkat. Dengan
meningkatnya pemahaman tersebut, maka proses belajar dan pembelajaran dapat dicapai
secara optimal.

RR.AG229 > Jamaludin, M.Pd., Acep Komarudin, M.Ag., & Koko Khoerudin, M.Pd.I. > 16 x 24 cm - 284 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 1, 2015 > ISBN: 978-979-692-609-1 > Rp 64.000
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Pendidikan Agama Islam

Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim
Buku ini mengingatkan umat Islam betapa pentingnya Pendidikan Agama Islam. Dengan
penyajian yang runut dan sistematis, buku ini dalam penyajiannya disesuaikan dengan
kebutuhan perkuliahan di perguruan tinggi. Selain itu, dapat juga menjadi referensi dalam
melakukan pengkajian dan penelitian pokok-pokok ajaran Islam terutama bagi mahasiswa
juga untuk kalangan masyarakat lainnya. Mengungkap bahwa Islam bukan sebatas ritual
ibadah, tidak melulu dibicarakan di lingkungan masjid.

RR.AG0176 > Drs. Muhammad Alim, M.Ag. > 16 x 24 cm - 276 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 3, 2011 > ISBN: 979-692-699-7 > Rp 59.000

Pendidikan Islam

Kajian Teoretis dan Pemikiran Tokoh
Buku ini berisi tentang teori-teori pendidikan Islam yang memadukan antara teori-teori
Barat dan Islam. Secara umum buku ini membahas komponen pendidikan Islam, baik dari
segi pengertian, kurikulum, pendidik, peserta didik, dan berbagai metode pendidikan Islam,
yang kemudian di akhir buku ini dibahas juga tentang tokoh-tokoh pendidikan Islam dan
pemikirannya. Buku ini dapat menjadi bahan ajar dan bahan referensi bagi mahasiswa
dan dosen perguruan tinggi agama Islam. Di samping itu, buku ini dapat menjadi sumber
wawasan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat.

RR.AG0213 > Heri Gunawan, S.Pd.I., M.Ag. > 16 x 24 cm, 364 hlm > Kertas isi HVS-70 gr Sampul AC-230 gr > Cetakan 1, 2014 > ISBN: 978-979-692-165-2 > Rp 78.000

Pendidikan Karakter Ajaran Tuhan
Manusia saat lahir kualitasnya sama, tidak melakukan
apa-apa, hanya mampu mengangis. Manusia bertambah
besar dan bertambah dewasa kelakukannya berbeda-beda
antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaannya itu
disebabkan pengaruh lingkungan dan pendidikan. Bila
lingkungan dan pendidikannya baik dia bisa berperilaku baik.
Namun sebaliknya bila pendidikan dan lingkungannya buruk,
kecenderungan mereka berperilaku buruk.
Buku ini dapat dijadikan pedoman, terutama para orang tua,
untuk membangun dan membimbing karakter/akhlak anakanaknya agar baik sesuai dengan ajaran Tuhan. Pendidikan
pokok anak-anak dapat dimulai dengan penanaman iman, lalu
pembiasaan karakter/akhlak yang baik, menundukkan hawa
nafsu, kemudian merasa dicintai oleh Tuhan. Dengan begitu,
keadaan dunia atau lingkungan dapat diperbaiki dengan
membangun karakter/akhlak melalui ajaran Tuhan.

RR.AG0251 > Prof. Dr. Ahmad Tafsir > 16 X 24 cm, 264 hlm
> Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-230 gr > Cetakan 1, 2018
> 978-602-446-296-3 > Rp 70.000
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Pendidikan Kesehatan dalam Al-Quran
Buku ini membahas tentang nilai-nilai pendidikan kesehatan dalam Al-Quran. Kajian dalam
buku ini sangat penting bagi semua orang dari berbagai latar belakang, karena pendidikan
kesehatan adalah milik semua orang yang termotivasi untuk mengupayakan hidup sehat.
Sehat di sini adalah sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat secara sosial-kemasyarakatan.
Buku ini sangat berguna bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dan Keperawatan,
serta masyarakat umum yang tertarik pada dunia kesehatan.

RR.AG0208 > Nina Aminah, M.Ag. > 16 x 24 cm - 216 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 1, 2013 > ISBN: 978-979-692-152-2 > Rp 50.000

Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam
Pendidikan Agama Islam tidak terbatas pada upaya olah pikir, tetapi juga meniscayakan olah
kalbu. Artinya, Pendidikan Agama Islam tidak sekadar mendidik anak bangsa menjadi cerdas,
tapi juga bertakwa.
Buku ini bisa dijadikan acuan bagi para calon pendidik dan pendidik serta siapa pun yang
menjadi bagian dari pendidikan PAI. Mereka bisa menggunakan penelitian kualitatif untuk
memahami dan mencari solusi atas berbagai masalah terkait dengan pendidikan PAI.

RR.PK0205 > Dr. Nusa Putra, S.Fil., M.Pd., dkk. > 16 x 24 cm - 156 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr Sampul AC-210 gr > Cetakan 2, 2013 > ISBN: 978-979-692-089-1 > Rp 39.000
Tersedia dalam buku digital

Pengantar Linguistik Arab
Linguistik deskriptif memfokuskan pembahasannya pada
bahasa tanpa melihat pada aspek sejarah dan tidak
membandingkannya dengan bahasa lain. Dengan kata
lain, linguistik ini—seperti dikatakan de Saussure—hanya
mempelajari bahasa apa adanya dan untuk bahasa.
Buku Pengantar Linguistik Arab yang ada di tangan
pembaca ini, mencoba memberikan gambaran awal bagi
para mahasiswa dan pembaca secara umum tentang kajian
internal bahasa Arab yang meliputi fonologi, morfologi,
sintaksis, dan semantik dengan perspektif linguistik deskriptif.

RR.AG0249 > Dr. Ade Nandang S., M.Ag., & Abdul Kosim, M.Ag. > 16 X
24 cm, 148 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-230 gr > Cetakan 1,
2018 > 978-602-446-246-8 > Rp 44.000
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Perbandingan Dakwah
Pada kondisi sekarang ini diperlukan usaha studi praktik-praktik dakwah umat Islam dengan
cara melakukan studi perbandingan dakwah. Perbandingan dakwah dimaksud bukan semata
membandingkan cara dan pola dakwah yang dipraktikkan umat Islam, tapi lebih dari
itu, mencari cara bagaimana menemukan konsep dakwah yang tepat berdasarkan pada
pengalaman-pengalaman, riset, dan analisis para sarjana tentang studi dakwah Islam.

RR.AG0220 > Dr. Acep Aripudin & Dr. Mudhofir Abdullah > 16 x 24 cm - 156 hlm > Kertas isi HVS-70 gr Sampul AC-210 gr > Cetakan 1, 2014 > ISBN: 978-979-692-476-9 > Rp 39.000

Peradaban Ekonomi Islam

Pada Masa Keemasan dan Kebangkitan Islam
Buku ini mencoba menelusuri jejak sejarah peradaban
ekonomi Islam, terutama pada masa keemasan Islam pada
abad 8 s.d. 13 M dan masa kebangkitan Islam pada abad
ke-20 M. Peradaban ekonomi Islam yang muncul di kedua
periode ini merupakan hal yang sangat menarik untuk
disimak, karena karakteristik yang dalam periode tersebut
sangat berbeda. Pada masa keemasan, meskipun sangat
sederhana tetapi peradaban ekonomi Islam telah mewarnai
peradaban dunia luar. Sedangkan peradaban ekonomi Islam
pada abad ke-20, sekalipun sudah modern tetapi tetap
berada di bawah penetrasi peradaban Barat.

RR.AG0247 > Yadi Janwari, MA. > 16 X 24 cm, 284 hlm > Kertas isi
HVS-70 gr - Sampul AC-230 gr > Cetakan 1, 2017 > 978-602-446-185-0
> Rp 68.000

Sains dan Teknologi Islam
Islam memandang sains dan teknologi terkait erat dengan konsep tauhid, yakni merupakan
satu kesatuan dengan cabang pengetahuan lainnya. Islam tidak melihat alam sebagai entitas
terpisah, melainkan sebagai bagian integral dari pandangan holistik Islam tentang Tuhan,
manusia, dan alam semesta.
Dalam buku ini, penulis memberikan wawasan yang sangat mendasar tentang Islamisasi
sains dan teknologi. Dengan uraian yang sangat apik, ia berupaya menyampaikan pandang
yang holistik agar sains dan teknologi kembali pada fitrahnya.

RR.AG0225 > Dr. Akhmad Alim, M.A. > 16 x 24 cm - 148 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr, Sampul AC 210 gr
> Cetakan 1, 2015 > ISBN: 978-979-692-583-4 > Rp 38.000
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Science and Technology

Some Cases in Islamic Perspective
Seiring perjalanan waktu dan berkembangnya kebudayaan dalam kehidupan manusia, teori
keilmuan sebagai hasil dari inteligensia manusia berubah dari waktu ke waktu. Beberapa bab
dalam buku ini mencoba membawa para pembacanya untuk menyingkap rahasia keilmuan.
Secara umum, dalam epistemologi Islam ada tiga hal yang mendasari pengetahuan dan
argumentasi secara logis, yaitu: alasan (‘aql), pengalaman (‘ada), dan pengungkapan (syar’).
Bagaimana perkembangan ilmu dan teknologi dalam Islam, dapat Anda baca lengkap dalam
buku ini.
RR.AG0193 > Dr. H.M. Subandi, Ir., Drs. & Hany Hanita Humanisa, S.Pd. > 16 x 24 cm - 100 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 2, 2012 > ISBN: 978-979-692-040-2 > Rp 28.500
Tersedia dalam buku digital

Sejarah Pendidikan Islami
Buku ini diterbitkan untuk dapat memberi pemahaman tentang sejarah pendidikan Islami,
baik di dunia Islam maupun di Indonesia.
Buku “Sejarah Pendidikan Islami” ini disusun dan disebarluaskan agar menjadi pedoman bagi
setiap umat Islam, terutama yang berprofesi sebagai pendidik. Di samping itu, buku ini
diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk menggali lebih dalam lagi khazanah keilmuan
Islam dalam bidang sejarah pendidikan Islami, dan sekaligus membuktikan kiprah pengabdian
pendidikan Islami bagi kemajuan umat.
RR.PK0254 > Dr. H. Iskandar Engku, M.A., dkk > 16 x 24 cm- 232 hlm > Kertas isi HVS-70 gr Sampul AC-210
gr > Cetakan 2, 2013 > ISBN: 978-979-692-180-5 > Rp 53.000
Tersedia dalam buku digital

Sejarah Peradaban Islam
Perjalanan panjang umat Islam dari awal hingga sekarang
penuh dengan liku-liku, pasang surut kejayaan dan
kehancuran telah dialaminya. Pada masa klasik, umat Islam
telah mampu membuktikan kejayaannya, sehingga dapat
menorehkan tinta emas dalam khazanah ilmu pengetahuan,
terutama pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan alMakmun. Berbagai ilmu pengetahuan yang dihasilkan masa
itu telah dijadikan pedoman bagi ilmu-ilmu yang saat ini.
Mengingat pentingnya mengetahui sejarah dalam dunia Islam,
buku ini berusaha memaparkan rangkaian peristiwa yang
dialami muslim sejak masa lahirnya Islam.

RR.AG0245 > Ratu Suntiah, M.Ag., dkk. > 16 X 24 cm, 332 hlm
> Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr > Cetakan 1, 2017
> 978-602-446-180-5 > Rp 75.000
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Sistem Informasi Manajemen PAI
Kehadiran buku ini merupakan salah satu upaya untuk mengisi kekurangan teori-teori
pendidikan agama Islam di Indonesia. Dalam buku ini diuraikan betapa pentingnya informasi
yang berhubungan dengan pendidikan islam yang akan membantu para pemangku kebutuhan
atau penanggung jawab pendidikan dalam merencanakan, melakukan pengambilan keputusan,
dan melakukan pengendalian pendidikan islam di Indonesia dengan baik.

RR.AG228 > Dr. Helmawati, SE., M.Pd.I. > 16 x 24 cm - 176 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 2, 2016 > ISBN: 978-979-692-608-4 > Rp 43.500

Sosiologi Dakwah
Buku ini mencoba merekonstruksi perjalanan dakwah yang telah berhasil merambah daratan
Nusantara, tetapi dalam nuansa budaya yang sarat nuansa kekinian. Buku ini merupakan
catatan-catatan teks perkuliahan, mencoba melakukan apa yang disebutnya “Sosiologi
Dakwah”, yaitu peneropongan sisi-sisi sosiologis terhadap fenomena-fenomena dakwah.
Buku ini sangat berguna bagi mahasiswa, dosen perguruan tinggi agama Islam, dan
masyarakat yang tertarik pada dunia dakwah.

RR.AG0210 > Acep Aripudin, Dr. > 16 x 24 cm - 172 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 2, 2016 > ISBN: 978-979-692-154-6 > Rp 42.000

Strategi Dakwah

Penerapan Strategi Komunikasi dalam Dakwah
Dari kacamata komunikasi, dakwah Islamiah merupakan upaya komunikasi dalam rangka
memengaruhi individu atau komunal, agar mereka-dengan sadar dan yakin akan kebenaran
Islam—mau menganutnya (bagi mereka yang non-muslim) dan memperdalam pengetahuan
agama Islam (bagi kaum muslimin). Upaya tersebut terkait erat dengan strategi dan teknik
penyampaian yang dilakukan komunikator.
Melalui buku ini, penulis mencoba menyelaraskan manfaat strategi komunikasi bagi keber
hasilan dakwah Islamiah yang menjadi kewajiban bagi kaum muslimin, terutama para dai.

RR.AG0223 > Kustandi Suhandang > 16 x 24 cm - 148 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 1, 2015 > ISBN: 978-979-692-569-8 > Rp 38.000

Studi Agama Islam

Untuk Perguruan Tinggi Kedokteran dan Kesehatan
Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui perantara rasulrasul Allah, yang merupakan satu sistem keyakinan (credo) atas adanya yang mutlak
di luar manusia, satu sistem peribadatan (ritus), serta sistem norma (tata kaidah) yang
mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan
alam lainnya. Informasi yang paling benar dapat diperoleh melalui Nabi Muhammad SAW
sebagai rasul terakhir, berupa al-Quran (ayat qauliyah) dan fenomena alam semesta yang
membuktikan kebenaran dan kekuasaan Allah SWT (ayat kauniyah).

RR.AG0226 > Dra. Nina Aminah, M.Ag. > 16 x 24 cm - 264 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-230 gr
> Cetakan 2, 2017 > ISBN: 978-979-692-584-1 > Rp 60.000
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Studi Islam

Suatu Pengantar dengan Pendekatan Interdisipliner
Agar tidak terjadi kesalahpahaman sebagaimana yang dipahami oleh sarjana Barat dan
pengikutnya, maka buku ini menawarkan pendekatan interdisipliner dan metode studi Islam
yang membawa pesan dan kesan sebagai agama yang santun, toleran, dan rahmatan
lil’alamin.

RR.AG0232 > Drs. H. Dede Ahmad Ghazali, M.Ag. & Heri Gunawan, S.Pd.i., M.Ag. > 16 x 24 cm - 216 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr, Sampul AC 210 gr > Cetakan 1, 2015 > ISBN: 978-979-692-612-1 > Rp 51.000

Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan
Salah satu jalan agar manusia dapat berdialog dengan
teks Al-Qurân adalah dengan menafsirkannya. Meskipun
menafsirkan Al-Qurân tidak mudah, tetapi jika para
pembaca tekun dan ulet melakukan dialog, insya Allah
kesulitan itu pun akan sirna.
Dialog pendidikan yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qurân
bukanlah yang pertama kali dilakukan. Namun demikian,
nuansa penafsiran akan “terasa” jika setiap saat para
pembaca Al-Qurân melakukan refleksi atas bacaan yang
telah dilakukannya, sehingga bacaan-bacaan tersebut
senantiasa terasa dinamis. Hal inilah —dinamisasi—yang
akan ditemukan para pembaca sekaitan dengan penafsiran
ayat-ayat bertema pendidikan pada uraian buku ini. Hal ini
pun sekaligus sebagai pembeda dengan buku-buku sejenis
lainnya

RR.AG0252 > Dr. M. Karman, M.Ag. > 16 x 24 cm - 388 hlm > Kertas Isi
HVS 70 gr - Sampul AC 260 gr > Cetakan 1, 2018 > ISBN: 978-602-446297-0 > Rp 97.000

Teori Hadis

Sebuah Pergeseran Pemikiran
Perbedaan pendapat dalam menentukan status hadis akan tetap ada di kalangan ulama
selama mereka mengembangkan daya nalarnya. Pada buku ini, penulis memfokuskan diri
untuk meneliti kriteria al-Hakim dalam menentukan status hadis.

RR.AG0234 > Prof. Dr. M. Abdurrahman, M.A. > 16 x 24 cm - 188 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 1, 2015 > ISBN: 978-979-692-635-0 > Rp 45.000
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Buku
Bahasa dan Menulis

Apresiasi Sastra Indonesia dan
Pembelajarannya
“Apakah menikmati dan mengapresiasi sastra merupakan
sesuatu yang sulit bagi mahasiswa baru? Apa ia
membutuhkan persiapan khusus? Tidak semua orang
mampu menikmati karya sastra. Bahkan mungkin lebih
sedikit lagi orang yang benar-benar bisa mengapresiasi
sastra secara pantas, menyelami kedalamannya, mengambil
makna dari bacaannya.
Sebagai pengajar, penulis giat menggugah pembaca agar
makin banyak menikmati karya sastra, mengembangkan
intelektualitas, mendorong lebih giat mengapresiasi dan
berkarya, terutama melalui musikalisasi puisi dan menulis
cerita pendek. Buku ini niscaya mampu mengubah
mahasiswa yang awalnya kurang suka sastra Indonesia jadi
tertantang untuk mengeksplorasi lebih dalam.

RR.UM0174 > Dra. Sri Suhita, M.Pd. & Rahmah Purwahida, S.Pd., H.Hum.
> 16 x 24 cm - 312 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 230 gr >
Cetakan 1, 2018 > ISBN: 978-602-446-271-0 > Rp 51.000
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Islamic English
(Bahasa Inggris)

Buku bahasa Inggris ini adalah buku untuk mata kuliah umum
Bahasa Inggris bagi para mahasiswa di perguruan tinggi Islam
seperti IAIN, UIN, dan STAIN. Tidak seperti buku bahasa Inggris
lainnya, Buku Islamic English ini tidak saja memuat tata bahasa
Inggris, tetapi juga bacaan Islami yang memberikan pemahaman
isi bacaan. Bacaan diambil dari doktrin Islam, sejarah Islam,
pendidikan Islam, dan pemikiran Islam. Buku ini bertujuan agar
mahasiswa dapat memahami dan menulis tentang berbagai isu
Islam dalam bahasa Inggris.

RR.PK0080 > Dr. Muhibbin Syah, M.Ed. > 16 X 24 cm - 264 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 6, 2016
> ISBN: 979-692-513-3 > Rp 65.000

English for Specific Purposes
This book, English for Specific Purposes offers classes that focus on developing the
language skills needed in comprehending other subjects-related and understanding of writing
journal and research. The book’s contains about Fundamental Structure which engages
pupil’s basic knowledge and understanding about Parts of Speech and Tenses in their daily
life, Different Reading topics which aims to extend pupil’s comprehension with frameworks
and ideas from a range of sources, mainly using skimming, scanning, summarizing, slurp,
previes, view, and review strategies in comprehending the text, Generic Structures which
encourages pupils in differentiating kinds of text based on the purpose and the generic
structure of the texts, Writing Skill which aims to make pupils getting used to with
scientific journals or research proposals which deals with their subject-related.
RR.BI0043 > Subandi, H.M., Dr., Ir., Drs., M.P., dkk. > 16 X 24 cm, 148 hlm > Kertas isi HVS-70 gr Sampul AC-210 gr > Cetakan 1, 2017 > 978-979-692-732-6 > Rp 42.000

Kamus Baru Kontemporer
Kamus Baru Kontemporer mencakup subjek tema yang sangat luas dan kaya. Entrinya
mulai dari informasi atau hal yang biasa disebut dalam teka-teki silang hingga menyelam ke
berbagai istilah, sejarah, penemuan, tokoh dan peristiwa penting (nasional dan internasional),
serta berbagai pengetahuan umum lain. Kamus ini memuat kosakata umum dari bahasa
Jawa, Sunda, dan dari banyak daerah lain, juga istilah asing terutama dari bahasa Inggris,
Jepang, Prancis, dan Latin.

RR.UM0129 > H.S. Kartoredjo > 17,5 x 25 cm - 432 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-310 gr
> Cetakan 1, 2013 > ISBN: 978-979-692-173-7 > Rp 130.000
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Kamus Pelajar SLTP
Kamus sudah banyak macamnya, tetapi kamus pelajar masih
sedikit. Untuk itulah keberadaan Kamus Pelajar: Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama sangat diperlukan. Kamus Pelajar
ini berguna untuk memenuhi kebutuhan pelajar. Di kamus
pelajar ini akan dijumpai berbagai kosa kata dari berbagai
ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik.
Perbendaharaan katanya pun disesuaikan dengan jenjang
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

Buku ini telah ditetapkan sebagai
buku yang memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan
berdasarkan Keputusan Kepala
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Nomor: 1239F/A8.2/LL/2007

RR.PJ4002 > Pusat Bahasa > 15 x 21 cm - 852 hlm > Kertas Isi HVS 70gr
- Sampul AC 310 > Cetakan 3, 2009 > ISBN: 979-692-281-9 > Rp 141.000

Karya Tulis Inovatif

Sebuah Pengembangan Profesi Guru
Buku ini akan membimbing dan mewadahi guru, kepala
sekolah, dan mungkin pengawas dalam melakukan aktivitas
pengembangan profesi, khususnya publikasi dan karya
inovatif. Di samping itu, di dalam buku ini dibahas tentang
penelitian dan penelitian tindakan kelas (PTK), termasuk
penyusunan proposal, pelaksanaan, dan teknik penyusunan
laporannya, serta di bagian akhir disajikan tentang teknik
presentasi.

Buku ini telah ditetapkan sebagai
buku yang memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan
berdasarkan Keputusan Kepala
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Nomor: 5831/G3/LL/2011

RR.PK0112 > Prof. Dr. H. Sudarwan Danim. > 16 x 24 cm - 164 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 4, 2017
> ISBN: 978-979-692-007-5 > Rp 45.000
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Mahir Berbahasa Indonesia
Baik, Benar, dan Santun

Berbahasa Indonesia baik, benar, dan santun menjadikan seseorang mampu menjaga harkat,
martabat, jati diri, dan menghormati orang lain sehingga menjadi bangsa yang berbudaya
dan beradab. Bagaimana bisa?
Mahasiswa atau bahkan pembaca umum wajib memiliki buku ini karena di dalamnya selain
mengajak kita untuk berbangga menggunakan bahasa Indonesia, ada juga penjelasan tata
cara penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar.

RR.UM0163 > Puji Santosa & Muhammad Jaruki > 16 x 24 cm - 200 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 1, 2017 >  ISBN: 978-979-692-739-5 > Rp 48.000

Merancang Karya Tulis Ilmiah
Karya tulis ilmiah memiliki kekhususan, di antaranya dalam mengupas dan
mempermasalahkan pengetahuan, menerapkan kebenaran ilmiah dan disajikan dengan
metode ilmiah, serta menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Buku ini disusun berdasarkan
hasil penelitian mencermati karakteristik, struktur, dan aspek kebahasaan dalam karya tulis
ilmiah sebagai bahan dasar penulisan buku. Pada buku ini juga disajikan contoh dan ilustrasi
yang diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami karya tulis ilmiah.

RR.UM0101 > Prof. Dr. H. Suherli Kusmana, M.Pd. > 16 x 24 cm - 160 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 4, 2016 > ISBN: 978-979-692-745-6 > Rp 40.500

Menulis Populer
Menulis merupakan suatu kegiatan yang bisa memberikan
banyak manfaat bagi pelakunya. Antara lain seperti mengukur
potensi diri, mendorong belajar secara efektif, membiasakan
berpikir secara tertib, menyerap dan menguasai informasi
lebih banyak, dan segudang manfaat lainnya. Untuk itu,
penulisan teks populer harus dilakukan secara produktif dan
kreatif, gagasan dan perasaan yang dituangkan jangan sampai
mempersulit pembaca untuk memahaminya.
Buku ini mencoba mengantarkan para pembacanya dalam
memahami penulisan teks populer yang sudah menjadi
bagian dari industri kreatif tadi. Dalam buku ini pembaca
akan disuguhi teori tentang kepenulisan, contoh-contoh teks
populer, praktik menulis teks populer, hingga berbagai nama
media massa yang biasa menerima jenis-jenis teks populer,
lengkap dengan alamat korespondensinya.

RR.UM0176 > Dr. Siti Ansoriyah, M.Pd. & Rahmah Purwahida, S.Pd.,
M.Hum. > 17.5 X 25 cm - 208 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 1, 2018 > ISBN: 978-602-446-282-6
> Rp 68.000
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Pedoman Menulis Jurnal
Buku ini memberikan cara praktis menulis artikel jurnal untuk membantu calon penulis jurnal
yang masih menghadapi kesulitan menulis artikel jurnal. Di samping artikel yang didasarkan
pada laporan penelitian, jurnal sering pula memuat resensi buku yang merupakan kajian
kritis atas suatu buku. Menulis resensi buku juga memiliki cara tersendiri untuk dapat
dikatakan sebagai karya tulis ilmiah. Buku ini terdiri atas dua bagian. Bagian Pertama
menyajikan cara praktis menulis artikel jurnal dan Bagian Kedua berisi cara praktis menulis
resensi buku.

RR.PK0291 > Prof. Dr. B.P. Sitepu, M.A. > 16 x 24 cm - 292 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 2, 2016 > ISBN: 978-979-692-701-2 > Rp 65.500

Pembelajaran Menulis Kreatif
Berbasis Komunikasi dan Apresiatif

Buku ini merupakan hasil aktivitas penulis selama memberikan pelajaran menulis kepada
anak-anak. Jadi, buku ini menggambarkan tentang pembelajaran menulis kreatif dengan
sasaran siswa atau anak-anak usia sekolah dasar. Dengan demikian, buku ini bisa menjadi
salah satu cara dalam memecahkan persoalan rendahnya kemampuan dan keterampilan
menulis kreatif di kalangan siswa dan anak-anak pada umumnya.
Buku ini sangat cocok bagi para guru yang fokus dalam dunia pembelajaran anak dan
penulisan.

RR.PK0256 > Heru Kurniawan > 16 x 24 cm - 172 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 2, 2014 > ISBN: 978-979-692-183-6 > Rp 42.000

Pembelajaran Bahasa Indonesia
Apresiasi Sastra di Sekolah Dasar

Buku ini sangat membantu guru-guru sekolah dasar di
lapangan dalam melaksanakan pembelajaran keterampilan
berbahasa secara benar. Sehingga siswa mampu
menimba berbagai pengetahuan, mengapresiasi seni, dan
mengembangkan diri secara berkelanjutan. Jadi, pembelajaran
bahasa Indonesia yang dimulai dari sekolah dasar perlu
dilaksanakan dengan benar.
Buku ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para guru,
khususnya guru sekolah dasar dalam pembelajaran Bahasa
Indonesia.

Buku ini telah ditetapkan sebagai buku
yang memenuhi syarat kelayakan untuk
digunakan berdasarkan Keputusan
Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Nomor: 20070/H3/LL/2013

RR.PK0213 > Dr. Zulela, M.S., M.Pd. > 15 x 21 cm - 140 hlm
> Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr > Cetakan 2, 2013
> ISBN: 978-979-692-124-9 > Rp 32.500
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Pembinaan Minat Baca
Bahasa dan Sastera

Setelah cetakan pertama di tahun 1985, kemudian Rosda mencetaknya kembali di tahun
2016. Hal ini dilakukan dengan harapan bisa merangsang pihak lain untuk turut memikirkan
dan mencari pemecahan berbagai masalah yang ditampilkan dalam uraian di dalam buku ini.
Separah apakah minat baca di negara ini? Bagaimana pula pemaparan yang disampaikan
oleh seorang Ajip Rosidi?

RR.PA0037 > Aji Rosidi > 15 x 21 cm - 404 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-310 gr > Cetakan 1, 2016
> ISBN: 978-979-692-717-3 > Rp 77.000

Penulisan Buku Teks Pelajaran
Buku ini merupakan salah satu sumber belajar yang utama dalam proses belajar dan
membelajarkan di sekolah. Informasi yang ada dalam buku harus dapat membantu kegiatan
pembelajaran pada khususnya dan penyelenggaraan pendidikan umumnya untuk mencapai
tujuan pendidikan nasional.
Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa atau calon guru dan masyarakat umum yang
memiliki kemampuan menulis ataupun tertarik dalam kegiatan tulis menulis bahan ajar.

RR.PK0203 > Prof. Dr. Sitepu, B.P. M.A. > 16 x 24 cm - 196 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 3, 2015 > ISBN: 978-979-692-104-1 > Rp 46.000

Surat Menyurat Resmi Bahasa
Indonesia
Dijelaskan cara-cara menyusun surat-surat resmi
disertai contoh-contohnya, termasuk di antaranya:
notulen, berita acara, telegram, surat perjanjian, surat
keputusan, lamaran, dan lain-lain. Disertai latihan dan
tugas untuk menerapkan cara-cara pembuatannya,
sehingga terampil menulis surat resmi bahasa
Indonesia dengan baik.

RR.UM0012 > Drs. Soedjito & Drs. Soichan TW > 15 x 21 cm - 136 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 17, 2016
> ISBN: 979-514-034-5 > Rp 34.000
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Buku Filsafat

Dimensi Kreatif dalam Filsafat Ilmu
Buku ini menyumbangkan pemahaman terhadap filsafat
yang melandasi perkembangan ilmu. Bukan saja memberikan
pemahaman tentang keterwujudannya dalam ilmu, teknologi
dan seni, melainkan juga menciptakan kemungkinan untuk
mengatasi berbagai masalah masa depan yang ada pada hari
ini belum dapat diantisipasi.

RR.FS0008 > Prof. Dr. Conny R. Semiawan dkk. > 15 x 21 cm - 132 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 7, 2010
> ISBN: 979-514-139-2 > Rp 26.500
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Filsafat Bahasa

Mengungkap Hakikat Bahasa dan Tanda
Buku ini dirancang sesuai dengan kebutuhan perkuliahan filsafat bahasa sebagai respons
atas kecenderungan filsafat kontemporer yang bercorak logosentris dan mementingkan
bahasa dalam kajiannya. Buku ini mengajak memasuki plaza yang menawarkan aneka
pendapat dalam mengungkap konsep makna oleh para filosof dari berbagai aliran, dalam
mencari hakikat, tanda dan makna kebahasaan.

RR.FS0014 > Asep Ahmad Hidayat > 16 x 24 cm - 284 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 4, 2016 > ISBN: 979-692-651-2 > Rp 70.000

Filsafat Bahasa dan Pendidikan
Membaca buku filsafat sering harus mengerutkan dahi untuk sekadar mencerna gagasan
yang diuraikan. Tapi tidak untuk buku ini, yang disajikan secara populer.
Hebatnya lagi kata Prof. Jakob, filsafat itu tidak pernah usang. Filsafat pendidikan 2000
tahun yang lalu sama segarnya dengan filsafat pendidikan abad 21 ini. Di dalamnya disajikan
serbamenarik. Semuanya menggugah dan merangsang Anda untuk berwisata-logika yang
berujung pada penajaman kemampuan bernalar.

RR.PK0096 > Prof. Chaedar Al-Wasilah > 16 X 24 cm - 232 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 3, 2014 > ISBN: 978-979-692-932-5 > Rp 53.500
Tersedia dalam buku digital

Filsafat Ilmu

Orientasi Ontologis, Epistemologis, dan
Aksiologis Keilmuan
Banyak remaja terutama mahasiswa yang beranggapan bahwa
filsafat merupakan ilmu tingkat tinggi, filsafat adalah ilmu
yang membingungkan, filsafat hanyalah permainan bahasa,
filsafat dapat memutarbalikkan fakta dan kebenaran, filsafat
tidak jelas tujuannya, dan berbagai asumsi lainnya. Secara
tidak langsung, pandangan demikian tentunya membutuhkan
penjelasan-penjelasan filosofis pada dunia remaja-seperti
kehidupan cinta, motivasi hidup, renungan, identitas diri,
stabilitas emosi, dan berbagai contoh update lainnya-yang
terkait erat dengan kehidupan mereka.
Buku ini berusaha mengubah pandangan “filsafat sebagai ilmu
yang membingungkan” menjadi sumber nilai-nilai kehidupan
yang penting bagi masa depan.

RR.FS0019 > Dr. Mohamad Anas, M.Phil. & Ilhamuddin Nukman, S.Psi.,
M.A. > 16 x 24 cm - 128 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 230 gr
> Cetakan 1, 2018 > ISBN 978-602-446279-6 > Rp 40.000
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Filsafat Ilmu

Mengurai Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pengetahuan
Buku ini berisi uraian tentang pemetaan pengetahuan. Mulai dari Sain, Filsafat, dan
Pengetahuan Mistik; masing-masing dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Secara
khusus pengetahuan mistik mendapat perhatian lebih banyak dari dua pengetahuan lainnya.
Alasannya antara lain karena sampai saat ini pengetahuan mistik kurang mendapat perhatian
para ahli di perguruan tinggi. Sementara itu, kita mengetahui bahwa pengetahuan jenis ini
memang ada dan mempengaruhi sejumlah besar anggota masyarakat.

RR.FS0012 > Prof. Dr. Ahmad Tafsir > 15 x 21 cm - 256 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr, 2 warna - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 10, 2017 > ISBN: 979-692-344-0 > Rp 69.000
Tersedia dalam buku digital

Filsafat Manusia

Memahami Manusia Melalui Filsafat
Buku ini merupakan sebuah pengantar untuk memahami hakikat manusia menurut pemikiran
dan titik pandang beberapa filsuf dan aliran filsafat barat modern. Misalnya, August Comte,
Wilhelm Dilthey, Descrates, Shcopenhauer, Nietzshe, Husserl, Heidegger, dan Sartre.

RR.FS0015 > Zainal Abidin > 16 x 24 cm - 264 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 8, 2017
> ISBN: 979-692-006-9 > Rp 65.000

Filsafat Pendidikan Islami

Integrasi, Jasmani, Rohani dan Kalbu
Memanusiakan Manusia
Tujuan diadakannya pendidikan awalnya bukanlah untuk
mencari pekerjaan. Tujuan pendidikan secara filosofis adalah
untuk memanusiakan manusia, demikian menurut Prof. Tafsir.
Kenapa kemudian hari, banyak masyarakat mengeluhkan
lulusan pendidikan tidak bisa memenuhi kebutuhan dunia
usaha? Temukan jawabannya dalam buku ini!

RR.FS0013 > Prof. Dr. Ahmad Tafsir > 15 x 21 cm - 352 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 7, 2014
> ISBN 979-692-592-3 > Rp 72.000
Tersedia dalam buku digital

BUKU PENDIDIKAN

25

26

Filsafat Pendidikan Teori dan Praktik
Buku ini menyajikan filsafat secara berbeda. Dalam buku ini filsafat ditunjukkan sebagai hal
yang biasa, tidak jauh berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain, dan dapat dialami dan dilakukan
oleh semua orang. Materinya dipilih hanya mengenai yang pokok-pokok, terutama yang
menyangkut kasus yang terjadi pada kehidupan sehari-hari.
Buku ini penting dibaca oleh para mahasiswa ataupun bagi siapa pun yang baru belajar
filsafat.

RR.PK0200 > H. Drs. Soegiono, M.M., dkk. > 16 x 24 cm - 140 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 3 , 2016 > ISBN: 978-979-692-086-0 > Rp 36.000

Filsafat Pengetahuan
Manusia tidak mungkin tidak bergantung kepada yang lain, dan tidak mungkin tidak memiliki
pertalian dengan sesuatu yang lain selain dirinya baik sebelum atau sesudahnya. Manusia
selalu berevolusi dan terus bergerak tanpa berhenti. Jika manusia berhenti dalam suatu
tepian, maka, riwayat kemanusiaannya akan berakhir. Buku ini berisi tentang pendidikan
dan logika berpikir, yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan dosen, mahasiswa, dan para
ilmuwan. Tujuannya untuk memperdalam tentang filsafat ilmu namun dalam bentuk penyajian
yang khas, yaitu novel.

RR.FS0018 > Cecep Sumarna, Prof., Dr. > 13,5 x 20,5 cm - 264 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 1, 2016 > ISBN: 978-979-692-729-6 > Rp 52.000

Filsafat Umum

(Akal dan Hati Sejak Thales sampai Capra)
Buku ini ditujukan kepada pemula atau siapa saja yang ingin tahu filsafat secara umum.
Buku ini berisi pertarungan antara “golongan akal” dan “golongan (suara) hati”. Tentu saja
dilengkapi dengan tokoh-tokohnya sejak orang yang dianggap sebagai filosof pertama. Juga
latar belakang yang mendasari filsafat mereka.

RR.FS0009 > Prof. Dr. Ahmad Tafsir > 16 x 24 cm - 284 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr, 2 warna Sampul AC 210 gr > Cetakan 24, 2018 > ISBN: 979-514-054-X > Rp 78.000
Tersedia dalam buku digital

26

BUKU PENDIDIKAN

Buku
Hukum dan Pemerintahan

70 tahun Prof. H. Bagir Manan, SH., M.CL.
Buku biografi ini tidak terlepas dari dedikasi dan pengabdian beliau dalam menapaki karier,
baik sebagai akademisi maupun penegak hukum. Biografi ini diterbitkan di tengah-tengah
geliat penegakan hukum Indonesia yang dihadapkan pada berbagai tantangan besar menuju
tegaknya hukum dan keadilan.

RR.UM0123 > Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat > 16 x 24 cm - 420 hlm
> Kertas Isi bookpaper 57,5 gr - Sampul AC-310 gr > Cetakan 1, 2011 > ISBN: 978-979-692-066-2
> Rp 88.000
Tersedia dalam buku digital

Bagan Akun Standar
Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah
Bagan Akun Standar (BAS) merupakan kumpulan kodifikasi yang digunakan dalam tahapan
siklus pengelolaan keuangan daerah, memegang peran penting dalam sistem pengelolaan
keuangan pemerintah daerah yang modern, karena berfungsi sebagai pusat sistem yang
memfasilitasi aliran data dari seluruh proses, menjadi dasar pelaporan keuangan, mendukung
disiplin anggaran melalui pengaturan klasifikasi anggaran dan struktur pelaporan, membantu
proses pengambilan keputusan yang efektif, menyediakan landasan untuk pengembangan
sistem dan alat penyimpanan yang memadai atas informasi keuangan.

RR.UM0152 > Dailibas - R. Nasution - Dadang Suwanda > 16 x 24 cm, 244 hlm > Kertas isi HVS-70 gr Sampul AC-210 gr > Cetakan 2, 2016 > ISBN: 978-979-692-647-3 > Rp 52.000
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Hukum Tata Negara Indonesia
Pemikiran dan Pandangan
Buku ini ditulis berdasarkan pada UUD Negara Indonesia
1945, baik sebelum maupun sesudah UUD tersebut diubah.
Di dalam buku ini terdapat 27 tulisan. Pembahasan pertama
tentang UUD 1945, Kedudukan dan Artinya bagi Kehidupan
Berbangsa. Kemudian pembahasan tentang Sistem
Perubahan Konstitusi dan Penerapannya di Indonesia, serta
tentang Tata Penyelenggaraan Administrasi Negara di
Tingkat Pemerintahan Pusat.

RR.HK0029 > Prof. Dr. HRT. Sri Soemantri M, S.H. > 16 x 24 cm, 404 hlm
> Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-310 gr > Cetakan 2, 2015
> ISBN: 978-979-692-474-5 > Rp 86.000
Tersedia dalam buku digital

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman pada SAP
Kebijakan akuntansi merupakan instrumen penting dalam penerapan akuntansi berbasis
akrual yang harus dipedomani dengan baik oleh fungsi-fungsi akuntansi, baik di SKPKD
maupun di SKPD. Dalam pembahasannya, perlu dijelaskan setiap dampak dari metode yang
dipilih, baik pada proses penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan. Praktik selama ini
menunjukkan banyak kebijakan akuntansi disusun dengan menuliskan kembali hampir seluruh
isi SAP. Hal tersebut menimbulkan inefisiensi karena adanya pengulangan (redundancy)
antara SAP yang diatur oleh peraturan pemerintah dan kebijakan akuntansi yang diatur oleh
peraturan kepala daerah.
RR.UM0148 > Dadang Suwanda, SE., MM., M.Ak., Ak., CA., & Hendri Santosa, S.E., M.Si., Ak., CA.
> 16 x 24 cm - 192 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 2, 2015
> ISBN: 978-979-692-605-3 > Rp 50.000

Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD
Dalam Penyusunan Perda APBD

Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa ilmu pemerintahan, politisi, dan birokrat. Selain
itu sangat baik juga bagi penyelenggara pemerintahan, anggota dewan serta para pengamat
pemerintahan. Dititikberatkan pada pemahaman pada pelaksanaan fungsi anggaran, buku
ini bersumber dari serangkaian best practice. Agar nantinya dapat diaplikasikan dalam
pelaksanaan penyusunan PERDA APBD. Yang diharapkan tidak ada lagi perbedaan antara
teori dan praktik di lapangan.

RR.UM0158 > Dadang Suwanda, S.E., M.M., M.Ak. > 16 x 24 cm - 236 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 2, 2017 > ISBN: 978-979-692-718-0 > Rp 55.000
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Otonomi Daerah
Buku ini membahas tentang Otonomi Daerah dalam Perspektif Kesatuan Bangsa, dilanjutkan
dengan pembahasan tentang “Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menuju
Otonomi Sesungguhnya”, serta diakhiri dengan pembahasan “Undang-Undang No. 22 Tahun
1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Ditinjau dari Aspek Hukum Tata Negara.”
Selain itu, untuk mempermudah pembaca melakukan perbandingan, Bagian Kedua buku ini
melampirkan undang-udang tentang otonomi daerah sejak era reformasi tahun 1999, hingga
diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia yang terakhir tentang Pemerintahan
Daerah No. 12 Tahun 2008.
RR.HK0028 > Prof. Dr. HRT. Sri Soemantri M., S.H. > 16 x 24 cm - 296 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 1, 2014 > ISBN: 978-979-692-473-8 > Rp 65.000
Tersedia dalam buku digital

Panduan Penerapan Reviu Laporan Keuangan
Pemerintahan Daerah
Dalam pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah diatur bahwa inspektorat provinsi/kabupaten/kota
melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan
informasi LKPD yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada
BPK.
Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD yang disajikan telah
sesuai SAP, bukan memberikan opini yang merupakan kewenangan BPK.

RR.UM0166 > Dadang Suwanda, SE., MM., M.Ak., Ak., C, dkk. > 16 X 24 cm, 240 hlm > Kertas isi HVS70 gr - Sampul AC-210 > Cetakan 1, 2017 > 978-979-692-748-7 > Rp 62.000

Pengantar Ilmu Hubungan
Internasional
Buku ini memberikan penjelasan konsepkonsep dasar dan umum disiplin ilmu Hubungan
Internasional. Di sisi lain, buku ini sekaligus
pula ingin memperlihatkan keterkaitan antara
perkembangan konseptual/teoretis dengan
perkembangan faktual yang terjadi dewasa ini baik
dalam lingkup nasional, regional, dan global. Oleh
karena itu, buku ini bukan saja sangat penting bagi
para mahasiswa yang sedang menempuh studi
hubungan internasional, tapi juga sangat bermanfaat
bagi para peminat hubungan internasional.

RR.SP0013 > DR. Anak Agung Banyu Perwita & DR. Yanyan Mochammad
Yani > 16 x 24 cm - 180 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr, FC - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 5, 2017 > ISBN: 979-692-384-X > Rp 48.000
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Penguatan Pengawasan DPRD
Untuk Pemerintahan Yang Efektif

Sebagai wakil rakyat, bagaimana sih seharusnya DPRD menjalankan amanat undangundang? Intinya DPRD bertugas sebagai pembuat kebijakan, penyusunan anggaran belanja
daerah, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Tugas lainnya adalah sebagai
pengawas agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan dengan efektif. Buku ini
disajikan oleh penulis dalam rangka memberikan pemahaman bagi anggota DPRD agar dapat
melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik.

RR.UM0156 > Dadang Suwanda, S.E., M.M., M.Ak. & Drs. Ahmad Malik Piliang, M.Si. > 16 x 24 cm, 248 hlm
> Kertas Isi HVS 70gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 2, 2017 > ISBN: 978-979-692-706-7 > Rp 57.000

Peningkatan Fungsi DPRD

dalam Penyusunan PERDA yang Responsif
DPRD sesuai fungsinya adalah menjalankan tiga fungsi utamanya, yaitu:
1. Menyusun pembentukan Perda
2. Menganggarkan dana APBD
3. Mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah
Salah satu fungsi DPRD yang merupakan prioritas untuk diperkuat adalah fungsi
pembentukan Perda. Seperti apakah implementasi pelaksanaan Perda? Lalu, apa kelemahan
dari pembentukan Perda tersebut?

RR.UM0160 > Dadang Suwanda, SE., MM., M.Ak., Ak., CA. > 16 x 24 cm - 252 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 1, 2016 >  ISBN: 978-979-692-734-0 > Rp 58.000

Peran Pengawasan DPRD

Terhadap LKPJ dan LPP APBD/LKPD Audited serta TLHP BPK
Dalam melakukan fungsi controlling, pengawasan DPRD akan dilaksanakan terhadap seluruh
siklus penyelenggaraan pemerintah daerah terutama LKPJ, APBD/LKPD AUDITED, serta
TLHP BPK. Buku ini akan membahas lengkap permasalahan tersebut.
Penulis berharap pihak-pihak yang berkepentingan dapat menerapkan tata kelola yang baik
demi meningkatkan kapasitas DPRD dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
dan berstandar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

RR.UM0164 >  Dadang Suwanda, SE., MM., M.Ak., Ak., CA. & Drs. Chabib Soleh, MM. >  16 x 24 cm - 248 hlm
>  Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr >  Cetakan 2, 2018 >  ISBN: 978-979-692-744-9 >  Rp 62.000

Reviu Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah
Buku ini menjelaskan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan APBD yang menegaskan bahwa, dalam rangka peningkatan kualitas
perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran
sebagai quality assurance, kepala daerah harus menugaskan APIP untuk melakukan review
atas dokumen perencanaan dan penganggaran RKA-SKPD dan RKA-PPKD bersamaan dengan
proses pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD oleh TAPD, Untuk menghasilkan dokumen
APBD yang berkualitas.

RR.UM0171 > Dadang Suwanda, SE., MM., M.Ak., Ak., C, dkk. > 16 X 24 cm, 248 hlm > Kertas isi HVS70 gr - Sampul AC-230 > Cetakan 1, 2017 > 978-979-692-919-1 > Rp 63.000-,
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Politik Hukum
Kajian Hukum Tata Negara
Subsistem politik sering dianggap lebih powerful
dibandingkan subsistem hukum, yang kemudian
mengakibatkan hukum berada pada kedudukan yang lebih
lemah ketika ia berhadapan dengan politik. Dalam kondisi
demikian, subsistem politik mempunyai tingkat determinasi
yang lebih tinggi daripada subsistem hukum, karena hukum
dipandang sebagai kristalisasi dari kehendak politik yang
saling berinteraksi dan saling bersaing.
Karena itu Politik Hukum muncul sebagai salah satu disiplin
hukum alternatif di tengah kebuntuan metodologis dalam
memahami kompleksitas hubungan hukum dan entitas
bukan hukum, yaitu politik. Dalam buku ini, pembaca
diajak untuk mengkaji disiplin ilmu Politik Hukum tersebut,
sehingga melahirkan pemahaman tentang sejauh mana
pengaruh politik terhadap hukum, atau sebaliknya.

RR.HK0031 > Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, S.H., M.Hum., & Dr. Enung
Nurjanah, M.Ag. > 16 x 24 cm, 212 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC230 gr > Cetakan 1, 2018 > ISBN: 978-602-446-229-1 > Rp 70.000
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Buku Ilmu Sosial

Ecopedagogy

Membangun Kecerdasan Ekologis dalam Pembelajaran IPS
Kecerdasan Ekologis merupakan tindakan kecil memulai langkah besar menyelamatkan bumi.
Apabila ada sekelompok siswa sekolah memiliki kebiasaan membawa botol minuman sendiri
(A), sedangkan yang lain tidak (B). Manakah yang lebih memiliki ‘kecerdasan ekologis’? A atau
B? Jawabannya sudah pasti kelompok A, kan? Mengapa? Argumentasinya semua dijelaskan
secara ‘nyata’ di dalam buku ini.
Buku ini merupakan salah satu alternatif menangkal isu-isu lingkungan dari sudut pandang
akademik.

RR.PK0342 > Prof. Dr. Nana Supriatna, M.Ed. > 16 x 24 cm, 380 hlm > Kertas isi HVS-70 gr Sampul AC-230 gr > Cetakan 2, 2017 > ISBN: 978-979-692-714-2 > Rp 82.500

Ilmu Sosial Dasar
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, demokratis serta bertanggung jawab.
Salah satu yang mendukung upaya di atas adalah mahasiswa mendapatkan informasi
tentang berbagai aspek yang terkait dengan Ilmu Sosial Dasar.

RR.SP0016 > Drs. Idad Suhada, M.Pd. > 16 x 24 cm - 216 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 2, 2017 >  ISBN: 978-979-692-730-2 > Rp 51.000
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Konsep Dasar IPS
IPS sebagai mata pelajaran di lembaga pendidikan mempunyai
peran yang sangat strategis. Untuk itu upaya peningkatan
mutu pendidikan yang salah satunya pengembangan
Pendidikan IPS harus dilakukan secara menyeluruh yang
mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia
seutuhnya, yakni aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti,
pengetahuan, keterampilan, seni, olahraga, dan perilaku.
Di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi
tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu
mengalami perubahan setiap saat. Untuk mempermudah ke
arah itu, maka diharapkan buku “Konsep Dasar IPS” ini bisa
menghantarkan menuju semua tujuan tersebut.

RR.PK0358 > Drs. H. Idad Suhada, M.Pd. > 16 X 24 cm, 208 hlm
> Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr > Cetakan 1, 2017
> 978-979-692-749-4 > Rp 55.000

Menangani Kemiskinan
Buku bahan ajar ini menyajikan panduan dan acuan bagi mahasiswa di dalam melatih
dan bekerja sama dengan masyarakat dalam praktik pekerjaan sosial komunitas. Metode
pembelajaran yang dilakukan di kelas lebih banyak diskusi kelompok dan tugas-tugas
lapangan di masyarakat. Materi ini berisikan tentang konsep dan pemahaman agar
mahasiswa dapat lebih mendalami tentang penanganan kemiskinan. Bahan ajar ini bisa
menjadi bekal praktis yang memperkaya body of skill pekerja sosial dalam bekerja bersama
masyarakat.

RR.PK0323 > Dr. Bambang Rustanto, M.Hum. > 16 x 24 cm - 172 hlm > Kertas isi HVS-70 gr Sampul AC-210 gr > Cetakan 1, 2015 > ISBN: 978-979-692-651-0 > Rp 42.500

Masyarakat Multikultur di Indonesia
Buku ini menyajikan panduan dan acuan bagi mahasiswa dalam melatih dan bekerja sama
dengan masyarakat dalam praktik pekerjaan sosial komunitas. Metode pembelajaran yang
dilakukan di kelas lebih banyak diskusi kelompok dan tugas-tugas lapangan di masyarakat.
Materi ini untuk pendalaman konsep dan pemahaman mahasiswa diharapkan untuk
mendalami lebih lanjut. Bagi pekerja sosial sebagai pengembang masyarakat merupakan guru
yang paling efektif.

RR.PK0320 > Dr. Bambang Rustanto, M.Hum. > 16 x 24 cm - 144 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 2, 2016 > ISBN: 978-979-692-648-0 > Rp 37.500

BUKU PENDIDIKAN

33

34

Pendidikan IPS
Buku ini merupakan salah satu alternatif untuk menjawab pertanyaan yang sering muncul
khususnya di kalangan masyarakat, pakar, praktisi, dan akademisi pendidikan IPS, serta
sekaligus sebagai fasilitas sumber belajar untuk meningkatkan pendidikan di tanah air.

RR.PK0105 > Dr. Sapriya. M.Ed. > 16 x 24 cm - 240 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 230 gr
> Cetakan 8, 2017 > ISBN: 979-692-957-0 > Rp 56.000

Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya
Sebagai bahan perkuliahan Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya (PLSB), diperlukan buku
yang dapat membantu mahasiswa mendapatkan informasi tentang berbagai aspek yang
terkait dengan bidang Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, dan Ilmu Alamiah Dasar. Buku
ini telah disesuaikan dengan silabus yang digunakan di Perguruan Tinggi Program S-1. Materi
PLSB mencakup pembahasan tentang individu dalam hubungannya dengan masalah sosial,
budaya, lingkungan, dan teknologi, di antaranya tentang manusia sebagai makhluk individu
dan sosial.

RR.PK0290 > Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., Harimen Surya Siregar, M.Ag., dan Koko Khoerudin, M.Pd.I.
> 16 x 24 cm - 252 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 1, 2015
> ISBN: 978-979-692-626-8 > Rp 57.500

Sosiologi Klasik
Buku ini membicarakan gagasan-gagasan segar dalam bidang sosiologi sejak periode awal
kelahirannya hingga pemikiran yang mengedepankan teori kontemporer. Beberapa tokoh
penting juga ditampilkan dalam berbagai pemikirannya yang abadi.

RR.PK0089 > Prof. Dr. Wardi Bachtiar, M.A > 16 x 24 cm - 372 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 4, 2013 > ISBN: 979-692-671-7 > Rp 82.000

Sosiologi Pendidikan

Analisis Sosiologi Tentang Praksis Pendidikan
Tema pembicaraan di dalam buku ini ada empat bagian yang menjadikan buku ini menjadi
menarik dan komprehensif.
Bagian pertama, membahas pengertian dasar sosiologi pendidikan. Bagian kedua,
membicarakan pendidikan sebagai pranata sosial budaya dan keterkaitan antara pendidikan,
masyarakat, dan kebudayaan. Bagian ketiga, membicarakan lingkungan atau jalur pendidikan
informal, formal, dan non formal. Bagian keempat, membahas tentang sosiologi sebagai
kelanjutan dan upaya pengembangan buku pengantar ini.

RR.PK0349 > Prof. Drs. H. Sudardja Adiwikarta, M.A., Ph.D. > 16 x 24 cm - 296 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 1, 2016 >  ISBN: 978-979-692-722-7 > Rp 66.000
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Buku Ilmu Pendidikan

Administrasi dan Supervisi Pendidikan
Pokok-pokok materi yang diuraikan dalam buku ini, antara
lain konsep administrasi pendidikan dalam hubungannya
dengan ilmu administrasi, bidang-bidang garapan administrasi
pendidikan, kepemimpinan dalam pendidikan, fungsi kepala
sekolah sebagai administrator dan supervisor, organisasi
pendidikan di Indonesia khususnya dengan Depdiknas,
organisasi sekolah, serta hubungan sekolah dengan
masyarakat.

Buku ini telah ditetapkan
berdasarkan Keputusan Kepala
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Nomor: 1581K/A8.2/LL/2008

RR.PK0021 > Drs. Ngalim Purwanto, MP. > 16 x 24 cm - 236 hlm >
Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 24, 2017 >  ISBN:
979-514-039-6 > Rp 55.000
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Administrasi Pendidikan
Filsafat dan Teori

Buku ini mengajak pembaca untuk mengeksplorasi kehadiran individu dalam organisasi, dan
bagaimana menjabarkannya dalam Ilmu Administrasi Pendidikan. Menghadirkan individu dalam
organisasi, muncul sebagai sebuah karakter khas dari konteks Bangsa Indonesia, sehingga
ontologi, epistemologi, dan aksiologi Ilmu Administrasi Pendidikan memiliki sudut pandang
yang lebih sesuai dengan fitrah manusia, khususnya manusia Indonesia.

RR.PK0364 > Cepi Triatna, Dr. > 16 X 24 cm, 232 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-210
> Cetakan 1, 2017 > 978-602-446-034-1 > Rp 60.500

Analisis Kebijakan Pendidikan
Melalui pendidikan diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas,
berkarakter, berkompetensi, dan berdaya saing tinggi baik di tingkat nasional, regional,
maupun internasional. Dengan diterbitkan buku ini, mudah-mudahan dapat menambah
wawasan dan dapat dijadikan landasan dalam menganalisis kinerja kebijakan pendidikan.
Secara garis besar buku ini memberi referensi dalam menganalisis kinerja kebijakan masa
lalu dan saat ini, serta bagaimana menentukan arah kebijakan yang akan datang.

RR.PK0199 > Prof. Dr. Nanang Fattah > 16 x 24 cm - 320 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 3, 2014 > ISBN: 978-979-692-076-1 > Rp 69.500

Asesmen Pembelajaran
Banyak pihak mengartikan penilaian sebagai evaluasi,
dan tidak sedikit pihak yang memaknai penilaian sebagai
asesmen. Buku ini mengambil posisi memberi makna
penilaian sebagai asesmen, sedangkan evaluasi diberi makna
tersendiri.
Banyaknya pemaknaan atau definisi tentang asesmen, maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa asesmen adalah suatu proses
atau upaya pengumpulan dan pengolahan informasi, termasuk
membuat dokumentasi terkait hasil belajar peserta didik. Ini
artinya asesmen dilaksanakan secara formal oleh para guru
di sekolah.

Buku ini telah ditetapkan sebagai
buku yang memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan
berdasarkan Keputusan Kepala
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Nomor: 13378/H3/LL/2014

RR.PK0260 > Prof. Dr. Ismet Basuki & Drs. Hariyanto, M.S.
> 16 x 24 cm, 252 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 4, 2018 > ISBN: 978-979-692-471-4 > Rp 57.000
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Belajar dan Pembelajaran
Teori dan Konsep Dasar

Dijelaskan dalam buku ini beberapa teori belajar,
seperti teori disiplin mental, behaviorisme, kognitivisme,
konstruktivismenya, secara historis, dengan kajian falsafah
pendidikan, dan kewajiban moral untuk mendorong dan
memotivasi siswa agar belajar pengetahuan dan keterampilan
yang signifikan, tetapi juga terkait dengan tugas guru untuk
memicu dan memacu siswa agar bersikap inovatif, menjadi
lebih kreatif, adaptif, dan fleksibel dalam menghadapi
kehidupannya sehari-hari.

Buku ini telah ditetapkan sebagai
buku yang memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan
berdasarkan Keputusan Kepala
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Nomor: 5831/G3/LL/2011

RR.PK0135 > Prof. Dr. Suyono, M.Pd. & Drs. Hariyanto, M.Si. > 16 x 24 cm 260 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 7, 2017
> ISBN: 978-979-692-046-4 > Rp 60.000

Dasar-Dasar Pemrograman Java Netbeans
Database, UML, dan Interface

Buku ini membelajarkan Java untuk para pemula dan
lanjutan, termasuk penggunaan NetBeans sebagai IDE untuk
pemrograman paling populer. Buku ini juga mengupas teknis
penggunaan data base, Unified Modelling Language (UML),
dan Interface, dilengkapi contoh-contoh studi kasus sistem
informasi serta panduan software JAVA NetBeans, baik
untuk coding, UML, dan GUI Interface. Secara khusus penulis
juga menyajikan hasil-hasil penelitian tentang Knowledge
Management System, e-Commerce, CRM, dan rancang
bangun sistem informasi sehingga sangat perlu dibaca oleh
mahasiswa yang sedang menyusun skripsi/tesis/disertasi.
Oleh karena itu, buku ini sangat tepat digunakan sebagai
acuan utama pada jurusan Komputer, Sistem Informasi,
Teknik Informatika, Manajemen Informatika, e-Commerce, dan
jurusan sejenisnya, baik jenjang diploma, sarjana, maupun
pascasarjana

RR.PK00382 > Yuni Sugiarti, S.T., M.Kom > 16 x 24 cm - 272 hlm > Kertas
Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 1, 2018
> ISBN: 978-602-446-228-4 > Rp 71.000
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Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum
Ditulis oleh pakar kurikulum. Menguraikan semua hal yang berkaitan dengan kurikulum, mulai
dari landasan, konstruksi, perencanaan, implementasi, serta pengembangannya.

RR.PK0094 > Prof. Dr. H. Oemar Hamalik > 16 x 24 cm - 288 hlm > Kertas Isi HVS 70gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 7 , 2017 > ISBN: 979-692-210-X > Rp 65.000

Desain Kurikulum Perguruan Tinggi

Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Buku ini membahas mengenai KKNI: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Makhluk
apakah itu? KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat
menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan
kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai
dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

RR.PK0332 > Prof. Dr. H. Sutrisno, M.Ag., dkk. & Dr. Suyadi, M.Pd.I. > 16 x 24 cm - 312 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 1, 2016 > ISBN: 978-979-692-707-4 > Rp 68.000

Evaluasi Kurikulum
Buku ini memberikan gambaran dasar-dasar evaluasi kurikulum. Materi yang disajikan telah
disesuaikan dengan kebutuhan para mahasiswa yang menekuni bidang kurikulum. Di lain
pihak buku ini juga sangat diperlukan oleh para pengambil kebijakan bidang pendidikan,
sebab evaluasi kurikulum yang bersifat praktis dan implementatif menyangkut kurikulum
yang sedang berlaku, juga dibahas dalam buku ini.

RR.PK0098 > Prof. Dr. S. Hamid Hasan > 16 x 24 cm - 276 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr, FC - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 3, 2014 > ISBN: 979-692-350-5 > Rp 61.000

Evaluasi Pembelajaran
Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai. Kompetensi
ini sejalan dengan tugas dan tanggung jawab guru dalam pembelajaran, yaitu mengevaluasi
pembelajaran termasuk di dalamnya melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Buku
ini mengupas masalah standar penilaian menurut BSNP, model evaluasi, instrumen evaluasi,
penilaian berbasis kelas, penilaian portofolio, dan analisis kualitas tes refleksi pelaksanaan
evaluasi.
Buku ini telah ditetapkan sebagai buku yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan berdasarkan
Keputusan Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Nomor: 5831/G3/LL/2011
RR.PK0104 > Drs. Zaenal Arifin, M.Pd. > 16 x 24 cm - 320 hlm > Kertas isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 10, 2017 > ISBN: 979-692-956-2 > Rp 77.000 | Tersedia dalam buku digital |
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Evaluasi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum Nasional
Dengan berpedoman kepada Standar Penilaian pada Permendikbud No. 23 Tahun 2016,
yang merupakan perbaikan dari Kurikulum Nasional pada tahun 2013, buku ini mengupas
berbagai hal terkait sistem penilaian secara tuntas, dan disajikan dengan bahasa yang
mudah dipahami, sehingga sangat sesuai dengan kebutuhan praktis di lapangan. Untuk
memudahkan pembaca dalam memahami materi buku ini, disajikan pula berbagai contoh
kasus penilaian secara lengkap, yang disertai rangkuman, daftar istilah, dan sejumlah soalsoal latihan pada setiap babnya. Dengan cara ini, maka setiap tahap dan jenis evaluasi
pembelajaran dapat dilakukan dengan relatif lebih mudah.

RR.PK0357 > Ida Farida, Dr., M.Pd. > 16 X 24 cm, 224 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-210
> Cetakan 1, 2017 > 978-602-446-032-7 > Rp 58.000

Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah
Manajemen pendidikan luar sekolah ini memuat program yang disusun secara sistematik,
yang salah satu komponen pentingnya adalah evaluasi. Proses yang sangat penting ini
dilakukan terhadap pelaksanaan unsur-unsur dan pencapaian tujuan program pendidikan luar
sekolah yang telah ditentukan sebelumnya. Buku ini bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan
perkuliahan di berbagai perguruan tinggi, dan juga bagi para pengambil kebijakan dan
pengamat pendidikan luar sekolah karena di dalamnya dibahas hal yang mendasar.

RR.PK0088 > Prof. DR. Djudju Sudjana, M.Ed., Ph.D > 16 X 24 cm - 328 hlm > Kertas Isi HVS 60 gr Sampul AC 230 gr > Cetakan 3, 2014 > ISBN: 979-692-634-2 > Rp 68.500

Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013
Dalam menganalisis dan menguraikan secara praktis
bagaimana seharusnya guru memosisikan diri dalam
implementasi Kurikulum 2013; bagaimana membentuk
kompetensi inti (KI), dan kompetensi dasar (KD); bagaimana
mengembangkan sikap spiritual, dan sikap sosial, dengan
pendekatan saintifik yang lebih berorientasi pada aktivitas
peserta didik (student centre learning). Dalam pada itu,
dikemukakan berbagai hal yang berkaitan dengan pendidikan
profesi guru (PPG) dan program sarjana mengabdi di
daerah (SM-3T), yang menjadi kebijakan pemerintah dalam
pengangkatan dan peningkatan kompetensi guru.

Buku ini telah ditetapkan sebagai
buku yang memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan
berdasarkan Keputusan Kepala
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Nomor: 11432/H3/LL/2015

RR.PK0285 > Prof. Dr. H. E. Mulyasa, M.Pd. > 16 x 24 cm - 256 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 4, 2017
> ISBN: 978-979-692-603-9 > Rp 58.500
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Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis
Buku ini terdiri atas dua bagian: bagian teoretis praktis dan bagian praktis. Berbagai
teori pendidikan dibahas dan setiap masalah dijelaskan dengan contoh yang realistis.
Buku ini bukan saja dapat digunakan oleh para pendidik di sekolah, tetapi juga dapat
digunakan sebagai pegangan dan petunjuk bagi setiap orang tua yang berminat
meningkatkan pendidikan anak-anaknya.

RR.PK0006 > Drs. M. Ngalim Purwanto,MP. > 16 x 24 cm - 212 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 21, 2014 > ISBN: 979-514-384-0 > Rp 51.000

Implementasi Belajar dan Pembelajaran
Bagaimanakah peran guru dalam pembelajaran abad ke-21? Nah, buku ini tentunya sangat
bermanfaat untuk kalangan pendidikan, kelebihan buku ini mengintroduksi nilai-nilai karakter
dan membahas perkembangan pembelajaran dan implementasinya.

RR.PK0289 > Prof. Dr. Suyono, M.Pd. & Drs. Hariyanto, M.Si. > 16 x 24 cm - 340 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr,
Sampul AC 230 gr > Cetakan 1, 2017 > ISBN: 978-979-692-625-1 > Rp 74.000

Implementasi Pembelajaran Tematik
Di Sekolah Dasar
Sejak tahun 2013, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan
tentang penerapan kurikulum baru yang dikenal Kurikulum
2013. Secara implikatif kebijakan tersebut berdampak pada
diterapkannya pembelajaran tematik di berbagai jenjang
pendidikan.
Adanya kurikulum baru dengan segudang problematika
tersebut membuat para pendidik terbelenggu. Buku ini
mencoba mencari solusi dari problematika yang terjadi dan
dirangkum menjadi suatu bacaan menarik.

Buku ini telah ditetapkan sebagai
buku yang memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan
berdasarkan Keputusan Kepala
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Nomor: 12933/H3.3/PB/2016

RR.PK0340 > Sa’dun Akbar, dkk. > 16 x 24 cm - 236 hlm
> Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr > Cetakan 2, 2017
> ISBN: 978-979-692-713-5 > Rp 55.000
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Inovasi Pendidikan
Buku ini akan memberikan nuansa baru bagi para desainer dan pengembang pembelajaran
inovasi berbasis ICT. Terutama dalam menciptakan pembelajaran yang multimedia, mobile,
serta online learning. Di samping itu, dengan adanya buku ini konsep-konsep pembelajaran
modern diharapkan mampu menggabungkan produk dari kelompok-kelompok software
intelligence dan hardware intelligence dalam dunia pendidikan.

RR.PK0201 > Dr. Deni Darmawan, S.Pd., M.Si. > 16 x 24 cm - 332 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr Sampul AC-210 gr > Cetakan 3, 2014 > ISBN: 978-979-692-087-7 > Rp 72.000
Tersedia dalam buku digital

Instrumen Perangkat Pembelajaran
Buku ini disusun atas keprihatinan bahwa kurikulum sering berubah, namun praktik
pembelajarannya cenderung tetap. Setiap kurikulum selalu dibangun berdasarkan pada
filosofi dan teori pembelajaran tertentu. Jadi, seharusnya teori belajar berlandaskan filosofi
kurikulum itulah yang digunakan untuk mengoperasikan jalannya praktik pembelajaran.
Buku ini mampu memperkaya wawasan teoretik dan prosedur pengembangan perangkat
pembelajaran.

RR.PK0247 > Prof. Dr. Sa’dun Akbar, M.Pd. > 16 x 24 cm, 172 hlm > Kertas Isi: HVS 70 gr Sampul: AC 230 gr > Cetakan 5, 2017 > ISBN: 978-979-692-169-0 > Rp 47.000

Komunikasi Pembelajaran
Buku ini menyajikan konsep dasar pembelajaran, guru dan
pembelajaran, mempersiapkan pembelajaran, menyajikan
pembelajaran, mengelola pembelajaran, dan menilai
pembelajaran.
Dalam buku ini bisa dikaji sejumlah variabel dalam pendidikan
seperti Administrasi Kurikulum, Instruksional (Pembelajaran),
Konseling, dan Evaluasi. Demikian pula dengan variabel dalam
pembelajaran (instruksional) yang menjadi fokus kajian buku ini.

Buku ini telah ditetapkan sebagai
buku yang memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan
berdasarkan Keputusan Kepala
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Nomor: 20070/H3/LL/2013

RR.PK0212 > Drs. Didi Supriadie, M.Pd. & Dr. Deni Darmawan, S.Pd., M.Si.
> 16 x 24 cm - 244 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 3, 2018 > ISBN: 978-979-692-122-5 > Rp 55.000
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Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum
Kurikulum harus dipelajari secara ilmiah, baik secara teoritis maupun praktis dengan
berbagai dimensinya, seperti konsep, teori, prinsip, prosedur, komponen, pendekatan, model,
evaluasi, sampai dengan inovasi kurikulum. Dalam buku ini penulis mencoba menyajikan
berbagai dimensi tersebut sesuai dengan pengalaman penulis, baik sebagai tenaga edukatif
di Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan maupun sebagai peneliti di lingkungan Pusat
Penelitian dan Pengembangan Sistem Pendidikan dan Kurikulum.

RR.PK0136 > Drs. Zainal Arifin, M.Pd. > 16 x 24 cm, 332 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr >
Cetakan 5 , 2017 > ISBN: 978-979-692-047-1 > Rp 80.000
Tersedia dalam buku digital

Kurikulum Berbasis Kompetensi
Buku ini mencoba menguraikan dan menganalisis secara praktis bagaimana Kurikulum
Berbasis Kompetensi (Kurikulum 2004) tersebut dikembangkan dan diterapkan di sekolah.

RR.PK0059 > Dr. E. Mulyasa, M.Pd. > 16 x 24 cm - 276 hlm > Kertas Isi HVS 60 gr, 2 warna Sampul AC 210 gr > Cetakan 12, 2010 > ISBN: 979-692-223-1 > Rp 76.000

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Buku ini membantu mengembangkan pemahaman semua
pihak yang berkepentingan dengan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP). Dirancang berdasarkan kebutuhan berbagai
pihak dalam dunia pendidikan, terutama guru, calon guru, dan
kepala sekolah.

Buku ini telah ditetapkan sebagai
buku yang memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan
berdasarkan Keputusan Kepala
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Nomor: 1581K/A8.2/LL/2008

RR.PK0091 > Dr. E. Mulyasa, M.Pd. > 16 x 24 cm - 324 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 230 gr > Cetakan 9, 2012
> ISBN: 979-692-716-0 > Rp 70.000
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Media Pembelajaran Inovatif dan
Pengembangannya
Buku ini secara lengkap menjelaskan mulai dari pengertian,
landasan, ragam hingga pengembangan media pembelajaran.
Buku ini juga dilengkapi dengan wawasan tentang software
pendukung pengembangan pembelajaran media yang mudah
digunakan dan dikembangkan oleh akademisi, praktisi,
maupun pengembang media pembelajaran. Selain itu, dalam
buku ini juga diberikan contoh dan pembahasan tentang
bagaimana mengembangkan media pembelajaran dengan
menggunakan model pengembangan ADDIE dan Alessi &
Trollip yang diharapkan mampu menjembatani pemahaman
pembaca dalam menentukan model pengembangan media
pembelajaran.

RR.PK0381 > Prof., Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., Achmad Setiawan, MPd.,
& Aditin Putria, M.Pd. > 16 x 24 cm - 256 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 230 gr > Cetakan 1, 2018 > ISBN: 979-602-446-221-5
> Rp 68.000

Menjadi Guru Profesional

Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan
Membenahi profesionalisme guru adalah awal yang baik untuk meningkatkan mutu
pendidikan. Dalam rangka itulah buku ini diterbitkan. Di dalamnya diuraikan berbagai
prinsip dasar, kompetensi, dan profesionalisme guru. Untuk merangsang sikap kreatif dan
profesional tersebut, buku ini tidak hanya bicara masalah pencerdasan intelektual (IQ), tapi
mencakup kecerdasan emosional (EQ), kreativitas (CQ), dan spiritualitas (SQ).

RR.PK0075 > Dr. E. Mulyasa, M.Pd. > 16 x 24 cm - 240 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 15, 2017 > ISBN: 979-692-375-0 > Rp 60.000

Menjadi Guru Profesional
Dalam buku ini penulis memberikan petunjuk praktis untuk menjadi guru profesional.
Kepraktisannya menonjol terutama karena menyertakan pedoman, contoh-contoh, dan ciri-ciri
profesionalisme keguruan. Anda dapat menggunakannya untuk menilai keprofesionalan diri
sendiri dan untuk saling mengamati di antara sesama rekan guru atau calon guru.

RR.PK0028 > Drs. Moh. Uzer Usman > 16 x 24 cm - 164 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 230 gr
> Cetakan 29, 2017 > ISBN: 979-514-003-5 > Rp 45.000
Tersedia dalam buku digital
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Menjadi Kepala Sekolah Profesional
Dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK

Kunci sukses pelaksanaan MBS dan KBK adalah kepala
sekolah dan guru. Merekalah pelaksana teknis di lapangan
yang langsung berhadapan dengan siswa. Sekarang menjadi
kepala sekolah bukan masalah gampang. Selain pandai
mendidik, juga pandai mencari dana dan mengelola SDM.
Untuk itulah buku ini diterbitkan. Sebuah referensi bagi
kepala sekolah di era otonomi pendidikan.

Buku ini telah ditetapkan sebagai
buku yang memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan
berdasarkan Keputusan Kepala
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Nomor: 1581K/A8.2/LL/2008

RR.PK0065 > Dr. E. Mulyasa, M.Pd. > 16 x 24 cm - 304 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr, 2 warna - Sampul AC 210 gr > Cetakan 13, 2018
> ISBN: 979-692-271-1 > Rp 84.500

Model Pembelajaran di Sekolah
Dalam buku ini dijelaskan model-model pembelajaran yang
dikembangkan oleh pakar pendidikan, psikologi, dan teknologi
pendidikan, serta pakar evaluasi pendidikan dan pembelajaran.
Kelebihan dalam buku ini adalah dipaparkan sejumlah
model pembelajaran lintas bidang keilmuan, yaitu dari hasil
adopsi terhadap ilmu komunikasi pendidikan seperti model
Teknologi Komunikasi, model Sirkular Osgood dan Schramm,
model ABX Newcomb, model Psikologi Komunikasi, model
Helical Dance, Model Bio-communication, Model Shanon dan
Weaver, Model Sosiologi Komunikasi, Model Presentasi, dan
juga model-model terdahulu yang dikombinasikan dengan
sejumlah model-model pembelajaran terkini. Setiap uraian
model pembelajaran dilengkapi dengan cara penerapannya
pada beberapa jenjang pendidikan. Buku ini ditujukan untuk
guru, dosen, dan akademisi yang memiliki motivasi untuk
memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah.

RR.PK0376 > Dr. Deni Darmawan, S.Pd., M.Si., & Prof. Dr. Dinn Wahyudin
> 16 x 24 cm - 236 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 230 gr
> Cetakan 1, 2018 > ISBN: 979-602-446-196-6 > Rp 64.000
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Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa
Buku ini dimaksudkan untuk memperkaya khazanah referensi pendidikan di Indonesia. Buku
ini berjudul Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa. Dapat dijadikan panduan bagi
guru dalam melaksanakan pembelajaran yang tepat guna dan berdaya guna untuk mencapai
tujuan pendidikan secara komprehensif, dilihat dari sisi psikologi motivasi kerja dan belajar.
Di dalamnya memuat antara lain: konsep motovasi, motivasi kerja guru dan kepala sekolah
berikut permasalahannya, pembinaan terhadap guru, hingga motivasi belajar siswa beserta
reward dan punishment.

RR.PK0296 > Kompri, M.Pd.i. > 16 X 24 cm - 336 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 230 gr
> Cetakan 2, 2016 > ISBN: 978-979-692-634-3 > Rp 74.000

Pedagogik Teori dan Praktis
Pedagogik sebagai ilmu didukung dengan menggunakan ilmu-ilmu dasar seperti psikologi,
antropologi, sosiologi, dan bahkan matematika. Namun semua itu harus dibingkai dan
diuji koherensinya dengan filsafat dan filsafat pendidikan sehingga membangun keunikan
wilayah kajian pedagogik sebagai ilmu. Hal inilah yang perlu dipahami oleh insan pendidikan
terutama para pendidik, pengambil kebijakan, dan pendidik yang mendidik calon pendidik/
guru di LPTK.

RR.PK0269 > Prof. Dr. H. Waini Rasyidin, M.Ed. > 16 x 24 cm, 236 hlm > Kertas isi HVS-70 gr Sampul AC-210 gr > Cetakan 3, 2016 > ISBN: 978-979-692-493-6 > Rp 54.000

Pedoman Mengajar Efektif
Teori dan Model Pembelajaran

Secara kategoris, buku ini menguraikan konsep, teori, model,
dan perencanaan bahan pengajaran yang efektif. Uraian
yang ada dalam buku ini dapat disesuaikan pada kelas mana
pun dengan mudah, sehingga guru dan instruktur pendidikan
dapat menggunakan panduannya di kelas multikultural. Buku
Pedoman Mengajar Efektif ini dapat membantu guru untuk
merancang dan merencanakan pengajaran secara sistematis,
sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat untuk
mencapai pengajaran dan pembelajaran efektif. Selain itu,
buku ini juga memaparkan kemampuan yang dibutuhkan guru
untuk merancang format yang fleksibel secara grafis, yang
cocok untuk semua jenis peserta didik di dalam kelas.

RR.PK0372 > Qais Faryadi, Dr. > 16 X 24 cm, 136 hlm > Kertas isi HVS-70 gr
- Sampul AC-210 gr > Cetakan 1, 2017 > 978-602-446-174-4 > Rp 37.000
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Pembelajaran Efektif
Pembelajaran efektif akan berlangsung jika keadaan kelas menyenangkan. Proses belajar
yang menyenangkan bisa meningkatkan motivasi belajar tinggi dan proses belajar yang
berkualitas.
Buku ini membahas tentang teori-teori belajar yang dapat dipedomani seperti mengetahui
bagaimana mengemas pembelajaran yang berorientasi pendekatan saintifik dan tetap
melaksanakan PAIKEM (pembelajaran aktif inovatif, inspiratif, kreatif, efektif, menyenangkan
dan menantang).

RR.PK0286 > H. Asis Saefuddin - Ika Berdiati > 16 x 24 cm - 196hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 3, 2017 > ISBN: 978-979-692-604-6 > Rp 46.500

Pembelajaran Aktif
Teori & Asesmen

Buku ini hanya berkonsentrasi pada pembahasan tentang
pembelajaran aktif. Metode pembelajaran aktif ini kemudian
mewujud dalam pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran
kooperatif.
Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan metodologis bagi
pengajar dalam perkembangan dunia pendidikan di Indonesia,
khususnya terkait pembelajaran.

Buku ini telah ditetapkan sebagai buku
yang memenuhi syarat kelayakan untuk
digunakan berdasarkan Keputusan
Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Nomor: 20070/H3/LL/2013

RR.PK0211 > Prof. Dr. Warsono, M.S. & Drs. Haryanto, M.S. > 16 x 24 cm 324 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-230 gr > Cetakan 6, 2017
> ISBN: 978-979-692-121-8 > Rp 72.000

Pembelajaran Matematika

Berbasis Pengajuan dan Pemecahan Masalah
Bagian pertama buku ini menguraikan peran penting kemampuan berpikir kritis dan berpikir
kreatif sebagai tujuan pendidikan. Bagian kedua membahas pemecahan dan pengajuan
masalah sebagai suatu aktivitas pembelajaran. Bagian berikutnya membahas model
pembelajaran berbasis pengajuan dan pemecahan masalah matematika yang disingkat
JUCAMA dengan disertasi contoh dan penilaiannya.
Buku ini merupakan referensi untuk belajar konsep pemecahan masalah, pengajuan masalah,
berpikir kritis, dan berpikir kreatif, sekaligus sumber inspirasi melakukan penelitian atau
kajian-kajian.
RR.PK0385 > Dr. Tatag Yuli Eko Siswono, M.Pd. > 17,5 x 25 cm - 176 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr Sampul AC-230 gr > Cetakan 1, 2018 > ISBN: 978-602-446-233-8 > Rp 60.000
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Pembelajaran Tematik Terpadu
Buku ini mencoba membahas dan menyajikan tentang pembelajaran tematik terpadu
mulai dari konsep dasar teori sampai pada aplikasi pengembangannya dengan merujuk
pada pedoman pembelajaran tematik terpadu Kurikulum 2013 walaupun mungkin belum
menggambarkan secara keseluruhan.
Buku ini berguna bagi para guru sekolah dasar, pengawas, pemangku pendidikan, dan dapat
pula dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa pendidikan.

RR.PK0258 > Abdul Majid, M.Pd. > 16 x 24 cm - 352 hlm > Kertas isi HVS-70 gr Sampul AC-210 gr
> Cetakan 3, 2017 > ISBN: 978-979-692-460-8 > Rp 75.500

Pendidikan Antikorupsi
Korupsi di negeri tercinta ini benar-benar telah menjadi penyakit yang sangat luar biasa
destruktif. Korupsi telah meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan berbangsa. Dengan kata
lain, korupsi telah membuyarkan masa depan bangsa menuju bangsa yang besar dan
beradab.

RR.PK0352 >  Moh. Yamin >  16 x 24 cm - 152 hlm >  Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
>  Cetakan 1, 2016 >  ISBN: 978-979-692-721-0 >  Rp 40.000

Pendidikan dan Bimbingan Anak
Berkebutuhan Khusus
Buku Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus ini
merupakan panduan bagi para orang tua, mahasiswa, dan para
pendidik serta para akademisi di ruang lingkup sekolah untuk
mengembangkan sikap-sikap positif sehingga berhasil dalam
mendidik anak berkebutuhan khusus.
Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan anak yang
memiliki ciri yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya.
Mereka mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan
perkembangannya. Mereka membutuhkan kegiatan dan layanan
yang khusus agar dapat mencapai perkembangan yang
optimal. Melalui buku ini, penulis ingin berbagi pemahaman
dan pencerahan dalam membimbing anak berkebutuhan
khusus.

RR.PK0371 > Jati Rinakri Atmaja, M.Pd. > 16 x 24 cm - 328 hlm
> Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-260 gr > Cetakan 1, 2018
> ISBN: 978-602-446-189-8 > Rp 85.000-,
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Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing
Di masa kini, diperlukan lembaga pendidikan yang bermutu. Lantas bagaimana cara
menciptakan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing?
Buku ini memaparkan konsep manajemen strategis yang berperan menciptakan pendidikan
berdaya saing, modal dan sikap yang diperlukan, hingga konsep yang cocok dikembangkan.
Di samping itu, buku ini dapat menjadi bahan kajian bagi para akademisi, praktisi, pimpinan
lembaga pendidikan, dan masyarakat pendidikan pada umumnya.

RR.PK0183 > Prof. Dr. Dedy Mulyasana, M.Pd. > 16 x 24 cm - 252 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr Sampul AC-210 gr > Cetakan 3, 2015 > ISBN: 978-979-692-064-8 > Rp 57.000

Pendidikan Lingkungan Indonesia
Dasar Pedagogi dan Metodologi

Pendidikan lingkungan lebih dimaknai sebagai bagaimana
menanamkan kesadaran kepada peserta didik untuk
menjaga lingkungan agar tetap asri dan bersih. Belum banyak
menjangkau upaya menanamkan sikap kritis terhadap
situasi lingkungan nasional, apalagi lingkungan global, serta
menanamkan kepekaan dan mengembangkan keterampilan
untuk memecahkan masalah lingkungan. Buku ini mencoba
membuka semua perspektif pendidikan lingkungan termasuk
pengalaman perencanaan dan implementasinya, khususnya di
Indonesia.
Keunikan buku ini selain secara gamblang dan lengkap
menguraikan tentang pendidikan lingkungan yang merupakan
praktik pendidikan di sejumlah negara (termasuk di Indonesia)
juga melampirkan perundang-undangan yang berlaku dan
terkait dengan lingkungan.

RR.PK0374 > Dr. Ketut Prasetyo & Drs. Hariyanto, M.S. > 16 x 24 cm 332 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-260 gr > Cetakan 1, 2018
> ISBN: 978-602-446-186-7 > Rp 82.000-,

Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013
Buku ini berupa buku panduan yang akan membantu pembaca memahami dan
mengimplementasikan Kurikulum 2013, secara tepat waktu, dan tepat sasaran. Untuk
kepentingan tersebut, buku ini berupaya memformulasikan suatu cara praktis dalam
mengimplementasikan Kurikulum 2013, sehingga dapat dijadikan panduan oleh para
pelaksana di lapangan.

RR.PK0257 > Prof. Dr. H.E. Mulyasa, M.Pd. > 16 x 24 cm, 240 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 10, 2017 > ISBN: 978-979-692-447-9 > Rp 56.000
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Pengembangan Guru Profesional
Buku Pengembangan Guru Profesional ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta daya tarik pelaksanaan perkuliahan
Pengembangan Kompetensi Pendidik. Tujuannya agar mahasiswa ketika belajar mata kuliah
ini dapat memperoleh wawasan dan kompetensi mengelola pembelajaran sebagai kegiatan
inti dari keseluruhan proses pendidikan di sekolah dan madrasah.

RR.PK0366 > Sholeh Hidayat, Prof. Dr. H., M.Pd. > 16 X 24 cm, 384 hlm > Kertas isi HVS-70 gr Sampul AC 310 gr > Cetakan 1, 2017 > 978-602-446-049-5 > Rp 93.500

Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi
Begitu pentingnya fungsi dan peran kurikulum, maka semua pihak, yang terlibat dalam
kegiatan pendidikan dan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang memadai tentang
kurikulum baik pimpinan lembaga pendidikan, guru, dosen, calon guru, dan calon dosen.
Dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru disebutkan bahwa pendidik harus memiliki kemampuan mengembangkan
kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.

RR.PK0292 > Dr. Sukiman, S.Ag., M.Pd. > 16 x 24 cm - 272 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr, Sampul AC 210 gr
> Cetakan 1, 2015 > ISBN: 978-979-692-628-2 > Rp 61.000

Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik
Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang cukup sentral
dalam seluruh kegiatan pendidikan. Bahkan banyak pihak menganggap kurikulum sebagai
“rel” yang menentukan arah ke mana pendidikan diarahkan. Oleh karena itulah, buku ini
ditulis. Penulisnya, seorang pakar kurikulum memberikan arahan pada bagi Anda untuk
pengembangan kurikulum yang lebih baik.

RR.PK0049 > Prof. Dr. Nana Syaodih Sukmadinata > 16 x 24 cm - 228 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 21, 2017 > ISBN: 979-514-601-7 > Rp 58.000

Pengembangan Kurikulum Baru
Buku ini berisi tentang sejarah singkat perkembangan kurikulum di Indonesia, asas-asas
pengembangan, komponen pengembangan kurikulum, prinsip dan model pengembangan
kurikulum, pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, pengembangan kurikulum
2013.
Buku Pengembangan Kurikulum Baru ini diharapkan menjadi salah satu rujukan yang
dapat memperkaya mahasiswa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan para guru
profesional yang mengharuskan meningkatkan kualitas profesionalnya.

RR.PK0237 > Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Pd. > 16 x 24 cm - 180 hlm > Kertas isi HVS-70 gr Sampul AC-210 gr > Cetakan 4, 2017 > ISBN: 978-979-692-157-7 > Rp 48.000
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Penilaian Autentik Dalam Kurikulum 2013
Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran adalah bagian integral dari proses kegiatan
pembelajaran. Penilaian ini bertujuan menilai efektivitas dan efisiensi kegiatan pengajaran
sebagai bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan program serta pelaksanaannya. Salah
satu konsep penilaian yang digunakan adalah penilaian autentik. Buku ini dilakukan demi
meningkatkan kemampuan melakukan penilaian pembelajaran dengan benar.

RR.PK0284 > Abdul Majid, M.Pd. > 16 x 24 cm - 280 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr, Sampul AC 210 gr
> Cetakan 3, 2017 > ISBN: 978-979-692-582-7 > Rp 63.000

Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar
Apakah nilai yang diperoleh siswa itu benar-benar objektif dan representatif? Apakah proses
belajar mengajar sudah cukup efisien dan produktif? Semua pertanyaan itu—dan tentunya
masih banyak pertanyaan lainnya yang lebih spesifik—hanya dapat akan terjawab jika
dilaksanakan sistem penilaian yang tepat. Buku ini membahas tentang penilaian hasil dan
proses belajar mengajar. Pembahasannya dilengkapi contoh dan studi kasus sehingga buku
ini dapat berfungsi sebagai buku petunjuk yang praktis bagi para guru dan calon guru.

RR.PK0027 > Nana Sudjana > 16 x 24 cm - 180 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 21, 2017 > ISBN: 979-514-000-0 > Rp 48.000

Perencanaan Pembelajaran

Mengembangkan Standar Kompetensi Guru
Dalam Kurikulum, guru diberi kebebasan untuk
mengembangkan silabus dan perencanaan pembelajaran
yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan sekolah.
Untuk itulah buku ini hadir. Buku ini mengimplementasikan
kurikulum melalui penyusunan dan pengembangan
perencanaan pembelajaran, sehingga mampu menggali dan
mengembangkan potensi yang dimiliki siswa.

Buku ini telah ditetapkan sebagai
buku yang memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan
berdasarkan Keputusan Kepala
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Nomor: 1581K/A8.2/LL/2008

RR.PK0078 > Abdul Majid, S.Ag. > 16 x 24 cm - 304 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 12, 2017
> ISBN: 979-692-493-5 > Rp 74.000
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Perencanaan Pendidikan
Suatu Pendekatan Komprehensif
Buku ini memberi penjelasan tentang posisi dan kedudukan perencanaan dalam konteks
administrasi pendidikan dan posisinya dalam mencapai tujuan pendidikan, baik pada tingkat
lokal, regional, dan nasional. Disertai landasan filosofis, tahap-tahap pelaksanaan dan
bagaimana memantaunya sehingga mudah diaplikasikan.

RR.PK0082 > Udin Syaefudin Saud, MED., Ph.D & Prof. Dr. Abin Syamsuddin Makmun, MA. > 16 x 24 cm 288 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 7, 2018 > ISBN: 979-692-516-8 > Rp 63.000
Buku ini telah ditetapkan sebagai buku yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan berdasarkan
Keputusan Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Nomor: 1581K/A8.2/LL/2008

Portofolio

dalam Pelajaran IPS
(Edisi Revisi)
Untuk lebih fokus dalam pembahasan materi KBK diperkuat
dengan pendekatan Portofolio. Dengan pendekatan Portofolio,
siswa dapat belajar dari kenyataan sehari-hari yang
dilandasi oleh konsep ilmiah. Buku ini, mengkaji pendekatan
pembelajaran inovatif yang menuntut kemampuan/kompetensi
siswa untuk memecahkan suatu masalah.

Buku ini telah ditetapkan sebagai
buku yang memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan
berdasarkan Keputusan Kepala
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Nomor: 1581K/A8.2/LL/2008

RR.PK0068 > Dra. Arnie Fajar, M.Pd. > 16 x 24 cm - 264 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr, 2 warna - Sampul BB 210 gr > Cetakan 5, 2009
> ISBN: 979-692-225-8 > Rp 73.000

PPKn Materi Kuliah Di Perguruan Tinggi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah bentuk dan pengembangan baru
dari materi kewiraan. Yang menjadi pokok pembelajarannya adalah Pancasila demokrasi,
hak asasi manusia, dan masyarakat madani. Keistimewaan buku ini bisa digunakan oleh
mahasiswa perguruan tinggi Islam dimana saja. Selain itu, sangat penting juga digunakan
sebagai bahan mengajar oleh para dosen dan para pengajar di sekolah.

RR.UM0155 >  A. Muchtar Ghazali, dkk. >  16 x 24 cm - 320 hlm >  Kertas Isi HVS 70 gr, Sampul AC 210 gr
>  Cetakan 1, 2016 >  ISBN: 978-979-692-725-8 >  Rp 67.000
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Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran
Buku ini menjawab segala masalah yang bertalian dengan pengetesan dan pengevaluasian
hasil belajar siswa/mahasiswa, sekaligus mengevaluasi hasil pengajaran siswa/mahasiswa,
bahkan mengevaluasi hasil pengajaran dan evaluasi Anda sendiri.

RR.PK0003 > Drs. M. Ngalim Purwanto, MP. > 16 x 24 cm - 176 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 230 gr
> Cetakan 19, 2017 > ISBN: 979-514-127-9 > Rp 44.000

Revolusi dan Inovasi Pembelajaran
Sesuai Standar Proses

Seperti apa ya pembelajaran efektif, kreatif, produktif, inovatif, dan menyenangkan?
Di sini peran guru sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan pengembangan
pembelajarannya. Selain melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya, guru harus
menghubungkan program pembelajaran dengan seluruh kehidupan nyata peserta didik.
Oleh karena itu, revolusi dan inovasi merupakan bagian penting dalam pembelajaran secara
keseluruhan. Bagaimana Prof. Dr. Mulyasa menjabarkannya di dalam buku ini?

RR.PK0354 >  Prof. Dr. H. E. Mulyasa, M.Pd., Dr. H. Dadang Iskandar, M.Pd. & Dr. Wiwik Dyah Aryani, M.Pd.
>  16 x 24 cm - 288 hlm >  Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr >  Cetakan 2, 2017
>  ISBN: 978-979-692-736-4 >  Rp 65.000

Supervisi Pendidikan
Teori dan Praktik

Kedudukan pengawas sebagai ”guru” bagi para guru dan
kepala sekolah/madrasah, telah menempatkannya menjadi
salah satu faktor penentu dalam menciptakan iklim yang
kondusif bagi peningkatan kualitas pendidikan. Oleh sebab
itu, pengawas akan terus dituntut untuk mengembangkan
kompetensi dan profesionalismenya. Kemampuan teknik
supervisi dan pembinaan, dalam bentuk pengetahuan
teoretis dan teknis, serta prosedural mengenai tugas-tugas
kepengawasan menjadi hal penting yang harus dimiliki oleh
setiap pengawas.
Konsep dan prosedur praktis dalam pelaksanaan supervisi
akademik dan manajerial yang dikupas dalam buku ini,
diharapkan bisa lebih memudahkan para pengawas dalam
memahami penyusunan program, pelaksanaan, dan evaluasi
kepengawasan. Tujuannya agar layanan kepengawasan
atau supervisi pendidikan benar-benar berfungsi dalam
meningkatkan mutu pendidikan Indonesia.

RR.PK0377 > Drs. H. Aguslani Mushlih, M.Ag., & Dr. H. Rudi Ahmad
Suryadi, S.Pd.I., M.Ag. > 17.5 x 25 cm - 312 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 1, 2018 > ISBN: 978-602-446-195-9
> Rp 89.000
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Supervisi Berbasis Sekolah

Dalam Membangun Komunitas Belajar
Supervisi berbasis sekolah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan/pengembangan
pengetahuan praktik profesi dalam pelaksanaan pembelajaran. Cara pandang pengembangan
profesi guru seperti itu bertitik tolak dari asumsi sekolah sebagai sistem sosial, di mana
terdapat berbagai unsur atau agen yang saling bersepakat untuk mencapai tujuan bersama
dalam mengoptimalkan pengalaman belajar siswa secara lebih baik.

RR.PK0375 > Dr. Asep Sudarsyah, M.Pd. > 17 x 24,5 cm, 176 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-230 gr
> Cetakan 1, 2017 > ISBN: 978-602-446-187-4 > Rp 52.000

Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru
Menjelaskan hakikat standar kompetensi dan sertifikasi
guru, pemberdayaan Guru melalui standar dan sertifikasi.
Menjelaskan tentang: guru sebagai agen pembelajaran,
kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi
profesional, kompetensi sosial, serta bagaimana uji
kompetensi dalam sertifikasi guru.

Buku ini telah ditetapkan sebagai
buku yang memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan
berdasarkan Keputusan Kepala
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Nomor: 1581K/A8.2/LL/2008

RR.PK0092 > Dr. E. Mulyasa, M.Pd. > 16 x 24 cm - 276 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 7, 2013
> ISBN: 979-692-796-9 > Rp 63.000

Strategi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia
Buku ini menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan strategi belajar mengajar, antara
lain: pengelolaan kelas dan pengelolaan pembelajaran, pendekatan, strategi, metode, dan
teknik pembelajaran, keterampilan dasar mengajar, program remedial, kegiatan peerteaching
dan microteaching. Pada buku Strategi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia ini, para pembaca,
khususnya mahasiswa calon guru dibekali dengan beberapa kompetensi yang dapat
mempersiapkan mahasiswa menjadi guru pemula. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki
para guru pemula ini adalah kompetensi keterampilan dasar mengajar yang diaplikasikan
dalam kegiatan peerteaching dan microteaching.

RR.PK0383 > N. Lia Marliana, S.Pd., M.Phl (Ling). & Dra. Suhertuti, M.Pd. > 17.5 x 25 cm - 160 hlm > Kertas
Isi HVS 70 gr - Sampul AC 230 gr > Cetakan 1, 2018 > ISBN: 978-602-446-230-7 > Rp 47.000
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Strategi Pembelajaran
Buku ini membahas beberapa istilah dalam pembelajaran yang memiliki kemiripan makna,
baik secara teoritis maupun empiris. Istilah-istilah tersebut adalah pendekatan pembelajaran,
strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, taktik pembelajaran, dan
model pembelajaran. Buku ini sangat cocok untuk para guru, calon guru, orang tua, dan
umumnya bagi kita semua.

RR.PK0228 > Abdul Majid, M.Pd. > 16 x 24 cm, 400 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-310 gr
> Cetakan 7, 2017 > ISBN: 978-979-692-143-0 > Rp 88.000

Strategi Pembelajaran Bahasa
Pengajar tugasnya adalah menyelenggarakan proses pembelajaran. Pembelajaran itu
terselenggara dengan efektif bila sejak awal dirancang dengan baik, dengan menyinergikan
berbagai potensi. Dengan kata lain mengajar itu harus pakai strategi. Dalam strategi
ini pengajar membantu menumbuhkan dan mentransformasi nilai-nilai positif sambil
mengembangkan potensi-potensi kepribadian peserta didik.

RR.PK0099 > Prof. Dr. Iskandarwassid, M.Pd. & Dr. H. Dadang Suhendar, M.Hum. > 16 x 24 cm 320 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 7, 2018 > ISBN: 979-692-351-3 >
Rp 71.500

Teknologi Pendidikan
Buku ini mengkaji mengenai varian dan kawasan dari Teknologi Pendidikan yang lebih
praktis bagi para praktisi dunia pembelajaran di lingkungan pendidikan baik persekolahan
maupun nonpersekolahan yaitu istilah “Teknologi Pembelajaran”. Adapun bidang garapan dari
Teknologi Pendidikan ini mencakup kawasan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan,
Pengelolaan, Penelitian, dan Penilaian, yang semuanya ditujukan kepada Learning Resource
untuk dapat direkayasa guna penyelesaian masalah belajar yang dihadapi.

RR.PK0245 > Prof. Dr. Ishak Abdulhak, M.Pd. & Dr. Deni Darmawan, S.Pd., M.Si. > 16 x 24 cm, 292 hlm >
Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr > Cetakan 3, 2017 > ISBN: 978-979-692-167-6 > Rp 64.000
Tersedia dalam buku digital

Teori Belajar Orang Dewasa
Buku ini berisi teori belajar dan membelajarkan orang dewasa. Teori belajar dan
membelajarkan diharapkan dapat membentuk kemampuan dasar profesional, yaitu
membelajarkan orang dewasa. Pada hakikatnya, semua orang dewasa cenderung
memperlihatkan keunikan gaya belajar di dalam melakukan kegiatan belajar. Keunikan itu
berlatar pengalaman belajar yang telah diperolehnya sejak lahir.

RR.PK0134 > Prof. Dr. Anisah Baselman, M.Si. > 16 x 24 cm - 180 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr Sampul AC-210 gr > Cetakan 2, 2013 > ISBN: 978-979-692-045-7 > Rp 43.000
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Tumbuh Kembang Anak

Implementasi dan Cara Pengukurannya
Indikator keberhasilan pembinaan tumbuh kembang anak
tidak hanya meningkatnya status kesehatan dan gizi anak
tetapi juga mental, emosional, sosial dan kemandirian anak
berkembang secara optimal. Pembinaan tumbuh kembang
anak memerlukan perangkat instrumen untuk stimulasi,
deteksi dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang.
Buku ini dilengkapi dengan instrumen deteksi dini tumbuh
kembang anak dan format pencatatan hasil deteksi yang
telah dikembangkan oleh penulis. Format tersebut sudah
disesuaikan dengan jadwal pemeriksaan sesuai umur anak
dan jenis pemeriksaannya yaitu pengukuran berat badan
terhadap tinggi badan (BB/TB), pengukuran lingkaran kepala
anak (LKA), skrining/pemeriksaan perkembangan anak
menggunakan kuesioner pra skrining perkembangan (KPSP),
tes daya dengar (TDD), tes daya lihat (TDL), deteksi dini
masalah mental emosional pada anak prasekolah, deteksi dini
autis pada anak prasekolah, deteksi dini gangguan pemusatan
perhatian dan hiperaktivitas (GPPH) pada anak prasekolah.

RR.PK0387 > Dr. Tri Sunarsih, S.ST., M.Kes. > 16 x 24 cm - 184 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 230 gr > Cetakan 1, 2018
> ISBN: 978-602-446-250-5 > Rp 53.000

Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru
Dalam buku ini dikupas tentang berlikunya menuju guru bermutu, uji kompetensi guru,
penilaian kinerja guru, pengembangan keprofesian berkelanjutan, sikap profesional dan
kode etik guru, instrumen UKG dan PKG, dan diakhiri dengan bab penutup yang berisi
pemantapan terhadap seluruh uraian dalam buku ini.
Buku ini bermanfaat bagi para guru, calon guru, pengawas, kepala sekolah, dan para
pengelola pendidikan.

RR.PK0227 > Mulyasa, H.E., Prof., Dr., M.Pd. > 16 x 24 cm, 340 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr Sampul AC-210 gr > Cetakan 3, 2017 > ISBN: 978-979-692-142-3 > Rp 73.000
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Buku Karakter

Pendidikan Agama Dalam Keluarga
Telah banyak bukti yang menunjukkan bahwa manusia hancur
karena akhlaknya; hancurnya suatu keluarga karena akhlak,
hancurnya Parpol atau organisasi karena akhlak, bahkan hancurnya
negara pun karena akhlak. Hal ini banyak disinggung dalam Al-Quran
bagaimana beberapa negara besar yang hancur karena akhlaknya.
Dengan kata lain, cukup sulit mencari contoh hancurnya suatu
negara karena tidak menguasai science and technology.
Jika Indonesia ingin bangkit, fokus pertama dan utama sistem
pendidikan nasional seharusnya pembinaan akhlak mulia menurut
agamanya masing-masing. Setelah fokus itu ditetapkan, pasti akan
banyak perubahan positif seiring adanya perubahan paradigma.
Karena itulah, hadirnya buku yang simpel namun benar-benar
aplikatif ini, akan mampu membantu para pembacanya dalam
menjawab bagaimana seharusnya pendidikan akhlak mulia
dilaksanakan dalam keluarga dan masyarakat.

RR.AG0246 > Prof. Dr. Ahmad Tafsir > 16 x 24 cm - 108 hlm > Kertas
Isi HVS-70 gr - Sampul AC-230 gr > Cetakan 1, 2017
> ISBN: 978-602-446-182-9 > Rp 33.000
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Pendidikan Karakter

Kajian Teori dan Praktik di Sekolah
Secara umum buku ini mengkaji bagaimana desain proses, dan evaluasi pendidikan karakter
dalam latar belakang sekolah. Di samping itu, buku ini merupakan salah satu program
yang secara keseluruhan terlihat pada desain pedagogik bangsa. Pedagogik bangsa adalah
suatu grand design aplikasi pedagogik dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia saat
ini pada berbagai wilayah pendidikan. Sasaran pembangunan melalui pendidikan ini adalah
pendidikan di persekolahan, pendidikan di keluarga, dan pendidikan di tempat kerja.

RR.PK0133 > Drs. Dharma Kesuma, M.Pd., dkk. > 16 x 24 cm - 172 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr Sampul AC-210 gr > Cetakan 5, 2018 > ISBN: 978-979-692-044-0 > Rp 42.000

Pendidikan Karakter
Konsep dan Model

Buku ini berisi 5 pokok bahasan utama, bahasan yang pertama yaitu peranan penting
pendidikan karakter bagi pembangunan bangsa; kedua dasar filosofi dan posisi pendidikan
karakter dalam pendidikan nasional; ketiga makna karakter, nilai-nilai dan konsep pendidikan
karakter; keempat model pendidikan karakter; kelima implementasi pendidikan karakter.

RR.PK0184 > Prof. Dr. Muchlas Samani & Drs. Hariyanto, M.S. > 16 x 24 cm - 264 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr
- Sampul AC-210 gr > Cetakan 6, 2017 > ISBN: 978-979-692-065-5 > Rp 65.000

Pendidikan Karakter Perspektif Islam
Dalam pandangan Islam karakter sama dengan akhlak. Akhlak
atau karakter sangat penting karena akhlak adalah kepribadian
yang mempunyai tiga komponen, yaitu tahu (pengetahuan),
sikap, dan perilaku. Ia menjadi penanda bahwa seseorang itu
layak atau tidak layak disebut manusia. Karakter adalah watak,
sifat, atau hal-hal yang memang sangat mendasar yang ada
pada diri seseorang. Buku ini berisi bahasan yang lengkap
tentang pendidikan karakter dalam Islam yang memiliki
keunikan dan perbedaan dengan pendidikan karakter di dunia
barat.

RR.AG0195 > Abdul Majid, M.Pd. & Dian Andayani, M.Pd. > 16 x 24 cm 236 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 4, 2017 > ISBN: 978-979-692-049-5 > Rp 54.000
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Pendidikan Kedamaian
Melalui pendidikan kedamaian para siswa termasuk juga
mahasiswa dilatih mengembangkan perilaku jangka panjang
dalam membangun tata pikir dan kemelekan pikir. Buku ini
membahas berbagai kajian teori dan kajian praktis tentang
kedamaian pendidikan.

Buku ini telah ditetapkan sebagai
buku yang memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan
berdasarkan Keputusan Kepala
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Nomor: 11432/H3/LL/2015

RR.PK0303 > Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd., Prof. Dr. Idrus affandi,
S.H., Dr. Dinn Wahyudin, M.A., dan Dr. Yadi Ruyadi, M.Si.
> 15 x 21 cm - 204 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr 2 warna, - Sampul AC 230 gr
> Cetakan 2, 2017 > ISBN: 978-979-692-641-1 > Rp 50.000

Pendidikan Keluarga
Teoretis dan Praktis

Agar terbentuk keluarga yang sehat dan bahagia pun para orang tua perlu pengetahuan
yang cukup sehingga mampu membimbing dan mengarahkan setiap anggota keluarga
menuju tujuan yang diharapkan. Pengaruh globalisasi yang tidak dapat dibendung menambah
permasalahan yang dihadapi keluarga semakin kompleks. Penulis berusaha mencoba
menguraikan permasalahan apa saja yang umumnya terjadi dan bagaimana hendaknya
keluarga terutama orang tua menyikapinya. Solusi atas permasalahan yang kompleks
tersebut terurai lengkap dalam buku ini.

RR.PK0273 > Dr. Helmawati, S.E., M.Pd.I. > 16 x 24 cm - 308 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 2, 2017 > ISBN: 978-979-692-563-6 > Rp 68.500

Pendidikan Karakter Sehari-hari
Dewasa ini masalah karakter sangat disorot berbagai pihak, terutama dalam lingkungan
pendidikan. Membentuk karakter seseorang tidaklah mudah dan semua itu perlu proses.
Agar seseorang memiliki kepribadian atau karakter yang baik perlu usaha yang sungguhsungguh dan tiada henti. Selain itu, penggunaan metode yang tepat agar seseorang benarbenar mampu memiliki karakter yang diharapkan perlu diperhatikan oleh para pendidik. Buku
ini memaparkan bagaimana usaha untuk membantu anak memiliki karakter dalam kehidupan
sehari-hari, baik di rumah, sekolah, masyarakat, maupun lingkungan kerja.

RR.PK0370 > Helmawati, DR., M.Pd.I > 16 X 24 cm, 192 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 1, 2017 > 978-602-446-130-0 > Rp 48.000
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Pendidik Sebagai Model

Menjadikan Anak Sehat, Beriman, Cerdas, dan Berakhlak Mulia
Dewasa ini, banyak pendidik yang sudah tidak dapat dikatakan lagi sebagai model atau
panutan atau teladan bagi anak. Untuk itu pendidik baik orang tua maupun guru perlu
ilmu pengetahuan yang dapat membentuknya menjadi pendidik teladan (model) dan mampu
menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Inilah alasan mengapa penulis berusaha
untuk menyusun buku ini. Tidak mudah seperti mengucapkan dengan kata-kata, karena
sesuatu yang akan ditulis haruslah sesuai dengan bahasan yang akan diulas.

RR.PK0333 > Dr. Helmawati, S.E., M.Pd.I. > 16 x 24 cm - 248 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 2, 2017 > ISBN: 978-979-692-703-6 > Rp 60.000

Revolusi Mental dalam Pendidikan
Revolusi mental dalam bidang pendidikan bukanlah hal yang mudah, tidak semudah
membalikkan telapak tangan, karena pendidikan merupakan hajat hidup orang banyak.
Secara preventif revolusi mental bisa dimulai di lembaga pendidikan formal di sekolah; yang
dimulai dengan melakukan revolusi mental para guru, kepala sekolah, dan pengawasnya;
agar nantinya bisa diteladani oleh para peserta didik dan lingkungannya. Revolusi mental di
sekolah diharapkan secara preventif dapat menyiapkan generasi yang berkualitas.

RR.PK0288 > Prof. Dr. E. Mulyasa, M.Pd. > 16 x 24 cm - 216 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 3, 2017 > ISBN: 978-979-692-624-4 > Rp 51.000

Revolusi Mental Pengawas Sekolah
Buku ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan wawasan dan gambaran tentang
bagaimana pengawas sekolah bersikap dan bertindak sehingga dapat eksis secara
profesional di tengah-tengah berbagai dinamika perubahan yang terjadi dalam konteks
politik, sosial, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Buku ini memberikan sejumlah
alternatif untuk mengubah mental pengawas sekolah khususnya dalam konteks revolusi
mental.

RR.PK0297 > Ir. Hendarman, M.Sc., Ph.D. > 16 x 24 cm - 132 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 5, 2016 > ISBN: 978-979-692-639-8 > Rp 36.500

Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter
Buku ini menjelaskan mengenai sepuluh strategi pembelajaran aktif menyenangkan
bermuatan karakter. Kesepuluh strategi ini banyak disebut para ahli pendidikan sebagai
strategi pembelajaran paling akomodatif, sehingga memungkinkan dimasukinya nilai-nilai
karakter atau muatan karakter. Dijelaskan pula dalam buku ini bahwa kesepuluh strategi
pembelajaran aktif menyenangkan dapat memuat 18 nilai karakter sebagaimana yang
dicanangkan Kemendikbud, juga dapat diaplikasikan ke dalam proses pembelajaran di seluruh
mata pelajaran.

RR.PK0224 > Suyadi, M.Pd.I > 16 x 24 cm, 224 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-230 gr
> Cetakan 4, 2018 > ISBN: 978-979-692-137-9 > Rp 57.000
Tersedia dalam buku digital
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Buku Komunikasi

Analisis Teks Media

Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, analisis Semiotik dan Analisis Framing
Berita yang diterbitkan media massa tidaklah identik dengan peristiwa yang
melatarbelakanginya. Berita lebih merupakan upaya rekonstruksi tertulis terhadap suatu
realitas. Sebagai hasil rekonstruksi, peristiwa yang sama dapat mempunyai wujud yang
berbeda. Hal ini bergantung pada si pembuat dan untuk siapa teks itu dibuat. Buku ini
penting bagi mahasiswa, pengajar dan profesional di bidang komunikasi, media dan bahasa,
dalam setiap upaya memahami sistem tanda, teks, ideologi, dan realitas sebagai sebuah
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
RR.KO0059 > Drs. Alex Sobur, M.Si > 16 x 24 cm - 212 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr, 2 warna Sampul AC 210 gr > Cetakan 8, 2018 > ISBN: 979-692-142-1 > Rp 65.000
Tersedia dalam buku digital

Cultures and Communication

An Indonesian Scholar’s Perspective
Buku ini mengupas bermacam-macam permasalahan budaya dengan rapi dan pintar. Buku
ini terdiri atas dua bagian, bagian pertama merupakan artikel penulis dalam 12 tahun
terakhir, dan bagian kedua merupakan bagian dari disertasi penulis, diangkat dari penelitian
lapangan di Melbourne pada tahun 1992-1995.
Buku ini layak dibaca, karena buku ini tidak hanya kaya akan teori dan materi, juga kaya
akan contoh-contoh yang relevan, yang mengajak pembaca seolah melihat langsung praktikpraktik komunikasi.

RR.KO0082 > Prof. Dr. Deddy Mulyana, M.Pd. > 16 x 24 cm - 424 hlm > Kertas Isi Book paper Sampul Hardcover > Cetakan 2, 2012 > ISBN: 978-979-692-078-5 > Rp 98.000
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Dasar-Dasar Public Relations
Buku ini memberi semua hal tentang bagaimana menjadi PRO di masa kini dan mendatang.
Mulai dari bagaimana mengelola media perusahaan, apa saja dan bagaimana kegiatan
penulisan Public Relation (PR), strategi dan teknik manajemen PR, bagaimana membentuk
opini publik dan mempertahankan citra positif perusahaan, bagaimana kiat berhubungan
dengan pers, bagaimana merancang riset PR, marketing PR, sampai PR dalam internet.

RR.KO0063 > Drs. Soleh Sumirat, M.S & Drs. Elvinaro, M.Si > 16 x 24 cm - 220 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr,
2 warna - Sampul AC 210 gr > Cetakan 11, 2017 > ISBN: 979-692-208-8 > Rp 62.000

Filsafat Komunikasi

Tradisi dan Metode Fenomenologi
Perkembangan fenomenologi semakin berkembang dalam penelitian-penelitian ilmu sosial,
termasuk salah satunya dalam ilmu komunikasi.
Bahkan ilmu komunikasi menjadikan fenomenologi sebagai salah satu dari tujuh tradisi
perspektif teoretis ilmu komunikasi. Dalam arti, disiplin ini menjadikan fenomenologi sebagai
sumber inspirasi pengembangan teori-teori komunikasi. Buku ini bisa menjadi pelengkap
untuk studi “Pengantar Filsafat”, “Filsafat Komunikasi”, dan “Metode Penelitian Komunikasi”.
RR.KO0084 > Alex Sobur, M.Sc. > 16 x 24 cm - 512 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-310 gr
> Cetakan 2, 2014 > ISBN: 978-979-692-155-3 > Rp 105.500
Tersedia dalam buku digital

Ilmu Komunikasi
Teori dan Praktek

Buku ini tidak hanya membahas komunikasi secara teoretis,
tetapi juga menyertakan cara-cara menerapkannya dalam
retorika, kepemimpinan, pembangunan, organisasi, pendidikan,
hubungan masyarakat, jurnalistik dan debat.

RR.KO0002 > Prof. Onong Uchjana Effendy, MA > 16 x 24 cm - 192 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 28, 2017
> ISBN: 979-514-030-2 > Rp 50.000
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Human Communication 1
Prinsip-Prinsip Dasar

Banyak penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif memberikan keuntungan
dalam mencapai tujuan pribadi dan pekerjaan. Komunikasi yang efektif merupakan keahlian
terpenting untuk mencapai keberhasilan dan kebahagiaan hidup.
Buku ini membantu Anda untuk dapat mencapai semua itu dengan memahami fenomena
komunikasi: konsep-konsep dasar, model-model, asas-asasnya, dan kiat-kiatnya, pokoknya:
bagaimana komunikasi itu bekerja.

RR.KO0033 > Stewart L. Tubbs - Sylvia Moss > 16 x 24 cm - 272 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 6, 2012 >  ISBN: 979-514-577-0 > Rp 58.500

Ilmu Komunikasi
Suatu Pengantar

Buku ini membantu Anda untuk memahami fenomena
komunikasi dengan berbagai aspeknya: fungsi, prinsip, model,
konteks, kendala komunikasi dan upaya untuk meningkatkan
keefektifannya.

RR.KO0072 > Prof. Deddy Mulyana, MA., Ph.D > 16 x 24 cm - 484 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 310 gr > Cetakan 21, 2017
> ISBN: 979-514-993-8 > Rp 104.500

BEST

SELLER

Jurnalistik dan Kebebasan Pers
Pedoman yang dimuat dalam kode etik jurnalistik secara umum memberi arahan kepada
wartawan agar senantiasa memperhatikan nilai-nilai etika dalam menjalankan profesi
kewartawanan. Buku ini membahas media termasuk pemahaman kode etik jurnalistik ditinjau
dari sisi agama Islam sehingga menjadikan buku ini memiliki nilai plus untuk melengkapi
buku-buku mengenai pers yang sudah ada sebelumnya.

RR.KO0093 > Dr. Hamdan Daulay, M.Si., M.A. > 16 x 24 cm - 184 hlm > Kertas Isi HVS 70gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 1, 2017 > ISBN: 978-979-692-711-1 > Rp 45.000
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Jurnalistik Praktis
(Edisi Revisi)

Buku ini merupakan buku panduan untuk para pemula
yang ingin mendalami dunia tulis menulis, jurnalistik
dan kewartawanan. Penulisnya, biasa memberi materi
di setiap pelatihan-pelatihan jurnalistik, sehingga ia
memahami benar apa kebutuhan-kebutuhan para
pemula.

RR.KO0066 > Asep Syamsul Romli, S.IP. > 13 x 18 cm - 144 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 10, 2016
> ISBN: 979-514-896-6 > Rp 31.000

Jurnalistik Teori dan Praktik
Buku ini enak dicerna, bermanfaat, tidak terjerumus dalam penjelasan-penjelasan teoretis
dan sangat berbobot. Karena memakai “bahan-bahan pustaka” atau kedalaman analisis, yang
dipadukan dengan pengalaman mereka selama bertahun-tahun sebagai wartawan. “Bahan
pustaka” itu adalah pengalaman mereka di lapangan pekerjaan mereka. Buku ini ditulis oleh
adik kakak mantan wartawan grup Kompas.

RR.KO0071 > Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat > 16 x 24 cm - 360 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 260 gr > Cetakan 8, 2017 > ISBN: 979-514-374-2 > Rp 86.000
Tersedia dalam buku digital

Komunikasi Keberagaman
Salah satu 7 kebiasaan dari Highly Effective People adalah “Seek First to Understand, Then
to Be Understood”. Salah satu dari 7 kebiasaan tadi, dilansir dari website milik Stephen R.
Covey. Dalam berkomunikasi kadang kita harus ‘mau’ mendengar agar mengerti apa yang
ada di dalam pikiran lawan bicara kita. Kurang lebih hal itulah yang dibahas secara detail di
buku yang berjudul “Komunikasi Keberagaman” ini. Dampaknya sangat positif, salah satunya
adalah menghindarkan kita dari perselisihan.

RR.KO0094 > Tito Edy Priandono, M.Si. > 16 x 24 cm, 280 hlm > Kertas isi HVS 70gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 1, 2016 > ISBN: 978-979-692-709-8 > Rp 63.000
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Komunikasi Kesehatan
Pemikiran dan Penelitian

Disiplin ilmu Komunikasi Kesehatan, termasuk
Komunikasi Terapeutik (sebagai bagian dari Komunikasi
Kesehatan), akan semakin penting di Indonesia pada
masa mendatang. Komunikasi Kesehatan adalah
komunikasi yang pesan-pesannya berkaitan dengan
kesehatan. Aspek-aspek yang ditelitinya sangat luas,
mencakup misalnya: kampanye pentingnya, iklan produk
kesehatan, Public Relations (Hubungan Masyarakat)
rumah sakit, informasi kesehatan di media (massa,
internet, digital), dsb. Sedangkan Komunikasi Terapeutik
adalah komunikasi antara profesional/penyedia/petugas
kesehatan (dokter, perawat, bidan, dsb.) dan pasien yang
berhubungan dengan proses penyembuhan pasien.
Buku ini merupakan kumpulan pemikiran dan hasil
penelitian yang ditulis terutama oleh para dosen dan
beberapa mahasiswa doktoral Fikom Unpad yang punya
kertertarikan pada Komunikasi Kesehatan. Saat buku ini
terbit para mahasiswa tersebut telah lulus dari Fikom
Unpad.

RR.KO0096 > Prof. Deddy Mulyana, dkk > 16 x 24 cm - 280 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 230 gr > Cetakan 1, 2017
> ISBN: 978-602-446-202-4 > Rp 73.000

Komunikasi Kontekstual

Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer
Prof. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D., menyebutkan komunikasi adalah omnipresent, selalu
hadir dan bahkan up to date. Buku ini merangkai satu demi satu hasil kajian yang telah
dilakukan peneliti pemula dan senior dalam bidang ilmu komunikasi. Buku ini terdiri atas 5
pokok bahasan. Pertama, Ragam ruang epistemologi komunikasi. Kedua, Komunikasi dalam
perspektif perubahan sosial. Ketiga, Komunikasi dalam ruang organisasi dan perusahaan.
Keempat, Komunikasi dalam ruang perspektif politik. Kelima, Media massa, telaahan profetik
efek media.

RR.KO0078 > Atwar Bajari S. Sahala Tua Saragih > 16 x 24 cm - 516 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 310 gr > Cetakan 2, 2013 > ISBN: 978-979-692-015-0 > Rp 106.000

Komunikasi Lintas Budaya

Pemikiran, Perjalanan, dan Khayalan
Mempelajari budaya orang lain sangatlah penting, karena sebenarnya kita mempelajari
budaya diri kita sendiri, termasuk pengaruhnya atas cara kita berkomunikasi.
Seorang penulis Inggris abad ke-18, Samuel Johnson menyatakan, “Saya memahami negeri
saya jauh lebih baik ketika saya berdiri dalam budaya orang lain.”
Dengan buku yang telah melalui tahap revisi ini, diharapkan pemahaman komunikasi lintas
budaya kita menjadi lebih kaya, hubungan dengan orang lain yang berbeda budaya menjadi
lebih memuaskan, dan berdampak karier kita lebih sukses.

RR.KO0090 > Prof. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D. > 16 x 24 cm - 572 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 310 gr > Cetakan 4, 2016 > ISBN: 978-979-692-614-5 > Rp 119.000
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Komunikasi Media dan Masyarakat
Membedah Absurditas Budaya Indonesia

Pola pikir masyarakat kita pastilah merupakan sumber absurditas ini. Mereka mudah dibujuk,
namun juga mudah melupakan kejadian yang buruk. Ribuan orang telah ditipu dalam
investasi bodong, namun masyarakat tak pernah mengambil pelajaran dari peristiwa itu.
Tergiur dengan keuntungan mendadak dan sesaat, banyak orang menanamkan modalnya
mulai dari jutaan hingga miliaran rupiah. Ironisnya, mereka yang berpikiran absurd bukan
hanya rakyat biasa, namun juga banyak pemimpinnya, dan bahkan akademisi. Singkat kata,
sungguh banyak peristiwa aneh dan tak terduga di negara kita. Cerita dan tulisan itu semua
ada dalam buku ini.
RR.KO0092 > Deddy Mulyana, Islaminur Pempasa, dan Rahim Asyik > 16 x 24 cm - 280 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 3, 2016 > ISBN: 978-979-692-646-6 > Rp 63.000

Komunikasi Naratif

Paradigma, Analisis, dan Aplikasi
Buku Komunikasi Naratif dirancang sebagai pelengkap untuk perkuliahan ‘Pengantar Ilmu
Komunikasi’, ‘Teori Komunikasi’, ‘Filsafat Komunikasi’, ‘Jurnalisme Naratif’, dan ‘Metode
Penelitian Komunikasi (Paradigma Kualitatif)’. Di samping itu, buku ini mencoba memadukan
berbagai contoh dan rujukan-rujukan yang mewakili beragam situasi, latar belakang, usia,
kelompok etnik dan budaya.

RR.KO0087 > Drs. Alex Sobur, M.Si. > 16 x 24 cm, 384 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-230 gr
> Cetakan 2, 2016 > ISBN: 978-979-692-452-3 > Rp 82.000
Tersedia dalam buku digital

Komunikasi Organisasi

Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan
Buku ini memuat lengkap teori-teori dan strategi pengembangan organisasi dan perusahaan
melalui pendekatan komunikasi. Sangat bermanfaat bagi para mahasiswa yang mempelajari
komunikasi, khususnya komunikasi organisasi, komunikasi bisnis, manajemen, dan teknik
industri. Bermanfaat pula bagi para konsultan, praktisi organisasi, dan perusahaan, serta
para pengambil keputusan, khususnya para manajer tingkat menengah.

RR.KO0036 > R. Wayne Pace & Don. F. Faules > 16 x 24 cm - 580 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 310 gr > Cetakan 9, 2015 > ISBN: 979-514-683-2 > Rp 130.000

Komunikasi Pemasaran Politik
Buku ini memaparkan paduan teori-teori dan pengalaman praktis para pelaku politik yang
terlibat langsung dalam pemasaran serta kampanye politik di Indonesia. Buku Komunikasi
Pemasaran Politik ini akan menjadi panduan bagi para praktisi politik dan akademisi dalam
memahami konteks pemasaran politik, kampanye politik, dan propaganda.

RR.KO0085 > Dr. Drs. Solatun Dulah Sayuti, M.Sc. > 16 x 24 cm - 304 hlm > Kertas isi HVS-70 gr Sampul AC-210 gr > Cetakan 1, 2014 > ISBN: 978-979-692-158-4 > Rp 66.500
Tersedia dalam buku digital
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Komunikasi Peradaban
Era gelombang peradaban manusia di dunia ini terjadi melalui 3 (tiga) era, yakni era
pertanian, era industri, dan era informasi. Pembahasan komunikasi peradaban dalam buku
ini, tidak hanya terkait dengan era informasi, tetapi memberikan warna tersendiri untuk
melihat peradaban dari perspektif komunikasi.

RR.KO0089 > Prof. Dr. Dra. Hj. Nina Winangsih Syam, , M.S. > 16 x 24 cm - 168 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 1, 2014 > ISBN: 978-979-692-596-4 > Rp 42.000

Komunikasi Politik Politik Komunikasi

Membedah Visi dan Gaya Komunikasi Praktisi Politik
Buku ini merupakan snapshot atau rekaman fragmentaris atas momen-momen historis
dalam perjalanan komunikasi politik Indonesia, meskipun tidak tersusun secara kronologis,
plus beberapa momen historis komunikasi politik yang terjadi di luar negeri, khususnya di
Amerika.
Ulasan tematik dengan kekuatan analisis mendalam dan elaboratif, menjadikan karya ini
penting untuk dibaca.

RR.KO0086 > Prof. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D. > 16 x 24 cm - 344 hlm > Kertas isi HVS-70 gr Sampul AC-310 gr > Cetakan 2, 2014 > ISBN: 978-979-692-450-9 > Rp 74.000

Komunikasi Transendental
Perspektif Sains Terpadu

Pernyataan “hati atau perasaan sebagai spiritual centre, yang memiliki kemampuan 70 kali
lebih besar daripada indra penglihatan atau rasio” merupakan hal menarik dari buku ini,
karena hati adalah tumpuan kekuatan menelaah, memahami, dan mengetahui.
Buku ini berupaya menemukan dalam diri seseorang tentang pengalaman, cara
menginterpretasikannya, dan bagaimana dia beradaptasi dalam sebuah lingkungan.

RR.KO0091 > Prof. Dr. Hj. Nina Winangsih Syam, Dra., MS. > 16 x 24 cm - 240 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr
2 warna, - Sampul AC 210 gr > Cetakan 1, 2015 > ISBN: 978-979-692-638-7 > Rp 68.000

Media dan Perubahan Sosial

Suara Perlawanan Melalui Radio Komunikasi
Buku ini memaparkan hasil studi tentang dinamika hubungan media dengan masyarakat.
Media komunitas dapat menjadi alternatif terciptanya komunikasi yang memenuhi
kepentingan komunitas, dan tidak memarjinalkan serta dapat mengatasi hambatan budaya di
antara mereka.

RR.KO0079 > Dr. Eni Maryani, Dra., M.Si. > 16 x 24 cm - 236 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 2, 2013 > ISBN: 978-979-692-021-1 > Rp 54.000
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Membongkar Budaya Komunikasi
Buku ini mengajak kita sejenak keluar dari collective effervescence—nya Emile Durkheim—
untuk melongok di balik gemerlap dan warna-warni mempesona komunikasi kita sehari-hari
dengan ringan. Karena komunikasi bukan sekadar cara merangkai pesan dan merancang
media, tetapi juga cerita mengenai makna.

RR.KO0095 > Deddy Mulyana, Prof. Dr., dkk. > 16 X 24 cm, 340 hlm > Kertas isi HVS-70 gr Sampul AC-260 gr > Cetakan 1, 2017 > 978-602-446-181-2 > Rp 79.000

Menulis Artikel dan Karya Ilmiah
Menulis artikel dan karya ilmiah saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan, baik bagi para
profesional maupun masyarakat pada umumnya. Buku ini memberikan tip-tip praktis
bagaimana menghasilkan tulisan yang baik dan layak dimuat. Karenanya, buku ini sangat
bermanfaat bagi para mahasiswa dan siapa pun yang ingin menjadi penulis profesional.

RR,KO0061 > Drs. Totok Djuroto, M.Si. & Bambang Suprijadi, M.Si. > 13 x 18 cm - 200 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 8, 2017 > ISBN: 979-692-152-9 > Rp 40.000

Pengantar Public Relations Kontemporer
Sebagai sebuah pengantar, buku ini mencoba memberikan
konsep-konsep dasar yang mudah dipahami oleh para
mahasiswa atau pembelajar pemula di bidang public relations.
Mengingat sebagian besar textbook tentang public relations
yang ada selama ini cenderung terlalu teoretis maka untuk
mengimbanginya buku ini dilengkapi dengan narasi-narasi
teknis dan contoh-contoh yang ada di dunia praktis.
Untuk memperkuat pemahaman secara praktis, buku ini
dilengkapi dengan studi kasus yang sebagian besar diambil
dari kasus-kasus kehumasan nyata yang pernah terjadi di
Indonesia.

RR.KO0097 > Prof. Dr. H. Suwatno, M.Si. > 16 X 24 cm, 244 hlm
> Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr > Cetakan 1, 2018
> 978-602-446-236-9 > Rp 65.000
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Semiotika Komunikasi
Buku ini memfokuskan diri pada semiotika komunikasi, yang berkaitan dengan penggunaan
dan produksi tanda secara sosial di dalam proses komunikasi. Di dalamnya diuraikan secara
komprehensif sistem-sistem tanda, penggunaan tanda secara sosial di dalam berbagai media
komunikasi (iklan, sastra, komik, musik, film, dsb). Keistimewaan buku ini adalah dilengkapi
dengan berbagai pemikiran dari tokoh-tokoh semiotika dunia.

RR.KO0064 > Drs. Alex Sobur, M.Si. > 16 x 24 cm - 364 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr, 2 warna Sampul AC 230 gr > Cetakan 7, 2018 > ISBN: 979-692-238-X > Rp 98.500
Tersedia dalam buku digital

Strategi Komunikasi
Sebuah Analisis Teori dan Praktis di Era Global
Buku ini menyuguhkan kajian-kajian sederhana yang secara
teoretis maupun praktis berupaya membekali para praktisi
komunikasi memiliki strategi komunikasi yang tepat. Kajiankajian tersebut mencakup: Strategi Komunikasi sebagai
Ilmu; Sifat dan Bentuk Strategi Komunikasi; Komponen dan
Indikator Strategi Komunikasi; Manajemen Strategi dalam
Komunikasi; Manajemen Masyarakat Kampus Digital; Generasi
Strategi Komunikasi Digital; Model-Model Strategi Komunikasi;
Strategi Komunikasi di Perguruan Tinggi; Implementasi
Strategi Komunikasi; Perkembangan Strategi Komunikasi
di Masyarakat; Strategi Komunikasi dalam Menghadapi
Era Global; Produk Strategi Komunikasi Digital di lembaga
Pendidikan.
Gaya dan penuturan dalam buku ini membawa para pembaca
pada suasana praktis dan nyata bagaimana “Best Practices”
dalam menerapkan suatu “Strategi Komunikasi” dapat berhasil
dan mampu mewujudkan visi dan misi sebuah organisasi
kelembagaan apapun.

RR.KO0098 > Dr. Edi Suryadi, M.Si. > 16 X 24 cm, 172 hlm
> Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-230 gr > Cetakan 1, 2018
> 978-602-446-272-7 > Rp 49.000
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Buku
Manajemen dan Ekonomi

Balanced ScoreCard

Suatu Pendekatan dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
Buku ini menjelaskan tentang pemberdayaan Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis
Sekolah. Buku Balanced ScoreCard ini diharapkan dapat menjawab untuk menjadi manajer
yang andal dan mumpuni. Buku ini tidak hanya berisi tinjauan teoretis, tapi tinjauan praktis
yang tentunya pengalaman penulis dalam memimpin di dunia pendidikan. Ini sangat berguna
bagi praktisi pendidikan, khususnya para kepala sekolah di berbagai satuan pendidikan dasar
dan menengah.

RR.PK0108 > Dr. Dadang Dally, M.Si. > 16 x 24 cm - 128 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 3, 2014 > ISBN: 979-692-737-3 > Rp 34.000

Branding

Memahami dan Merancang Strategi Merek
Sepenting apakah merek (brand) itu? Merek bukan sekadar sebuah nama, bukan juga
sekadar sebuah logo atau simbol. Merek merupakan cerminan nilai yang diberikan pada
pelanggan berupa kualitas fisik dan nonfisik dari suatu entitas. Dalam buku ini, pembaca
dipandu membangun sebuah merek yang kuat dan tertanam di benak konsumen.
Banyak yang dijelaskan secara lebih rinci mengenai merek ini mulai dari arsitektur, identitas,
ekuitas, bahkan audit merek.

RR.PK0351 > Wirania Swasty > 16 x 24 cm - 172 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 1, 2016 > ISBN: 978-979-692-720-3 > Rp 42.500
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Business Plan

Bagaimana Memulai dan Menjalankan Bisnis Baru
Buku ini bertujuan memberikan pedoman praktis bagaimana
menyusun suatu rencana bisnis khususnya rencana bisnis
yang baru akan dimulai. Dengan membaca buku ini dapat
diketahui dan dipahami dengan sederhana bagaimana logika
dan alur berpikir ketika seorang wirausahawan baru harus
menetapkan rencana bisnisnya. Selain itu, rencana bisnis
yang terdokumentasi dan terstruktur dengan baik, dapat
menjadi media komunikasi dengan calon mitra bisnis.

RR.EK0015 > Dr. Ir. Yudi Pramudiana, MM., MT., Risris Rismayani, S.MB.,
S.Pd., MM., & Fitri Rahmawati, S.Sos., MM. > 16 x 24 cm - 216 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 2, 2017
> ISBN: 978-979-692-705-0 > Rp 55.000

Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan
Materi ini membahas tentang konsep ekonomi dan pembiayaan pendidikan, khususnya
keterkaitan pendidikan dengan ekonomi secara makro yang mengandung implikasi terhadap
kebijakan dalam pembiayaan pendidikan. Kajian ini sangat strategis terutama dalam upaya
perbaikan mutu pendidikan di Indonesia.

RR.PK0054 > Drs. Nanang Fattah > 16 x 24 cm - 172 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr, 2 warna - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 6, 2012 >  ISBN: 979-692-002-6 > Rp 50.000

Ekonomi Keluarga

Keluarga yang Seimbang dan Sejahtera
Buku ini memperkenalkan tentang konsep kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga dari
analisis ekonom. Masalah utama dalam kajian ekonomi keluarga adalah kelangkaan,
kondisi yang terjadi akibat keluarga tidak memiliki sumberdaya cukup untuk menghasilkan
segala sesuatu yang seharusnya ingin dimiliki keluarga.

RR.PK0300 >  Shinta Doriza, M.Pd., M.SE. >  16 x 24 cm - 280 hlm >  Kertas Isi HVS 70 gr, Sampul AC 210 gr
>  Cetakan 1, 2015 >  ISBN: 978-979-692-642-8 >  Rp 63.000

70

BUKU PENDIDIKAN

Evaluasi Pembelajaran di SD dan MI
Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu dari
tugas utama seorang guru dalam menjalankan tugas
profesionalnya. Oleh sebab itu, seyogianya seorang guru
mampu merencanakan dan melaksanakan proses evaluasi
atau penilaian yang sesuai dengan tuntutan dan tuntunan
kurikulum yang berlaku, yakni evaluasi terhadap sikap,
pengetahuan, maupun keterampilan peserta didik, yang
merupakan proses holistik dari muatan satuan pelajaran.
Buku ini mencoba menguraikan proses evaluasi pembelajaran
sedemikian rupa, khususnya pada jenjang pendidikan dasar
(SD/MI), dengan muatan materi yang disesuaikan dengan
Kurikulum 2013. Dengan membaca buku ini, guru atau calon
guru atau pendidik pada umumnya akan lebih memahami
bagaimana seharusnya melaksanakan evaluasi pembelajaran
yang benar, yang dilaksanakan secara holistik, adil,
akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

RR.PK > Asep Ediana Latip, M.Ag. > 16 x 24 cm - 240 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 230 gr > Cetakan 1, 2018
> ISBN: 978-602-446-203-1 > Rp 65.000

Landasan Manajemen Pendidikan
Sebagian masyarakat dari dunia pendidikan mengklaim bahwa salah satu faktor penyebab
rendahnya kualitas sumber daya manusia di negara kita adalah menyangkut sistem dan
manajemen penyelenggaraan pendidikan. Bertolak dari persoalan tersebut buku ini berusaha
memberikan bantuan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Buku
ini juga dimaksudkan memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat tentang
konsep manajemen pendidikan.

RR.PK0046 > Dr. Nanang Fatah > 16 x 24 cm - 136 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 14, 2017 > ISBN: 979-514-592-4 > Rp 38.000

Manajemen Berbasis Sekolah
Konsep, Strategi, dan Implementasi

Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini dimaksudkan untuk menghadapi pelaksanaan
otonomi daerah. Di mana pemerintah daerah diberi otonomi untuk mengatur rumah
tangganya sendiri, termasuk dunia pendidikan. Lalu bagaimana pelaksana pendidikan
harus melaksanakan MBS ini? Simak saja buku ini, lengkap dengan konsep, strategi dan
implementasinya.
Buku ini telah ditetapkan sebagai buku yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan berdasarkan
Keputusan Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Nomor: 1581K/A8.2/LL/2008
RR.PK0058 > Dr. E. Mulyasa, M.Pd. > 16 x 24 cm - 224 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr, 2 warna - Sampul AC 230
gr > Cetakan 16, 2017 > ISBN: 979-692-196-0 > Rp 70.000
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Manajemen dan Etika Perkantoran
Praktik Pelayanan Prima

Pelayanan prima dalam buku ini diulas sistematis dari
teori sampai praktik, latihan praktis, dan contoh video
penerapannya (tautan video tersedia di dalam buku) secara
profesional di kantor. Materi mencakup: Konsep Pelayanan
Prima, Etika Kantor, Komunikasi Efektif, Penampilan Diri,
Layanan Tamu-Telepon, Tata Ruang, Surat-Arsip, Customer
Care, SOP eS-ToMaT cepat-tepat, Manajemen Layanan
Prima, serta bonus video praktik pelayanan prima.
Buku ini layak menjadi referensi mata kuliah pelayanan
prima serta rujukan dalam mengelola layanan prima
di kantor ataupun organisasi. Sasaran pembaca para:
siswa dan guru sekolah kejuruan, mahasiswa dan dosen,
manajer-pimpinan instansi, direktur, karyawan kantor,
staf administrasi dan tata usaha, sekretaris, resepsionis,
customer service, wirausahawan, serta praktisi.

RR.UM0175 > Wildan Zulkarnain, M.Pd., & Dr. Raden Bambang Sumarsono,
M.Pd. > 17.5 x 25 cm - 324 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 230 gr
> Cetakan 1, 2018 > ISBN: 978-602-446-278-9 > Rp 100.000

Manajemen Kurikulum
Ada empat alasan mengapa karya tulis ini disusun. Pertama, mempelajari kurikulum
sebagai ilmu (curriculum as a science) belajar keras dan berjuang keras. Kedua, dilandasi
oleh semangat pengabdian dan dedikasi dalam bidang pengembangan kurikulum. Ketiga,
bagaimana tulisan yang telah disusun ini menumbuhkan semangat inovatif untuk terus
berbuat yang terbaik dalam bidang kurikulum dan pembelajaran. Keempat, telaah tentang
kurikulum, bagaimanapun juga tak lepas dari telaah tentang pendidikan itu sendiri.

RR.PK0274 > Dr. H. Dinn Wahyudin, M.A. > 16 x 24 cm, 248 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 1, 2014 > ISBN: 978-979-692-566-7 > Rp 56.500

Manajemen Konstruksi
Buku ini menyajikan secara lengkap mengenai pengenalan industri konstruksi, dasar-dasar
manajemen, organisasi dalam proyeksi konstruksi, pengendalian biaya proyek, metode varian,
dan konsep nilai hasil.
Buku ini disusun bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Manajemen Konstruksi
pada jurusan Teknik Sipil. Dengan adanya buku ini para mahasiswa diharapkan dapat lebih
memahami konsep-konsep manajemen dalam Manajemen Konstruksi, dan menambah
wawasan lainnya yang berhubungan dengan manajemen konstruksi.

RR.PK0219 > Ir. Irika Widiasanti, M.T., dan Lenggogeni, M.T. > 16 x 24 cm, 180 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr Sampul AC-210 gr > Cetakan 2, 2014 > ISBN: 978-979-692-130-0 > Rp 43.000
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Manajemen Pembiayaan Pendidikan
Buku ini merupakan kumpulan materi tentang bagaimana mengelola pembiayaan khususnya
anggaran pendidikan. Kita dapat memahami apa saja prosedur dan tata cara pembiayaan
yang dapat berguna bagi output pendidikan. Lebih lengkapnya berisikan tentang: unsur
sistem pendidikan, pembiayaan pendidikan, estimasi dan struktur biaya satuan pendidikan,
alokasi sumber dana pendidikan dan penganggaran, pengelolaan pembiayaan pendidikan,
hingga model pengelolaan pembiayaan pendidikan.

RR.PK0287 > Prof. Dr. Akdon, M.Pd., Dr. Dedy Achmad Kurniady, M.Pd., dan Dr. Deni Darmawan, S.Pd., M.Si.
> 16 x 24 cm, 184 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr > Cetakan 2, 2017
> ISBN: 978-979-692-623-7 > Rp 45,000

Manajemen Pembiayaan Pendidikan
Berbasis Aktivitas Pembelajaran
Buku ini membahas tentang prinsip-prinsip manajemen pembiayaan pendidikan dan konsep
model Activity Based Costing (ABC) dalam pembelajaran (learning) yang selanjutnya dikenal
dengan istilah Model Activity Based Costing (LABC). Model LABC ini merupakan konsep yang
ingin dijadikan model dalam kebijakan alokasi dana pendidikan berbasis pada karakteristik
bidang studi. Model LABC ini juga merupakan suatu metode dalam merancang kebutuhan
biaya yang sangat akurat sesuai dengan aktivitas, proses, dan produk barang atau jasa yang
diinginkan.

RR.PK0356 > Nanang Fattah, Prof. Dr., M.Pd. > 16 X 24 cm, 224 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC 210
> Cetakan 2, 2017 > ISBN: 978-979-692-747-0 > Rp 58.500

Manajemen Pendidikan Nasional
Kajian Pendidikan Masa Depan

Karya ini disajikan memenuhi tuntutan konsep-konsep manajemen yang dirumuskan secara
teoretis. Diperkaya pula dengan hasil pengamatan penulis sepanjang kariernya di lingkungan
pemerintahan dan di dunia akademika. Buku ini memberikan pertimbangan pada kita tentang
berbagai bentuk dan sifat manajemen pendidikan bagaimanakah yang dapat diterapkan pada
masa mendatang.

RR.PK0033 > Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc. Ed. > 16 x 24 cm - 236 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 11, 2013 >  ISBN: 979-514-185-6 > Rp 51.500

Manajemen Pengembangan Kurikulum
Buku ini membahas perlunya penanganan yang baik dalam pengembangan, pemantauan, dan
pengukuran keberhasilan kurikulum, dapat menentukan keberhasilan penerapan kurikulum
tersebut. Para pakar dituntut untuk menciptakan inovasi-inovasi untuk menunjang efektivitas
proses pendidikan. Bahkan banyak pihak menganggap kurikulum sebagai “rel” yang
menentukan akan ke mana pendidikan diarahkan.

RR.PK0084 > Prof. Dr. H. Oemar Hamalik > 16 x 24 cm - 336 hlm > Kertas Isi HVS 70gr - Sampul AC 310
> Cetakan 7, 2017 > ISBN: 979-692-518-4 > Rp 80.000
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Manajemen Sumber Daya Manusia
Perusahaan
Mengelola, mengatur, dan memanfaatkan pegawai agar
dapat berfungsi secara produktif untuk tercapainya tujuan
perusahaan, bukanlah hal yang mudah. Buku ini memberikan
panduan yang lengkap bagi Anda yang bergelut dalam bidang
kepegawaian dan manajemen SDM perusahaan, mulai dari
perekrutan pegawai hingga pengembangan kariernya.

RR.UM0068 > Dr. A. A. Anwar Prabu Mangkunegara, Drs., M.si. Psi.
> 16 x 24 cm - 180 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr, 2 warna - Sampul AC 230 gr
> Cetakan 14, 2017 > ISBN: 979-514-929-6 > Rp 58.000
Tersedia dalam buku digital

Manajemen Stratejik Berbasis Nilai
Konsep stratejik menaruh perhatian yang serius terhadap perumusan visi, misi, tujuan, dan
sasaran organisasi, faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahannya, serta peluang
dan tantangan yang harus dihadapi oleh setiap organisasi. Analisis mengenai faktor-faktor
tersebut di atas sangat penting dalam membuat keputusan-keputusan stratejik. Pilihan
atas alternatif keputusan (decision) yang terbaik itu dilakukan setelah memperhitungkan
konsekuensi yang mungkin timbul jika suatu alternatif keputusan stratejik itu dipilih dan
dilaksanakan. Artinya, dalam manajemen stratejik diperlukan pengkajian terhadap faktorfaktor internal dan eksternal organisasi.

RR.PK0325 > Nanang Fattah > 16 x 24 cm - 204 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 2, 2016 > ISBN: 978-979-692-653-4 > Rp 48.500

Manajemen Sekolah Dasar
Buku ini membahas tentang Manajemen Sekolah meliputi konsep manajemen, pengertian
manajemen sekolah, perbedaan manajemen sekolah dan administrasi sekolah, karakteristik
manajemen sekolah, ruang lingkup manajemen sekolah, manajemen partisipatori dan nonpartisipatori, manajemen sumber daya, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen
sumber daya material.
Konsep infrastruktur sekolah dasar, manajemen finasial, sumber daya manusianya hingga
peran kepala sekolah, keterlibatan orang tua dan masyarakat juga menjadi pembahasan
utama buku ini.

RR.PK0275 > Dr. Ir. Arita Marini, M.E. > 16 x 24 cm - 152 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 2, 2017 > ISBN: 978-979-692-567-4 > Rp 38.500
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Menjadi Wirausaha Sukses
Buku ini ditulis berdasarkan pendekatan praktis dengan harapan dapat dijadikan pedoman
bagi pembaca yang menerjuni dunia kewirausahaan. Di samping itu, buku ini dilengkapi
dengan kasus, tugas, evaluasi, dan contoh-contoh rencana/bisnis dengan harapan dapat
memperkaya wawasan para pembaca.

RR.PK0129 > Ari Fadiati, M.Si. & Dedi Purwana, M.Buss. > 16 x 24 cm - 204 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 2, 2011 > ISBN: 978-979-692-016-7 > Rp 49.000

Pengembangan Manajemen Sekolah
Buku ini berisikan kajian mengenai pengembangan kapasitas manajemen sekolah. Penulis
mencoba menuangkan ide-ide mengenai pengembangan kapasitas manajemen sekolah ini
berdasarkan kajian literatur terdahulu dan terkini.
Buku ini dibuat untuk kepentingan pengembangan teori dalam bidang “capacity building
of school management” dan praktik peningkatan mutu satuan pendidikan (sekolah) melalui
pengembangan komunitas pembelajaran profesional.

RR.PK0294 > Dr. Cepi Triatna, M.Pd. > 16 x 24 cm - 172 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr, Sampul AC 210 gr
> Cetakan 2, 2016 > ISBN: 978-979-692-630-5 > Rp 42.500

Perilaku Organisasi

Teori dan Praktik di Bidang Pendidikan
Buku ini membahas apa dan bagaimana Perilaku Organisasi, serta bagaimana belajar
organisasi dan cara menerapkannya. Di dalam buku ini akan ditemukan indikatorindikator yang digunakan dalam penelitian organisasi. Kajian tentang komponen-komponen
keefektifan organisasi, budaya organisasi, iklim organisasi, komunikasi, kepemimpinan,
pembuatan keputusan, dan konflik dalam organisasi akan sangat membantu para peneliti
dan pengembang organisasi untuk mengkaji lebih jauh, terutama untuk pengembangan
pendidikan.

RR.PK0127 > Hendyat Soetopo > 16 x 24 cm - 312 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 3, 2016 > ISBN: 978-979-692-013-6 > Rp 64.000

Perilaku Organisasi dalam Pendidikan
Kajian mengenai perilaku manusia saat ini tidak akan terlepas dari keterhubungan dan
pengaruhnya (interaksi) dengan lingkungannya. Untuk dapat memahami mengenai perilaku
organisasi secara tepat, terlebih dahulu harus dipahami beberapa konsep terkait dengan
perilaku organisasi. Namun, sampai saat ini buku referensi yang ada dalam bidang perilaku
organisasi masih bersifat umum, belum sampai pada kekhususan di bidang organisasi
pendidikan.

RR.PK0293 > Dr. Cepi Triatna, M.Pd. > 16 x 24 cm - 200 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr, Sampul AC 210 gr
> Cetakan 2, 2016 > ISBN: 978-979-692-629-9 > Rp 48.000
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Satuan Biaya Pendidikan
Dasar dan Menengah

Hampir dapat dipastikan, proses pendidikan tidak dapat
berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Masalah
pembiayaan pendidikan juga sangat menentukan kesuksesan
program MBS dan KBK yang sekarang diberlakukan. Lalu
bagaimana penyelenggara pendidikan melaksanakannya? Buku
ini mencoba mengurai secara tuntas berbagai komponen
biaya pendidikan, sehingga layak menjadi rujukan para
penyelenggara pendidikan.

Buku ini telah ditetapkan sebagai
buku yang memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan
berdasarkan Keputusan Kepala
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Nomor: 1581K/A8.2/LL/2008

RR.PK0064 > Prof. Dr. Dedi Supriadi > 16 x 24 cm - 280 hlm > Kertas
Isi HVS 60 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 5, 2010 > ISBN: 979-692264-9 > Rp 60.000

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Dalam Konteks Penerapan MBS

Buku ini membahas tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang diterapkan dalam
konteks Manajemen Berbasis Sekolah serta diilhami dari kebijakan pemerintah yang tertuang
dalam UU No. 22/Tahun 1999 tentang Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
Kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan kegiatan sistemik dan terpadu
yang dilakukan oleh satuan/program pendidikan, penyelenggara satuan/program pendidikan,
pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat, serta melibatkan dunia usaha.

RR.PK0190 > Prof. Dr. Nanang Fattah > 16 x 24 cm, 176 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 2, 2013 > ISBN: 978-979-692-074-7 > Rp 47.500

Standar Pembiayaan Pendidikan
Pendidikan dipandang sebagai sarana peningkatan mutu sumber daya manusia dalam suatu
bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang peduli terhadap pendidikan.
Pembiayaan yang memadai akan menjadi sesuatu yang paling mendasar bagi keberhasilan
pencapaian program pendidikan. Analisis pembiayaan baik di tingkat makro maupun mikro
menunjukkan bahwa pendidikan dapat memberikan manfaat bagi individu, umum atau
masyarakat, dan institusi atau lembaga.

RR.PK0217 > Prof. Dr. Nanang Fattah > 16 x 24 cm - 140 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 2, 2016 > ISBN: 978-979-692-128-7 > Rp 36.000
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Strategi Mengelola Pembelajaran Bermutu
Buku Strategi Mengelola Pembelajaran Bermutu ini
sengaja disusun untuk membantu para pendidik sehingga
mampu mengelola pembelajaran bermutu. Oleh karena itu,
sajian buku ini diawali dengan konsep strategi mengelola
pembelajaran bermutu, dilanjutkan dengan kajian praktis
terutama tentang pendekatan saintifik dan penilaian autentik,
serta diakhiri dengan contoh membuat perencanaan
pembelajaran (RPP). Adapun dalam kegiatan pembelajarannya,
dapat dimodifikasi disesuaikan dengan karakteristik peserta
didiknya dan keluasan materinya.

RR.PK0361 > Firdos Mujahidin, Dr., M.Ag., > 16 X 24 cm, 236 hlm
> Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr > Cetakan 1, 2017
> ISBN: 978-602-446-033-4 > Rp 60.500
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Buku
Matematika dan Sains

Bahan Toksik dalam Makanan
Buku ini sangat beda sekali dengan buku-buku yang beredar saat ini, Buku “Bahan Toksik
Dalam Makanan” ini menjelaskan dan membahas tentang efek dan cara kerja bahan toksik
di dalam tubuh. Dalam buku ini juga dijelaskan jenis-jenis bahan toksik yang terdapat dalam
makanan, termasuk kontaminan dan zat antigizi yang juga dapat menimbulkan efek toksik
bagi manusia. Di samping itu, dijelaskan pula tata cara dan teknik pengolahan, agar bahan
toksik dapat dikurangi atau dihilangkan jumlahnya di dalam makanan.

RR.PK0240 > Dr. Ir. Alsuhendra, M.Si. & Dr. Ir. Ridawati, M.Si. > 16 x 24 cm, 284 hlm > Kertas isi HVS-70 gr
Kertas sampul AC-210 gr > Cetakan 1, 2013 > ISBN: 978-979-692-161-4 > Rp 63.000

Fisika Terapan
Buku yang berisi 6 bab ini disajikan dengan metode pembelajaran yang dapat
mengembangkan kemampuan kognitif dan kompetensi. Pada bab pertama berisi materi
tentang besaran dan sistem satuan, bab kedua berisi medan listrik, bab ketiga potensial
listrik, bab keempat arus listrik searah, bab kelima medan magnet, dan bab keenam
menyangkut materi gaya gerak listrik induksi.
Dengan membaca buku ini diharapkan dapat meningkatkan proses maupun hasil
pembelajaran dan dapat menjadi buku sumber.

RR.PK0218 > DR. Nanang Arif Guntoro, M.Si. > 16 x 24 cm, 248 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr Sampul AC-210 gr > Cetakan 2, 2013 > ISBN: 978-979-692-129-4 > Rp 56.000
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Gelombang
Buku ini terdiri atas dua bagian utama. Bagian pertama membahas osilasi bebas, teredam,
terpaksa, teredam terpaksa, dan tergandeng. Bagian kedua membahas gelombang (mekanik)
berjalan, gelombang elektromagnetik, dan gelombang optik. Semua itu dibahas mulai dari
pengertian, persamaan, serta contoh-contohnya yang sederhana.
Buku gelombang ini sangat berguna bagi mahasiswa yang sedang belajar fisika dasar,
kalkulus, fisika matematika, dan fisika modern agar memahami materi pembelajaran
gelombang dengan baik.

RR.PK0215 > Dr. Esmar Budi > 16 x 24 cm, 236 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 2, 2016 > ISBN: 978-979-692-126-3 > Rp 54.000

Geometri dan Pengukuran
Geometri dan pengukuran dalam buku ini dibahas secara lengkap, yaitu mengenai geometri
datar di Sekolah Dasar, geometri ruang di Sekolah Dasar, pengukuran bangun geometri di
Sekolah Dasar, serta tentang pengelolaan data.
Buku ini ditujukan untuk mahasiswa Jurusan PGSD di Indonesia agar dapat meningkatkan
kompetensi profesionalnya terutama dalam hal penguasaan bidang studi matematika. Di
samping itu, buku ini sebagai bacaan dasar bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru
Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) di LPTK di seluruh Indonesia.

RR.PK0239 > Arita Marini, DR., Ir. > 16 x 24 cm - 120 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 3, 2017 > ISBN: 978-979-692-160-7 > Rp 32.000

Ilmu Kebumian dan Antariksa
Edisi Revisi

Buku ini membahas konsep-konsep antariksa seperti
pembentukan tata surya, model tata surya, asal alam
semesta, lubang hitam, nova dan supernova, karakteristik
matahari dan intensitas insolasi. Juga membahas konsep
bumi sebagai bawang yang berlapis-lapis konsentris, seperti
umur dan ukuran bumi, sabuk Van Allen, Gravitas dan
Gravitasi, Atmosfer, Hidrosfer, Litosfer bumi, dan membahas
mekanisme bencana alam kebumian di Indonesia seperti
badai Guruh, Gempa Bumi, Kekeringan, Bencana banjir dan
pengaruh Siklon Tropis di wilayah benua maritim Indonesia.

Buku ini telah ditetapkan sebagai
buku yang memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan
berdasarkan Keputusan Kepala
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Nomor: 1581K/A8.2/LL/2008

RR.PK0232 > Prof. Dr. H. Bayong Tjasyono, HK., DEA. > 16 X 24 cm
- 228 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr- Sampul AC 230 gr > Cetakan 7, 2017 >
ISBN: 978-979-692-148-5 > Rp 52.000
Tersedia dalam buku digital
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Keajaiban Planet Bumi

Dalam Perspektif Sains dan Islam
Buku ini membahas, mengomparasi, dan menganalisis secara mendalam tentang planet bumi
menurut pandangan sains dan dibandingkan dengan penjelasan Al-Quran. Dengan cara dan
pendekatan semacam ini diharapkan akan terlihat dan terungkap rahasia yang terdapat pada
planet bumi secara utuh dan menyeluruh. Di samping itu, dengan komparasi tersebut akan
terbentuk gambaran bahwa ayat-ayat Kauniyah yang ada pada planet bumi sebenarnya telah
disebutkan dalam Al-Quran empat belas abad yang silam.

RR.PK0255 > Prof. Dr. Bayong Tjasyono HK., DEA. & Muhamad Syukur, M.A. > 16 x 24 cm - 180 hlm
> Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr > Cetakan 1, 2013 > ISBN: 978-979-692-182-9 > Rp 43.000
Tersedia dalam buku digital

Kimia Pemisahan

Metode Kromatografi dan Elektroforesis Modern
Kebutuhan teknik pemisahan kimia yang efisien, tepat, dan cepat, mendorong para pakar
kimia dan teknologi menghilangkan kendala-kendala teknik pemisahan konvensional. Untuk
memahami proses yang terjadi di dalam alat pemisahan kimia diperlukan pengetahuan
tentang sistem interaksi antara komponen-komponen campuran dengan instrumentasi itu
sendiri. Buku ini memfokuskan pada metode kromatografi dan elektroforesis modern.

RR.PK0085 > Sumar Hendayana, Ph.D > 16 X 24 cm - 168 hlm > Kertas Isi HVS 60 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 2, 2010 > ISBN: 979-692-593-1 > Rp 38.000

Matematika untuk PGSD
Pada waktu berpikir kritis, kita menggunakan penalaran
induktif dan deduktif. Penalaran induktif merupakan penalaran
yang berlangsung dari hal yang khusus ke hal yang umum,
sedangkan penalaran deduktif merupakan penalaran yang
berlangsung dari hal yang umum ke hal yang khusus. Buku ini
merupakan salah satu buku penunjang yang dapat digunakan
untuk membantu mahasiswa dalam belajar matematika di
PGSD, baik mahasiswa D2 maupun S1.

RR.PK0113 > Dra. Hj. Endang Setyo Winarni, M.Pd. & Dra. Sri Harmini,
S.Pd., M.Pd. > 16 x 24 cm - 184 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-210
gr > Cetakan 7, 2017 > ISBN: 978-979-692-008-2 > Rp 45.000
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Mikrobiologi

Kajian dalam Perspektif Islam
(Edisi Revisi)

Buku Mikrobiologi ini merupakan salah satu buku bidang biologi yang dilandasi pemikiran
dari tafsir ayat Al-Quran, Hadis Rasulullah, dan teori-teori serta pemikiran dari ulamailmuwan muslim pada abad pertengahan seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, dan Ibnu Haytham.
Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa UIN, Fakultas Science dan Teknologi, ataupun
mahasiswa di universitas atau di perguruan tinggi yang mempelajari masalah Biologi
khususnya Mikrobiologi.
RR.PK0259 > Dr. Drs. Ir. H.M. Subandi, M.P. > 16 x 24 cm - 260 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 3, 2014 > ISBN: 978-979-692-469-1 > Rp 58.000
Tersedia dalam buku digital

Model Pembelajaran Matematika
di Sekolah Dasar
Buku ini membantu para guru SD memberikan pemahaman
yang benar tentang konsep matematika, dengan pendekatan
mudah dan praktis. Materi buku ini sengaja disesuaikan
dengan topik-topik yang diajarkan di SD. Disajikan secara
sederhana, tahap demi tahap, sehingga proses pembelajaran
berlangsung efektif. Apabila sejak di bangku SD siswa sudah
ditanamkan konsep yang benar, pada tingkat selanjutnya
mereka tidak akan kesulitan.

Buku ini telah ditetapkan sebagai
buku yang memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan
berdasarkan Keputusan Kepala
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Nomor: 1581K/A8.2/LL/2008

RR.PK0095 > Heruman, S.Pd., M.Pd. > 16 X 24 cm - 200 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 8, 2017
> ISBN: 979-692-819-1 > Rp 52.000

Pemecahan Masalah Matematika untuk PGSD
Pemecahan masalah merupakan fokus utama dalam pembelajaran matematika. Hal ini
ditegaskan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu pertama, Pendekatan
pemecahan masalah merupakan fokus dalam pembelajaran matematika yang mencakup
masalah tertutup dengan solusi tunggal, masalah terbuka dengan solusi tidak tunggal, dan
masalah dengan berbagai cara penyelesaian, kedua dalam setiap kesempatan, pembelajaran
matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi
(contextual problem).

RR.PK0363 > Goenawan Roebyanto, dkk > 16 X 24 cm, 176 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 1, 2017 > 978-602-446-036-5 > Rp 48.500
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Sains Teknologi Masyarakat

Model Pembelajaran Kontekstual Bermuatan Nilai
Melalui buku ini, penulisnya mengulas dengan jelas kaitan antara sains dan teknologi serta
manfaatnya bagi masyarakat, melalui model pembelajaran sains teknologi masyarakat.
Sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup untuk menilai, memanfaatkan atau
menolak produk teknologi yang akan selalu membanjiri negara-negara berkembang.

RR.PK0076 > Prof. Dr. Anna Poedjiadi > 16 x 24 cm - 180 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 3, 2013 > ISBN: 979-692-479-X > Rp 41.000

Statistik Pendidikan
Buku ini hadir untuk menjembatani mahasiswa atau pembaca yang ingin mendapatkan
informasi berhubungan dengan statistik melalui cara yang lebih sederhana dan mudah
dipahami. Untuk lebih mempermudah pemahaman dan analisis statistik, buku ini pun
memberikan panduan bagaimana melakukan analisis dengan contoh-contoh yang aplikatif.

RR.PK0281 > Dr. Ir. Mahdiyah, M.Kes. > 16 x 24 cm - 132 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr, Sampul AC 210 gr
> Cetakan 2, 2016 > ISBN: 978-979-692-576-6 > Rp 35.000

The Structure of Scientific Revolution
(Peran Paradigma dalam Revolusi Sains)
Revolusi adalah proses menjebol tatanan lama sampai ke akar-akarnya, kemudian
menggantinya dengan tatanan yang baru sama sekali. Dalam karyanya ini Khun menjelaskan
segala segi revolusi sains dengan gamblang. Dia menggunakan juga contoh-contoh yang
sangat populer dari bidang sains yang lain: fisika, mekanika, kelistrikan, dan kimia. Untuk
memahaminya, Anda tidak perlu menjadi sarjana sains terlebih dulu.

RR.FS0007 > Thomas S. Khun > 16 x 24 cm - 224 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 7, 2018 > ISBN: 979-514-218-6 > Rp 57.000
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Buku
Olahraga dan Kesehatan

Gizi dan Kesehatan Anak Prasekolah
Pengetahuan gizi demikian penting untuk diberikan pada siswa/i TK dan PAUD karena
mereka merupakan agent of change yang dapat mengubah kesadaran generasi muda
akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh melalui makanan. Dengan terpenuhinya seluruh
kebutuhan gizi, maka pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi optimal agar menjadi
sumber daya manusia yang berkualitas.

RR.OK0017 > Dr. Rusilanti, M.Si., Dra. Mutiara Dahlia, M.Kes., dan Yeni Yulianti, S.Pd., M.Pd.
> 16 x 24 cm - 232 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 1, 2018
> ISBN: 978-979-692-697-8 > Rp 59.000

Gizi Terapan
Buku ini hadir guna memperkaya pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang berkaitan
dengan status gizi. Dalam buku ini dibahas masalah gizi secara komprehensif, mulai dari
permasalahan dan solusi gizi sejak janin dalam kandungan sampai usia lanjut.
Buku ini sangat berguna bagi mahasiswa, dosen, calon guru, dan guru tataboga di
lingkungan lembaga pendidikan tinggi keguruan dan sekolah menengah kejuruan.

RR.OK0008 > Dr. Ari Istiany, M.Si., dan Dr. Rusilanti, M.Si. > 16 x 24 cm, 280 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr Sampul AC-210 gr > Cetakan 2, 2014 > ISBN: 978-979-692-127-0 > Rp 62.000
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Ilmu Kesehatan Olahraga
Buku ini berisi uraian lengkap mengenai tata hubungan antara olahraga dengan kesehatan,
cara melakukan olahraga untuk kesehatan, berapa berat olahraga harus dilakukan agar
menjadi lebih sehat, dan permasalahan penting lainnya yang menyangkut kesehatan.
Buku ini memberikan pemahaman yang benar tentang dasar berolahraga berlandaskan
pendekatan ilmiah juga hasil penelitian dan pengembangan yang diperoleh dari berbagai
kegiatan sehingga dapat melahirkan olahragawan yang sehat dan berprestasi baik.

RR.OK0006 > Prof. H.Y.S. Santosa Giriwijoyo, dkk. > 16 x 24 cm - 468 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr Sampul AC-310 gr > Cetakan 2, 2013 > ISBN: 978-979-692-085-3 > Rp 97.000
Tersedia dalam buku digital

Kepelatihan Olahraga
Teori dan Metodologi

Materi dalam buku ini ditulis untuk mereka yang ingin menjadi pelatih olahraga ataupun
yang sudah bergelar pelatih. Menurut penulis, tidak seorang pun yang bisa belajar ilmu
kepelatihan dari pengalaman saja, atau hanya dari baca buku saja. Namun penulis percaya
bahwa buku ini akan bisa membantu para calon pelatih untuk paham secara teoritis
masalah-masalah yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan metodologi pelatihan yang
benar.

RR.OK0014 > Prof. Drs. Harsono, M.Sc. > 16 x 24 cm - 244 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 3, 2018 > ISBN: 978-979-692-617-6 > Rp 56.000

Latihan Kondisi Fisik
Untuk Atlet Sehat Aktif

Buku ini khusus diperuntukkan bagi para pelatih
dan atlet, tidak ada salahnya kalau buku itu juga
dibaca oleh para guru olahraga yang dalam tugasnya
juga sering terlibat dalam latih-melatih jasmani para
muridnya.
Buku baru edisi 2018 yang penulis tulis ini khusus
diperuntukkan bagi para pelatih olahraga yang
sebaiknya telah memiliki pengetahuan yang cukup
mengenai teori dan metodologi pelatihan, oleh karena
pada waktu melatih kondisi fisik, pelatih sering kali
musti mengacu kepada teori-teori, prinsip-prinsip, serta
metodologi latihan yang baik dan benar.

RR.OK0019 > Prof. Drs. Harsono, M.Sc. > 16 x 24 cm - 212 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 230 gr > Cetakan 1, 2018
> ISBN: 978-602-446-269-7 > Rp 58.000
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Life Kinetik dan Performa Psikologis
Dari hasil penelitian yang dilakukan, ternyata latihan Life
Kinetik dapat meningkatkan konsentrasi, meningkatkan fungsi
otak, meningkatkan kemampuan reaksi, bermanfaat untuk
regenerasi (perbaikan sel-sel yang rusak) selama melakukan
tidur, meningkatkan kemampuan untuk mengenal tanda-tanda
stres, mengurangi stres, mengurangi burn out, meningkatkan
dopamin, serotinin, dan meningkatkan pengeluaran zat oleh
adrenal medulla.
Dalam buku ini dijelaskan tentang konsep dasar latihan Life
Kinetik, formula dan area dalam latihan Life Kinetik, manfaat
latihan Life Kinetik, anatomi dan fungsi otak saat latihan
Life Kinetik, peralatan yang digunakan dalam latihan Life
Kinetik, dan pelaksanaan latihan Life Kinetik. Hadirnya buku
ini diharapkan dapat membantu para pelatih dan pembaca
lainnya dalam menerapkan latihan Life Kinetik.

RR.OK0020 > Dr. Komarudin, M.Pd. > 16 x 24 cm - 172 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 230 gr > Cetakan 1, 2018
> ISBN: 978-602-446-270-3 > Rp 48.000

Mencegah Stroke dan Serangan Jantung
Semua orang memiliki risiko terserang stroke dan bukan hanya di usia tua. Pilihan gaya
hidup saat ini sangat berpeluang meningkatkan risiko terkena stroke. Pada akhirnya semua
bergantung pada sikap kita. Diet sehat, olahraga teratur, dan tidak merokok secara dramatis
akan mengurangi risiko stroke.
Buku ini disusun berdasarkan literatur kedokteran, pengamatan dan pengalaman pribadi,
yang diharapkan akan bermanfaat bagi mereka yang berniat untuk mencegah timbulnya
serangan stroke atau serangan jantung.

RR.OK0002 > Dr. Sayoga, M.Sc. > 15 x 21 cm - 128 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 2, 2013 > ISBN: 978-979-692-163-8 > Rp 28.500

Mengajar dan Melatih Atletik
Buku ini menginformasikan teknik-teknik dasar atletik agar para dosen, guru, dan pelatih
memahami kunci dari setiap gerak dasar dan teknik dasar dalam atletik. Di samping itu,
pembaca diharapkan memahami langkah-langkah yang tepat dan sesuai serta mampu
menganalisis setiap gerakan agar lebih efisien dan efektif. Buku ini merupakan bahan ajar
bagi mahasiswa jurusan pendidikan kepelatihan. Materi dalam buku ini disajikan dalam
berbagai macam permainan sehingga tidak membosankan siswa dan atlet, atau bahkan
dapat menyenangkan.

RR.OK0007 > Dr. Dikdik Jafar Sidik, M.Pd. > 16 x 24 cm - 140 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 5, 2017 > ISBN: 978-979-692-000-6 > Rp 47.000
Tersedia dalam buku digital
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Olahraga Judo
Buku ini menjelaskan dan memaparkan ilmu bela diri judo, mulai dari sejarah perkembangan,
teori dalam melaksanakan praktik judo, jumlah teknik dan pembagian teknik-teknik judo,
nama-nama teknik, dan lain-lain. Di samping itu, buku ini sangat cocok bagi para mahasiswa
yang sedang belajar judo di FPOK-UPI, terutama yang sedang mempersiapkan diri sebagai
pengajar atau pelatih judo yang nantinya dapat mengetahui teori judo, teknik dasar judo,
falsafah judo, serta pembagian teknik jugo.

RR.OK0009 > Drs. Abdul Kadir Andi Achmad, M.Sc. > 16 x 24 cm, 180 hlm > Kertas isi HVS-70 gr Sampul AC-210 gr > Cetakan 2, 2014 > ISBN: 978-979-692-488-2 > Rp 43.000

Pendidikan Pencak Silat

Membangun Jati Diri dan Karakter Bangsa
Buku ini tidak secara utuh memaparkan tentang keterampilan teknis pencak silat semata,
tapi juga disertai dengan pembelajaran budi pekerti (ajaran moral) secara utuh dan
menyeluruh. Oleh karena itu, buku ini sangat cocok untuk kalangan pendidikan olah raga,
pengurus perguruan pencak silat, para penggiat olah raga pencak silat, dan masyarakat
umum yang tertarik dengan olahraga pencak silat.

RR.OK0003 > Dr. Mulyana, M.Pd. > 16 x 24 cm - 204 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 2, 2014 > ISBN: 978-979-692-166-9 > Rp 48.000
Tersedia dalam buku digital

Penilaian Hasil Belajar Pendidikan Jasmani dan Olahraga
Kehadiran buku ini diharapkan memberikan informasi yang akurat kepada guru terkait
dengan penilaian dalam pembelajaran pendidikan jasmani, karena dalam buku ini dibahas
mengenai isu penilaian dalam pendidikan jasmani, teori yang mendasari penilaian, konsep
dalam penilaian, teknik penilaian dalam pendidikan jasmani, tes standar dalam olahraga,
penilaian autentik, serta bagaimana membuat laporan penilaian dari masing-masing domain
dalam pembelajaran pendidikan jasmani.

RR.OK0016 > Dr. Komarudin, M.Pd. > 16 x 24 cm - 220 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr, Sampul AC 210 gr
> Cetakan 1, 2016 > ISBN: 978-979-692-702-9 > Rp 55.000

Periodisasi Program Pelatihan
Tujuan buku ini ialah untuk membantu pelatih dalam menyusun proses perencanaan suatu
program latihan yang mengacu kepada prosedur yang terorganisasi dengan baik, metodis,
ilmiah dan well-organized agar sasaran untuk mencapai prestasi tinggi para atlet yang
diasuhnya sejauh mungkin bisa tercapai. Sebab kalau perencanaannya kurang bagus, maka
biasanya hasilnya pun akan kurang bagus. Amat jarang bisa mencapai prestasi tinggi
manakala perencanaannya jelek. Karena itu ada beberapa isu original yang bukan menjadi
isu mayor lagi. Isu-isu original di sini dipaparkan secara lebih mendetail, lebih mendalam,
dan lebih komprehensif.

RR.OK0013 > Prof. Drs. Harsono, M.Sc. > 16 x 24 cm - 160 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 2, 2017 > ISBN: 978-979-692-616-9 > Rp 40.000
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Psikologi Olahraga

Latihan Keterampilan Mental dalam Olahraga Kompetitif
(Revisi)
Buku ini memaparkan teknik atau metode latihan keterampilan mental yaitu: motivasi,
kesadaran diri, goal-setting, self-confidence, relaksasi, visualization & imagery, dan
konsentrasi, sehingga buku ini bisa menjadi rujukan dan sumber primer untuk para pelatih
dalam melatih mental atlet.

RR.OK0011 > Dr. Komarudin, M.Pd. > 16 x 24 cm - 168 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 5, 2017 > ISBN: 978-979-692-147-8 > Rp 42.000

Teknik dan Taktik Permainan

Tenis Meja

Tim tenis meja China selalu berhasil menjuarai
tenis meja tingkat dunia selama bertahun-tahun.
Apa saja sih yang mereka lakukan sehingga mampu
mendominasi dalam olahraga ini? Buku ini mengupas
tuntas tekniknya, dari cara memegang raket, taktik
bermain sampai bagaimana meningkatkan serangan
dan cara bertahan. Ssst...ada rahasia sukses tim
China dan Swedia juga lho!

RR.OK0012 > Alex Kertamanah > 21 x 28 cm - 240 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 2, 2017
> ISBN: 978-979-692-615-2 > Rp 91.500
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Buku PAUD

Belajar dan Pembelajaran PAUD
“Perlu diketahui bahwa jalan untuk melatih anak-anak termasuk urusan yang paling penting
dan harus mendapat prioritas yang lebih dari yang lainnya,” hal ini yang disebutkan oleh
Imam al-Ghazali ra. dalam bukunya Ihya’ Ulumuddin. Inilah mengapa buku ini menjadi penting
bagi orangtua atau bahkan pendidik yang berkeinginan agar anaknya menjadi anak yang
lebih berkualitas.

RR.PK0302 > Mursid, M.Ag. > 16 x 24 cm - 176 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 3, 2018 > ISBN: 978-979-692-644-2 > Rp 43.500

Bimbingan dan Konseling dalam PAUD
Bimbingan konseling pada anak usia dini dinyatakan: mendesak dilaksanakan!
Mengapa? Karena sebagian orangtua bahkan guru membiarkan kebiasaan buruk pada anak.
Seperti membiarkan anak mengambil makanan terlalu banyak namun tidak dihabiskan,
berkata bohong, merebut mainan teman, bahkan berperilaku kasar terhadap anak lainnya.
Menurut UU delik antikorupsi, perilaku itu termasuk ranah korupsi bagi anak-anak.

RR.PK0353 > Dr. H. Khamim Zarkasih Putro, M.Si. & Dr. Suyadi, M.Pd.I. > 16 x 24 cm - 256 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 1, 2016 >  ISBN: 978-979-692-733-3 > Rp 60.000
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Implementasi dan Inovasi Kurikulum
PAUD 2013
Program Pembelajaran Berbasis Multiple
Intelligences
Multiple intelligences menyatakan bahwa kecerdasan tidak hanya
satu (IQ), tetapi berwajah banyak. Di sisi lain, multiple intelligences
yang semua berupa teori ketika masih di dunia psikologi harus
berubah menjadi “strategi” ketika memasuki dunia edukasi menjadi
persoalan tersendiri bagi guru. Inovasi kurikulum PUAD 2013 ini
menawarkan model baru, yakni implementasi kurikulum PAUD
2013 dengan menggunakan strategi multiple intelligences.

Buku ini telah ditetapkan sebagai
buku yang memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan
berdasarkan Keputusan Kepala
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Nomor: 8498/H3.3/PB/2017

RR.PK0276 > Suyadi, M.Pd.i - Dahlia, M.Pd.I > 16 x 24 cm - 164 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 3, 2017
> ISBN: 978-979-692-570-4 > Rp 41.000

Kepala Sekolah sebagai Manajer
Kepala sekolah sebagai manajer merupakan suatu kebijakan
progresif yang dimaksudkan memberikan kewenangan kepada
kepala sekolah sebagai penentu sekaligus penanggung jawab
terhadap kinerja proses pembelajaran pada satuan pendidikan
atau sekolah.Dengan perannya sebagai manajer, kepala sekolah
harus memiliki karakter, kompetensi, dan keunggulan literasi
yang semua dipadukan sebagai instrumen untuk mewujudkan
kualitas pendidikan yang tidak hanya merespons tantangan
dan dinamika lokal, tetapi juga regional dan internasional.Buku
ini tidak hanya memberikan wawasan atau perspektif berbasis
teori, tetapi yang utama adalah bagaimana kepala sekolah
dapat menjadi manajer secara praktis yang didasarkan atas
pengalaman penulis juga pengalaman serta testimoni kepala
sekolah yang lain. Perubahan paradigma kepala sekolah dapat
diwujudkan dengan membaca buku ini.

RR.PK0388 > Luluk Asmawati, Dr., M.Pd. > 16 X 24 cm, 164 hlm
> Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-230 gr > Cetakan 3, 2018
> 978-602-446-266-6 > Rp 48.000
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Konsep Dasar PAUD
Tanpa adanya pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar PAUD, siapapun akan
keliru memahami PAUD.
Buku ini membahas segala sesuatu mengenai PAUD secara komprehensif, mulai dari
PAUD, pandangan para filsuf di bidang pendidikan anak, prinsip-prinsip PAUD, karakteristik
perkembangan anak, kualifikasi guru PAUD, peran orang tua terhadap keberhasilan lembaga
PAUD, isu-isu kontemporer PAUD hingga program-program PAUD masa depan.

RR.PK0235 > Suyadi, M.Pd.I dan Maulidya Ulfah, M.Pd.I > 16 x 24 cm, 200 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr Sampul AC-210 gr > Cetakan 6, 2017 > ISBN: 978-979-692-153-9 > Rp 52.000
Tersedia dalam buku digital

Konsep Pembelajaran PAUD
Buku referensi yang membahas konsep dasar pembelajaran
anak usia dini terbilang masih sangat langka. Karena
itulah buku ini hadir untuk membuka cakrawala pemikiran
para pendidik, yang tugas utamanya bukan hanya sebatas
mentransfer ilmu pengetahuan saja, melainkan lebih dari itu.
Seorang pendidik diharapkan mampu membuat anak didiknya
paham atas apa yang dipelajarinya. Bahkan substansi buku ini
dapat juga menginspirasi para orang tua, pemerhati, praktisi,
peneliti, dan perancang kurikulum di bidang pendidikan anak
usia dini.

RR.PK0369 > Luluk Asmawati, Dr., M.Pd. > 16 X 24 cm, 212 hlm
> Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr > Cetakan 1, 2017
> 978-602-446-109-6 > Rp 58.000

Manajemen PAUD
Buku ini berusaha untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang benar terhadap
pendidikan anak usia dini; agar tidak salah kaprah dalam pelaksanaannya sehingga
terjadi keharmonisan yang profesional dan proporsional antara keluarga, masyarakat, dan
pemerintah, dalam memaknai dan menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.
Buku ini dapat dijadikan pedoman oleh para pelaksana di lapangan, khususnya guru, calon
guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan lainnya.

RR.PK0202 > Prof. Dr. H.E. Mulyasa, M.Pd > 16 x 24 cm - 276 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-230 gr
> Cetakan 5, 2017 > ISBN: 978-979-692-103-4 > Rp 63.000
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Mengenal dan Memahami PAUD
Buku ini berisikan pengertian pendidikan dan lembaga apa saja yang menyelenggarakan
pendidikan usia dini. Pemahaman yang diperoleh diharapkan mampu membantu orang tua
untuk memilih lembaga pendidikan dan pendidik yang tepat yang akan membantu tumbuh
kembang seluruh potensi yang dimiliki anak secara optimal. Diuraikan pula bagaimana
komponen pendidikan yang termasuk di dalamnya, seperti komponen tujuan, program,
proses, dan evaluasi pendidikan anak usia dini.

RR.PK0295 > Dr. Helmawati, S.E., M.Pd.I. > 16 x 24 cm - 140 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 2, 2018 > ISBN: 978-979-692-631-2 > Rp 36.500

Menjadi Guru PAUD Profesional
Menjadi Guru PAUD Profesional berisi inti sari pemikiran
dan praktik yang telah teruji selama tiga dekade. Masnipal,
penulisnya, ialah seorang praktisi sekaligus akademisi PAUD.
Ia mengerti persis perkembangan anak usia dini, cara
mendidik secara efektif dan tepat, juga tahu kebutuhan calon
guru PAUD yang ideal dan profesional.Berisi pengetahuan
dasar yang harus dipahami lebih dulu oleh calon guru,
mahasiswa, dan pengelola PAUD sebagai landasan berpikir
dan praktik, buku ini menghadirkan tiga elemen terpenting
PAUD, yaitu:
•
•
•

Pengetahuan dasar guru PAUD.
Praktik guru PAUD Profesional.
Materi pengayaan ke-PAUD-an.

Buku ini mampu membentangkan cakrawala dunia anak usia
dini dengan sempurna. Siapapun yang ingin mengenal anak
usia dini dengan sebaik-baiknya bisa membaca buku ini,
baik guru, mahasiswa, para pengawas, orangtua siswa, dinas
pendidikan, akademisi, juga lembaga pengelola.

RR.PK0386 > Dr. Masnipal, M.Pd. > 16 X 24 cm, 400 hlm
> Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-260 gr > Cetakan 1, 2018
> 978-602-446-237-6 > Rp 99.000

Model Konseling Anak Usia Dini
Perkembangan anak usia dini merupakan sebuah proses yang bersifat dinamis dan
berkelanjutan. Perkembangan tersebut dapat berlangsung optimal atau sebaliknya,
terhambat. Adanya hambatan perkembangan tersebut dapat memicu munculnya berbagai
permasalahan psikologis anak. Hal ini tentu saja dapat mengganggu pelaksanaan tugas-tugas
perkembangan pada tahap selanjutnya.
Dalam buku ini diuraikan berbagai keterampilan, baik secara konseptual maupun praktis
mengenai konseling untuk anak usia dini, yang sangat bermanfaat dalam memberikan
bantuan layanan psikologis tersebut.

RR.PK0368 > Rita Eka Izzaty, Dr., M.Si., dkk. > 16 X 24 cm, 236 hlm > Kertas isi HVS-70 gr Sampul AC-210 gr > Cetakan 1, 2017 > 978-602-446-054-9 > Rp 64.000
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Pembelajaran PAUD Bermain, Cerita, dan Menyanyi secara Islami
Pendidikan pada tingkat anak usia dini sangat penting demi terjaganya budaya Islam di masa
yang akan datang. Untuk menunjang hal tersebut, diperlukan strategi dalam pengajaran
ilmu agama Islam kepada anak usia dini utamanya di Taman Pendidikan Alqur’an (TPQ), agar
mereka dapat mengetahui, memahami, dan melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam secara
benar sejak usia dini. Salah satu strategi menarik yang dapat digunakan dalam pembelajaran
agama Islam pada Taman Pendidikan Alqur’an (TPQ) adalah dengan Bermain, Cerita, dan
Menyanyi atau dikenal dengan singkatan BCM. Secara garis besar, buku ini berisi tentang:
(1) definisi, macam dan fungsi bermain, cerita dan menyanyi; (2) strategi penyampaian BCM;
dan (3) contoh-contoh permainan, cerita anak, dan lagu Islami.
RR.PK0278 > Mohammad Fauziddin, M.Pd. > 15 x 21 cm - 108 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 3, 2017 > ISBN: 978-979-692-572-8 > Rp 27.000

Pengembangan Pembelajaran PAUD
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan sampai dengan anak berusia
delapan tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan
dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki
pendidikan lebih lanjut. Dengan upaya pembinaan yang terencana dan sistematis diharapkan
anak mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Tantangan yang dihadapi
PAUD adalah bagaimana cara mendidik anak usia dini agar potensinya berkembang, meliputi
potensi fisik-motorik, intelektual, moral, emosional, dan spiritual anak dengan memperhatikan
faktor perkembangan anak sebagai pembelajar yang unik.

RR.PK0301 > Mursid, M.Ag. > 16 x 24 cm - 192 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr, Sampul AC 210 gr
> Cetakan 3, 2017 > ISBN: 979-692-643-5 > Rp 46.000

Pengembangan Seni Anak Usia Dini
Buku ini membahas berbagai hal terkait seni dalam pendidikan anak usia dini, mulai dari
seni tari, seni musik, seni drama, seni rupa, seni dan pendidikan karakter, kreativitas, dan
perkembangan anak. Semuanya dikupas secara tuntas dengan bahasa yang sederhana
dan mudah dipahami. Dengan mengenal dan memaksimalkan potensi-potensi yang ada
dalam diri anak dengan baik, bisa dikatakan bahwa guru terlebih orangtua, telah memberi
“bekal sebenarnya” bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Sosok anak yang
merupakan individu yang unik, menarik, dan menggemaskan pun insya Allah akan tumbuh
dan berkembang dengan baik.

RR.PK0360 > Novi Mulyani, S.Pd.I. > 16 X 24 cm, 172 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 1, 2017 > 978-979-692-750-0 > Rp 47.000

Perencanaan Pembelajaran PAUD
Buku “Perencanaan Pembelajaran PAUD” ini merupakan implementasi Permendiknas No.
28 Tahun 2009 tentang Standar Perkembangan Anak Usia Dini. Buku ini ditulis bertujuan
agar mahasiswa, guru PAUD memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang
hakikat perencanaan pembelajaran anak usia dini.

RR.PK0251 > Dr. Luluk Asmawati, M.Pd.. > 16 x 24 cm - 140 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 3, 2018 > ISBN: 978-979-692-177-5 > Rp 38.000
Tersedia dalam buku digital
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Strategi Pembelajaran PAUD
PAUD telah berkembang dengan pesat dan mendapat perhatian yang luar biasa di
berbagai negara, termasuk Indonesia; karena disadari bahwa sumber daya manusia yang
berkualitas perlu disiapkan sejak usia dini. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mencari
solusi dan strategi pembelajaran PAUD yang tepat dan efektif, sehingga dapat membina,
menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal, menuju sumber
daya manusia yang berkualitas. Strategi pembelajaran PAUD dalam buku ini merupakan
solusi dari akademisi untuk para praktisi yang dikembangkan sejalan dengan perkembangan
zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta karakteristik peserta
didik di era digital sekarang ini.
RR.PK0373 > E. Mulyasa, H., Prof., Dr., M.Pd. > 17 X 24,5 cm, 260 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC230 gr > Cetakan 1, 2017 > 978-602-446-184-3 > Rp 70.000

Sukses Menjadi Guru PAUD
Urgensi pendidikan bagi anak usia dini sudah diakui semua
pihak sehingga orang tua, masyarakat, dan pemerintah
memberikan perhatian serius terhadap pendidikan bagi anak
usia dini ini. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian sekaligus
pendekatan taktis agar proses pendidikan atau pembelajaran
yang dilakukan pada jenjang PAUD bisa berjalan dengan
sukses.Buku ini berisi informasi dan tips praktis agar guru
PAUD bisa sukses dalam menjalankan proses pembelajaran.
Informasi dan tips yang ada dalam buku diharapkan bisa
membuat para guru PAUD optimal dan efektif dalam
memberikan nilai-nilai positif kepada anak-anak usia dini.

RR.PK0384 > Asef Umar Fakhruddin > 17.5 X 25 cm, 156 hlm
> Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-230 gr > Cetakan 1, 2018
> 978-602-446-231-4 > Rp 54.000

Teori Pembelajaran Anak Usia Dini
dalam Kajian Neurosains

Buku ini merupakan pendidik dalam rangka merespons perkembangan neurosains.
Harapannya, dengan memahami cara kerja otak secara alamiah, guru atau pendidik dapat
menyelenggarakan pembelajaran (proses belajar mengajar) secara alamiah. Oleh karena,
dalam konteks PAUD pembelajaran yang alamiah adalah pembelajaran yang menyenangkan
sekaligus menantang. Sedangkan bermain hanyalah salah satu metode dalam strategi ini dan
masih banyak strategi pembelajaran anak lainnya yang bisa digali dengan cara mengenali
cara kerja otak anak.
RR.PK0252 > Suyadi, M.Pd.I > 16 x 24 cm - 224 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-230 gr
> Cetakan 4, 2017 > ISBN: 978-979-692-178-2 > Rp 57.000
Tersedia dalam buku digital
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Buku Penelitian

Menggagas Penelitian Tindakan Kelas
Bagi Guru
Sejak sekitar 5 tahun lalu di kalangan guru ramai
perbincangan mengenai banyaknya laporan PTK (Penelitian
Tindakan Kelas) yang sudah disetorkan guru ke tim penilai
angka kredit tetapi tidak mendapat nilai. Banyak guru yang
frustrasi dan berhenti melakukan PTK karena kejadian
tersebut. Buku ini ditulis untuk melengkapi buku-buku lain
mengenai PTK yang sudah terbit lebih dulu. Dalam buku ini
pembaca akan dipandu untuk memahami konsep PTK dalam
konteks yang sebenarnya dan dibimbing tahap demi tahap
untuk merencanakan PTK. Dalam setiap bagian disajikan
contoh-contoh riil yang dapat dijadikan referensi. Kelebihan
pertama pada buku ini adalah adanya sajian latihan pada
setiap langkah perencanaan PTK yang apabila pembaca
mengikutinya sampai tuntas, maka selesai pula menyusun
rencana PTK dalam bentuk proposal. Kelebihan kedua
adalah tersedianya sajian panduan menggunakan fungsifungsi Microsoft Word untuk memudahkan menuliskan
proposal.

RR.PK0379 > Drs. Asip Suryadi, M.Ed., & Dra. Ika Berdiati, M.Pd.
> 16 X 24 cm, 320 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-230 gr
> Cetakan 1, 2018 > 978-602-446-201-7 > Rp 83.000
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Metode Penelitian Dakwah

Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif
Paradigma ilmiah memberi tekanan pada teknik kuantitatif, sedangkan paradigma alamiah
memberi tekanan pada penggunaan teknik kualitatif. Buku ini memberikan kemudahan bagi
para pembacanya dalam memahami hakikat penelitian dan dapat menerapkannya dalam
kegiatan penelitian.

RR.AG0235 > Dr. Dewi Sadiah, S.Ag., M.Pd. > 16 x 24 cm - 176 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr, Sampul AC 210 gr
> Cetakan 1, 2015 > ISBN: 978-979-692-636-7 > Rp 43.500

Metode Penelitian Komunikasi

Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Praktis
Memberikan pencerahan bagi para peneliti, mahasiswa, & dosen yang melakukan penelitian
komunikasi melalui pendekatan kualitatif. Disertai contoh-contoh penelitian kualitatif dengan
pendekatan praktis.

RR.KO0073 > Prof. Deddy Mulyana, M.A.,Ph.D & Dr. Solatun, M.Si > 16 x 24 cm - 460 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 310 gr > Cetakan 3, 2013 > ISBN: 979-692-818-3 > Rp 96.000

Metode Penelitian Kuantitatif
Buku ini mencoba mengupas tentang melakukan penelitian
Kuantitatif. Buku ini berisi tentang pengertian, pengetahuan
dan memahami penelitian kuantitatif, jenis dan latar
belakang penelitian kuantitatif, landasan deskripsi dan
hipotesis, populasi dan teknik sampling, teknik pengumpulan,
pengolahan, dan analisis data, hasil dan simpulan. Semua itu
disertai dengan contoh pendekatan kuantitatif.

RR.PK0299 > Dr. Deni Darmawan, S.Pd., M.Si. > 16 x 24 cm, 340
hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-230 gr > Cetakan 3, 2017
> ISBN: 978-979-692-145-4 > Rp 73.000
Tersedia dalam buku digital
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Metode Penelitian Pendidikan
Buku ini memberikan dasar-dasar teori dan praktik untuk
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan merancang,
melaksanakan, dan melaporkan hasil-hasil penelitian di bidang
pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran.

Buku ini telah ditetapkan sebagai
buku yang memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan
berdasarkan Keputusan Kepala
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Nomor: 1581K/A8.2/LL/2008

BEST

SELLER
RR.PK0138 > Prof. Dr. Nana Syaodih S. > 16 x 24 cm - 336 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 230 gr > Cetakan 12, 2017
> ISBN: 979-692-486-2 > Rp 80.000

Metode Penelitian Pendidikan Bahasa
Penelitian merupakan bidang yang pengembangannya belum maksimal. Di antara
penyebabnya berawal dari tradisi meneliti dan penguasaan metodologi di lingkungan
kampus. Penyajian buku ini sederhana dan juga komprehensif. Mulai dari pemahaman esensi
penelitian, pemilihan pendekatan, pengolahan data, dan lain-lain, hingga penulisan laporan,
dan hasil penelitian itu bisa bernilai ekonomi yang cukup tinggi.

RR.PK0087 > Prof. Dr., M.S. Syamsuddin AR, & Dr. Vismaia S. Damaianti, M.Pd. > 16 X 24 cm - 272 hlm >
Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 6, 2018 > ISBN: 979-692-633-4 > Rp 67.000

Metode Penelitian Psikologi

Langkah Cerdas Menyelesaikan Skripsi
Untuk menyelesaikan skripsinya dengan baik, mahasiswa—salah satunya—membutuhkan
panduan yang secara rinci menjelaskan bagaimana menulis skripsi dan bagaimana mengatasi
masalah teknis dan non-teknis yang mungkin dihadapinya. Buku panduan penulisan skripsi
tersebut harus mampu membimbing mahasiswa dalam melakukan semua tahap penulisan
skripsi dengan sistematis dan terarah, dari mulai pemilihan topik penelitian, review literatur,
perumusan masalah, sampai dengan penulisan laporan penelitian dan publikasi hasil
penelitiannya.

RR.PS0006 > Dr. Agus Abdul Rahman, M.Psi. > 16 x 24 cm - 208 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 2, 2017 > ISBN: 978-979-692-704-3 > Rp 50.000

96

BUKU PENDIDIKAN

Metode Penelitian Tindakan Kelas

Untuk Meningkatkan Kinerja Guru dan Dosen
Ada banyak persoalan yang dihadapi guru pada waktu ia
berdiri di depan kelas. Buku ini menawarkan formula lain
berupa Penelitian Tindakan Kelas. Dijelaskan bahwa selain
dapat meningkatkan pengetahuan, melatih keterampilan, dan
membangun sikap dan harga diri juga dapat meningkatkan
kesejahteraan para pendidik. Lebih jauh lagi, metode ini akan
meningkatkan kinerja para pendidik yang pada gilirannya juga
meningkatkan mutu pendidikan kita.

Buku ini telah ditetapkan sebagai
buku yang memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan
berdasarkan Keputusan Kepala
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Nomor: 1581K/A8.2/LL/2008

BEST

SELLER

RR.PK0083 > Prof. Dr. Rochiati Wiriaatmadja > 16 x 24 cm - 268 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 11, 2017 > ISBN:
979-692-517-6 > Rp 66.000

Metode Penelitian Sosial

Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya
Pengetahuan tentang metodologi penelitian dibutuhkan oleh setiap mahasiswa yang akan
menulis skripsi, tesis, atau disertasi. Dalam buku ini penulis memaparkan pentingnya metode
penelitian sosial sebagai metode penelitian yang mandiri.

RR.SP0012 > Dr. Irawan Soehartono > 16 x 24 cm - 116 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 9, 2015 >  ISBN: 979-514-525-8 > Rp 35.000

Metodologi Penelitian Kebijakan
Buku ini mencoba menjelaskan dan menguraikan metode penelitian kebijakan dengan cara
yang berbeda dari buku sejenis yang pernah ada. Dalam buku ini dijelaskan secara jelas,
terkait metode penelitian termasuk keberagamannya, penelitian kebijakan dan ragam serta
aplikasinya, terutama dalam dunia pendidikan.
Buku ini akan memberi manfaat bagi para praktisi, akademisi, dan sebanyak mungkin orang
yang tertarik dalam dunia pendidikan, ataupun dapat memberi manfaat bagi perkembangan
kajian kebijakan di tanah air.

RR.PK0222 > Dr. Nusa Putra, S.Fil., M.Pd., & Ir. Hendarman, M.R., Ph.D. > 16 x 24 cm - 208 hlm
> Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr > Cetakan 2, 2013 > ISBN: 978-979-692-133-1 > Rp 48.500
Tersedia dalam buku digital
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Metodologi Penelitian Kualitatif
(Edisi Revisi)

Sejatinya sebuah penelitian adalah untuk menemukan kebenaran. Kebenaran yang bukan
dibenar-benarkan, tapi kebenaran yang memang benar-benar, benar. Karena kebenaran
itulah yang akan dijadikan landasan bertindak. Bukan atas dasar asumsi. Untuk mendapatkan
kebenaran, mestinya suatu penelitian dilandasi kaidah-kaidah yang baik agar hasilnya dapat
dipercaya. Buku ini disajikan secara gamblang, mulai dari perencanaan penelitian hingga
menyajikan hasilnya pada publik. Setiap tahap dalam penelitian diuraikan di sini, bukan saja
komprehensif tapi juga operasional.

BEST

SELLER
RR.PK0073 > Prof. Dr. Lexy J. Moleong, MA > 16 x 24 cm - 424 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 310 gr
> Cetakan 38, 2018 > ISBN: 979-514-051-5 > Rp 90.000

Metodologi Penelitian Kualitatif
(Edisi Revisi)

Buku ini berbeda dengan buku metodologi penelitian kualitatif pada umumnya. Dalam buku
ini memberikan paradigma baru dalam penelitian kualitatif, yaitu membahas interaksionisme
simbolis. Dalam buku ini terdapat penambahan uraian dan argumen dengan menggunakan
sumber-sumber lebih mutakhir, serta pengurangan narasi yang dirasa tidak atau kurang
relevan lagi, dalam bagian II buku ini, terdapat lebih banyak contoh penelitian kualitatif
untuk menggambarkan bagaimana penelitian kualitatif harus dilakukan dan dituliskan dalam
bentuk artikel, meskipun semua itu sebenarnya hanya mewakili penelitian interpretif, dengan
salah satu variannya, yakni interaksi simbolik.
RR.PK0389 > Prof. Deddy Mulyana,M.A., Ph.D. > 17.5 X 25 cm - 488 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC
260 gr > Cetakan 9, 2018 > ISBN: 979-602-446-268-0 > Rp 133.000

Metodologi Penelitian Pendidikan
Penelitian pendidikan dirasakan masih cukup tertinggal
jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian lain semisal
eksakta. Masih banyak para praktisi pendidikan, seperti
dosen, guru dan lain-lain belum menjadikan kegiatan
penelitian sebagai suatu tradisi keilmuan bagi kemajuan
pendidikan, terlebih guru yang merasa sudah cukup nyaman
dengan kegiatan mengajarnya.
Kurangnya budaya meneliti itu dirasakan pula oleh
mahasiswa sehingga manakala mereka dihadapkan dengan
tugas-tugas mata kuliah berbasis riset, terlebih tugas akhir
seperti skripsi, tesis, atau disertasi masih dihadapkan pada
kesulitan bagaimana memulainya, masalah apa yang harus
diangkat, bagaimana caranya, dan lain-lain.
Buku ini tidak hanya menjelaskan tentang konsep tetapi
diperkaya oleh contoh, teknik penulisan, gambar, grafik,
tabel, dan lain-lain supaya para pembaca mudah memahami
dan mempraktikkannya.

RR.PK0391 > Dr. Asep Kurniawan, M.Ag. > 17.5 X 25 cm - 408 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 260 gr > Cetakan 1, 2018
> ISBN: 979-602-446-295-6 > Rp 120.000
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Penelitian Kualitatif IPS
Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode yang digunakan peneliti dalam ilmu
sosial dengan penekanan objek penelitiannya terhadap keunikan manusia atau gejala
sosial yang tidak dapat dianalisis dengan metode statistik. Buku ini berisi, Keberagaman
Paradigma, Paradigma kualitatif, Penelitian Kualitatif, Ciri-Ciri Penelitian Fenomenologi dan
Fenomenografi, Grounded Theory, dan Studi Kasus.

RR.PK0249 > Dr. Nusa Putra > 16 x 24 cm, 220 hlm > Kertas Isi: HVS 70 gr - Sampul: AC 210 gr
> Cetakan 1, 2013 > ISBN: 978-979-692-171-3 > Rp 51.000
Tersedia dalam buku digital

Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial
Materi ini ditujukan untuk pendalaman konsep dan pemahaman mahasiswa dalam penelitian
pekerjaan sosial kualitatif, dengan harapan dapat mendalami lebih lanjut. Bagi pekerja sosial
sebagai intervensi individu dan keluarga termasuk masalah klien dan lingkungan sosialnya
merupakan fokus utama praktik. Misalnya ihwal penelitian sosial, pendekatan dan etika
kualitatif, model penelitian, serta teori dan praktik penelitian pekerja sosial. Semua itu ada
dalam buku ini.

RR.PK0321 > Dr. Bambang Rustanto, M.Hum. > 16 x 24 cm - 136 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr Sampul AC-210 gr > Cetakan 1, 2015 > ISBN: 978-979-692-649-7 > Rp 37.000

Penelitian Pendidikan

Metode dan Paradigma Baru
Buku ini akan memaparkan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan prosedur penelitian
pendidikan. Hal ini memang sangat berguna bagi para mahasiswa dan praktisi pendidikan
yang terlibat langsung dalam penelitian pendidikan.
Di samping itu, buku ini akan menggugah mahasiswa dan para praktisi pendidikan untuk
memahami lebih jauh tentang apa itu penelitian pendidikan, mengapa harus melakukan
penelitian pendidikan, dan bagaimana cara melakukan penelitian pendidikan.
RR.PK0137 > Drs. Zainal Arifin, M.Pd. > 16 x 24 cm - 328 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-230 gr
> Cetakan 3, 2014 > ISBN: 978-979-692-048-8 > Rp 71.000
Tersedia dalam buku digital

Penelitian Percobaan
Buku ini menyajikan pemahaman untuk melakukan perhitungan. Pembaca diajak memahami
penelitian percobaan dengan tiga prinsip dasar percobaan, yaitu pengendalian lingkungan
(control), pengacakan (randomize), dan pengulangan (replication).
Bagi mahasiswa, buku ini dapat digunakan sebagai landasan teori untuk pengembangan
pengetahuan statistika. Sedangkan untuk peneliti, buku ini dapat digunakan sebagai panduan
dalam merancang, menganalisis, dan melakukan interpretasi hasil percobaan.

RR.PK0234 > Benediktus Tanujaya > 16 x 24 cm - 216 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 1, 2013 > ISBN: 978-979-692-150-8 > Rp 50.000
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Penelitian Tindakan
Jika hendak memahami secara mendalam, menggali pemahaman tentang proses,
mencaritemukan pola-pola, maka penelitian kualitatif merupakan pilihan utama. Andai
ingin melakukan inovasi, mencaridapatkan temuan-temuan baru, pilihan terbaik adalah
research and development atau penelitian dan pengembangan. Jika mau melakukan
pemberdayaan, perubahan menuju peningkatan dan perbaikan, pilihan paling tepat adalah
penelitian tindakan. Buku yang kini ada di tangan pembaca, merupakan olahan pengalaman
mempraktikkan penelitian tindakan dan kajian penulis.

RR.PK0279 > Dr. Nusa Putra > 16 x 24 cm - 160 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 2, 2015 > ISBN: 978-979-692-573-5 > Rp 40.000

Penelitian Tindakan Sekolah
Buku ini hadir guna membantu para mahasiswa, guru, pengawas, dan kepala sekolah
beserta tenaga kependidikan lainnya dalam memahami konsep-konsep penelitian tindakan
sekolah (PTS), serta melakukannya secara efektif dan efisien dalam membangun sekolah,
agar menjadi sekolah efektif yang dapat menghasilkan lulusan berkualitas. Di samping itu,
penelitian tindakan sekolah (PTS) merupakan salah satu jenis penelitian pendidikan yang
dapat mendongkrak karier dan kompetensi pengawas dan kepala sekolah.

RR.PK0106 > Prof. Dr. H.E. Mulyasa, M.Pd > 16 x 24 cm - 244 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 4, 2015 > ISBN: 979-692-958-9 > Rp 57.000

Praktik Penelitian Tindakan Kelas
Guru profesional pasti berusaha untuk mengatasi masalah
siswanya. Mengatasi masalah yang umum bisa saja dilakukan
tanpa metode atau sistematika. Namun, untuk mengatasi
masalah yang khusus perlu dilakukan penelitian. Penelitian
bukan saja sekadar menguji suatu rumusan hipotesis.
Penelitian digunakan mengatasi masa- lah yang dihadapi
siswa sekaligus mengembang- kan ilmu berbasis praksis di
kelas. Bagaimana penelitian yang dilakukan guru? Selayaknya
guru terlibat langsung meneliti sekaligus mengajar sebagai
tugas profesional. Apakah mungkin bisa dilakukan? PTK
memberi solusi masalah tersebut.
Buku ini menyajikan pengertian dan konsep-konsep PTK
sekaligus memberikan contoh praktis suatu penelitian. Mulai
proposal hingga artikel hasil penelitian. Buku ini juga mudah
digunakan dalam perkuliahan ataupun praktik guru dalam
meneliti. Paparan dalam buku ini lugas dan jelas menguraikan
apa yang dilakukan guru atau calon guru atau mahasiswa.
Buku ini memuat uraian konsep teoretis, praktis, dan latihanlatihan. Semoga bermanfaat.

RR.PK0378 > Prof. Kisyani Laksono, Ph.D., & Dr. Tatag Yuli Eko Siswono,
M.Pd. > 16 x 24 cm - 264 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 230 gr >
Cetakan 1, 2018 > ISBN: 979-602-446-200-0 > Rp 70.000
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Praktik Penelitian Tindakan Kelas
Buku ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus
mengangkat harkat dan martabat guru serta mempermudah
dan memperlancar kenaikan pangkat dan jabatan.

Buku ini telah ditetapkan sebagai
buku yang memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan
berdasarkan Keputusan Kepala
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Nomor: 5831/G3/LL/2011

RR.PK0102 > Prof. Dr. H.E. Mulyasa, M.Pd. > 16 x 24 cm - 224 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 9, 2017
> ISBN: 979-692-934-1 > Rp 53.000

Metode Penelitian dan Statistik
Saat ini, kepaduan antara ilmu pengetahuan dan penelitian sangat erat. Ilmu dan penelitian
diibaratkan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Penelitian itu sendiri erat kaitannya
dengan statistik karena merupakan metode ilmiah yang digunakan saat melakukan penelitian.

RR.PK0280 > Prof. Dr. Ir. Amos Neolaka, M.Pd. > 16 x 24 cm - 244 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 2, 2016 > ISBN: 978-979-692-575-9 > Rp 56.000
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Buku Psikologi

Bimbingan Konseling

Kesehatan Mental di Sekolah
Buku ini menjelaskan semua aspek kesehatan mental dalam pendidikan seperti sejarah
kesehatan mental, konsep dasar, karakter yang tercakup, kesehatan mental dalam perspektif
multidimensi dan berbagai hal lainnya yang terkait.
Buku ini dapat membantu dan mengarahkan guru bimbingan konseling dalam menjalankan
tugasnya. Dan tentunya untuk menjawab tantangan tersebut, peran strategis guru bimbingan
konseling juga diperlukan seperti profesi guru pada umumnya.

RR.PK0221 > Dede Rahmat Hidayat, Dr., dan Herdi, M.Pd. > 16 x 24 cm, 200 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr Sampul AC-210 gr > Cetakan 2, 2014 > ISBN: 978-979-692-132-4 > Rp 47.000

Landasan Psikologi Proses Pendidikan
Inti pendidikan adalah interaksi. Interaksi antara pendidik dan peserta didik. Suatu
interaksi yang di dalamnya terjadi proses transfer pemahaman tertentu, yang melibatkan
secara simultan antara fisik dan psikis. Sehingga guru dapat menyediakan suasana yang
menyenangkan, yang dengannya kemungkinan peserta didik berhasil mengembangkan
potensinya menjadi lebih besar. Buku ini sangat penting untuk mahasiswa pendidikan dan
para pendidik di sekolah-sekolah.

RR.PK0063 > Prof. Dr. Nana Syaodih Sukmadinata > 16 x 24 cm - 296 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr,
2 warna - Sampul AC 210 gr > Cetakan 7, 2016 > ISBN: 979-692-240-1 > Rp 66.500
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Kesehatan Mental

Perspektif Psikologis dan Agama
Manusia secara umum memiliki kepedulian yang begitu tinggi
terhadap kesehatan fisiknya. Namun di lain sisi, justru tidak
sedikit manusia yang kurang bahkan tidak peduli terhadap
kesehatan mentalnya.
Buku ini mampu menyuguhkan tentang pembahasan terkait
mental manusia mulai dari hal dasar sampai yang kompleks
secara runtut dan mudah dipahami. Selain itu, pembaca
juga akan diajak “menyelami” tingkat kesehatan mentalnya
dengan melakukan “praktik langsung” melalui teknik kuesioner
yang telah dirancang sedemikian rupa. Artinya, buku ini
tidak hanya membuka wawasan mengenai berbagai topik
terkait kesehatan mental, tetapi juga mampu memberikan
experience (pengalaman) bagi para pembacanya untuk lebih
memahami sekaligus mengetahui dan menyadari kondisi
kesehatan mentalnya masing-masing. Pada tingkat lanjut,
tentu saja pembaca pun bisa menentukan sikap terkait
kondisi mental yang dialaminya tersebut.

RR.PS0008 > Prof. Dr. Syamsu Yusuf L.N. > 16 x 24 cm, 256 hlm >
Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-230 gr > Cetakan 1, 2018
> ISBN: 978-602-446-232-1 > Rp 67.000

Landasan Bimbingan & Konseling
Mendengar istilah “Bimbingan dan Konseling” tersirat kesan
umum bahwa individu yang berhubungan dengan petugas
tersebut sedang bermasalah. Pendapat yang lebih tepat
adalah dalam konteks pendidikan, seluruh peserta didik
perlu mendapat bimbingan dan konseling. Dengan bimbingan
tersebut diharapkan peserta didik dapat lebih mengeksplorasi
dan mengaktualisasikan potensi dirinya dengan maksimal.
Apalagi kurikulum 2004 lebih fokus pada penguasaan peserta
didik terhadap bidang tertentu, membuat bimbingan dan
konseling semakin terasa urgensinya.

Buku ini telah ditetapkan sebagai
buku yang memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan
berdasarkan Keputusan Kepala
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Nomor: 1581K/A8.2/LL/2008

RR.PK0079 > Prof. Dr. Syamsu Yusuf Ln. & Prof. Dr. A. Juntika Nurihsan
> 16 X 24 cm - 292 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr >
Cetakan 9, 2016 > ISBN 979-692-494-3 > Rp 71.000
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Observasi Psikologi
Ada proses pengukuran dan penggunaan berbagai teknik untuk mampu memahami dan
mendiagnosis variabel psikologis. Observasi adalah salah satu teknik psikodiagnostik yang
sangat krusial penggunaannya dalam pemeriksaan psikologi.

RR.PS0002 > Dra. Sulisworo Kusdiyati, M.Si. & Irfan Fahmi, M.Psi. > 16 x 24 cm - 156 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr, Sampul AC 210 gr > Cetakan 3, 2017 > ISBN: 978-979-692-632-9 > Rp 40.000

Perkembangan Peserta Didik
Sebagai seorang individu, secara umum anak memiliki
kebutuhan-kebutuhan fisik, emosi, sosial, dan intelektual.
Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, akan
muncul gangguan-gangguan perilaku pada anak. Buku ini
hadir dengan tujuan agar tercapai wawasan komprehensif
dan pendekatan integral dalam mengidentifikasi dan
memecahkan masalah perkembangan peserta didik, baik
pada tingkat individu maupun sosial sehingga persepsi
dan penalaran yang berkenaan dengan peserta didik dapat
dipertajam.

RR.PK0359 > Idad Suhada, Drs., M.Pd. > 16 X 24 cm, 212 hlm
> Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr > Cetakan 1, 2017
> 978-602-446-037-2 > Rp 56.000

Psikologi Dasar Bagi Guru
Psikologi adalah bahasan yang selalu menarik bagi banyak kalangan, mulai dari yang muda,
dewasa, sampai lanjut usia sekalipun. Khusus untuk buku ini, di dalamnya diulas pemahaman
kepada masyarakat luas, tentang bidang psikologi berkaitan dengan perbedaan psikologi
dan nonpsikologi atau diistilahkan sebagai ‘pendapat populer’. Oleh karena itu, perlu kiranya
buku ini dibaca, karena selain disusun untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam
bidang psikologi, khususnya bagi mahasiswa calon guru juga untuk menjawab pertanyaanpertanyaan mahasiswa dalam perkuliahan.

RR.PS0005 > Eva Latipah,Dr., M.Si. > 16 X 24 cm, 268 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 1, 2017 > 978-979-692-715-9 > Rp 68.000
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Psikologi Faal
Buku ini disusun untuk mempermudah mahasiswa psikologi dalam mempelajari perilaku
manusia dari tinjauan psikologis maupun fisiologis. Di samping itu, buku ini diharapkan dapat
menjadi referensi bagi siapa saja yang tertarik mempelajari perilaku manusia berdasarkan
aspek psikologis maupun fisiologis.
Dalam buku ini juga dibahas secara lengkap mulai dari sistem saraf, sistem visual, sistem
auditori, sistem somatosensori, sistem indra kimiawi sampai sistem hormon.

RR.PK0195 > Dr. Ira Puspitawati, M.Si., Psikolog, Iriani Indri Hapsari, M.Psi., dan Ratna Dyah Suryaratri, M.Si.
> 16 x 24 cm - 220 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr > Cetakan 4, 2017
> ISBN: 978-979-692-070-9 > Rp 56.000

Psikologi Kependidikan

Perangkat Sistem Pengajaran Modul
Buku ini akan menuntun para calon guru untuk memahami psikologi kependidikan yang
relevan dengan tugasnya kelak lewat sistem pengajaran modul. Pemilihan dan penyusunan
pokok bahasannya dikembangkan dengan berpedoman kepada kaidah-kaidah Sistem
Pendidikan Guru Berdasarkan Kompetensi. Sistem Pengajaran Modul Kependidikan ini juga
telah didesain untuk memungkinkan mahasiswa belajar secara aktif dan mandiri.

RR.PK0047 > Dr. Abin Syamsuddin Makmun, MA > 16 x 24 cm - 384 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr, 2 warna Sampul AC 230 gr > Cetakan 12, 2016 > ISBN: 979-514-596-7 > Rp 85.500
Buku ini telah ditetapkan sebagai buku yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan berdasarkan
Keputusan Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Nomor: 1581K/A8.2/LL/2008

Psikologi Korupsi

Memahami Aspek-Aspek Psikologi Pelaku Korupsi, PolaPola Perilaku Korupsi, dan Pola-Pola Penanganan Korupsi di
Indonesia
Buku ini berusaha mendeskripsikan tiga aspek yang—menurut
penulis—hampir selalu ditemukan dalam setiap kasus korupsi,
yakni aspek-aspek psikologis para pelaku korupsi, pola-pola
korupsi yang dilakukan oleh para korupsi, dan penanganan
kasus-kasus korupsi.
Penanganan kasus-kasus seperti apakah itu?

Buku ini telah ditetapkan sebagai
buku yang memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan
berdasarkan Keputusan Kepala
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Nomor: 11432/H3/LL/2015

RR.PS0003 > Zainal Abidin & A. Gimmy Prathama Siswadi > 16 x 24 cm
- 244 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 230 gr > Cetakan 2, 2017
> ISBN: 978-979-692-645-9 > Rp 56.000
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Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru
Buku ini memuat pengetahuan-pengetahuan yang perlu dikuasai guru dan calon guru
mengenai pengetahuan psikologi terapan dengan pendekatan baru yang erat kaitannya
dengan proses belajar dan mengajar dalam suasana yang berbeda dan penuh tantangan
seperti sekarang ini. Buku ini bermanfaat bagi para dosen, guru, mahasiswa, dan siapa saja
yang menaruh perhatian terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan, termasuk para
orang tua.

RR.PK0107 > Muhibbin Syah, M.Ed. > 16 x 24 cm - 280 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 230 gr
> Cetakan 22, 2017 > ISBN: 979-514-672-6 > Rp 64.000

Psikologi Pendidikan
Bagaimana pengaruh pembawaan dan pengaruh lingkungan terhadap perkembangan
manusia? Mengapa inteligensi seseorang berbeda dengan inteligensi orang lain? Masalahmasalah di atas hanya sebagian kecil dari masalah-masalah yang dibahas dalam buku
ini. Buku ini tidak sekadar teoretis, tetapi didukung pengalaman praktik selama 35 tahun
terhadap berbagai tingkat usia anak didik. Oleh karena itu, buku ini sangat bermanfaat untuk
para guru, serta ibu dan bapak yang mempunyai minat terhadap pengembangan pendidikan
putra-putrinya.

RR.PK0001 > M. Ngalim Purwanto > 16 x 24 cm - 184 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 28, 20178 > ISBN: 979-514-036-1 > Rp 41.500
Tersedia dalam buku digital

Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini (RA)
Psikologi sebagai sebuah disiplin ilmu sangat dibutuhkan oleh
dunia pendidikan sebagai penunjang untuk pengembangan
potensi manusia melalui belajar dan pembelajaran Hal tersebut
sesuai dengan salah satu tujuan pembelajaran, yaitu untuk
mengoptimalkan perkembangan anak secara menyeluruh.
Dalam buku ini dibahas secara lengkap mulai dari orientasi
pembelajaran sampai dengan faktor-faktor yang memengaruhi
perkembangan serta implikasi perkembangan dan pertumbuhan
dalam proses pendidikan anak usia dini.

RR.PS0007 >  Idad Suhada, Drs., M.Pd. >  16 x 24 cm - 156 hlm
>  Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 230 gr >  Cetakan 2, 2018
>  ISBN: 978-979-692-731-9 >  Rp 40.000

106

BUKU PENDIDIKAN

Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja
Buku ini merupakan salah satu karya yang layak dijadikan rujukan dalam memahami
anak. Penulisnya mendeskripsikan aspek-aspek perkembangan individu pada setiap fase
perkembangannya, berikut faktor-faktor yang mempengaruhinya.

RR.PK0053 > Dr. H. Syamsu Yusuf LN., M.Pd > 16 x 24 cm - 232 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr, 2 warna Sampul AC 210 gr > Cetakan 18, 2017 > ISBN: 979-692-000-X > Rp 70.000

Psikologi Perkembangan Peserta Didik
Pemahaman tentang karakteristik individu peserta didik ini memiliki arti penting dalam
interaksi belajar-mengajar.
Dengan pemahaman atas karakteristik individu peserta didik ini, guru dapat merekonstruksi
dan mengorganisasikan materi pelajaran sedemikian rupa, memilih dan menentukan metode
yang lebih tepat, sehingga terjadi proses interaksi dari masing-masing komponen belajar
mengajar secara optimal.

RR.PK0103 > Dra. Desmita, M.Si. > 16 x 24 cm - 328 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 7, 2017 > ISBN: 979-692-950-3 > Rp 73.000
Tersedia dalam buku digital

Psikologi Perkembangan
Dalam buku ini diuraikan hal ihwal tentang perkembangan
manusia dari awal kehidupan sampai kehidupan itu berakhir.
Ini penting, agar manusia dalam berinteraksi sesuai dengan
tahap perkembangan kehidupannya. Yang membuat buku ini
punya nilai lebih bukan saja analisisnya yang mendalam tapi
juga disajikan secara komprehensif. Lebih dari itu lengkapnya
referensi yang digunakan memungkinkan teori-teori mutakhir
dapat disertakan di sini.

RR.PK0074 > Drs. Desmita, M.Si. > 16 x 24 cm - 300 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr > Sampul AC 230 gr > Cetakan 11 , 2017
> ISBN: 979-692-385-8 > Rp 73.000
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Psikologi Perkembangan
Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan Anda agar lebih memahami perkembangan
anak didik, atau putra-putri di lingkungan keluarga, baik fisik maupun psikisnya. Dalam buku
ini perkembangan dibagi ke dalam masa bayi, masa kanak-kanak, masa anak sekolah dan
masa remaja dengan berbagai macam persoalannya.

RR.PK0011 > Drs. Zulkifli L > 16 x 24 cm - 92 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 8, 2012 > ISBN: 979-514-118-X > Rp 23.500
Tersedia dalam buku digital

Psikologi Pertumbuhan

Kepribadian Sehat untuk Mengembangkan Optimisme
Psikologi pertumbuhan belum banyak dikenal dibandingkan dengan psikologi perkembangan.
Sebetulnya dalam pertumbuhan tentu terkandung aspek yang berkembang; sedangkan dalam
perkembangan, fungsi-fungsi akan optimal apabila melewati pertumbuhan. Artinya, tumbuhkembang itu adalah proses yang holistik.
Buku ini mengungkap pemikiran para tokoh psikologi dunia. Menurut Prof. Dr. H.M. Djawad
Dahlan 80% kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh kepribadian.

RR.PK0097 > MIF Baihaqi > 16 X 24 cm - 276 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 2, 2011 > ISBN: 979-692-933-3 > Rp 59.000

Psikologi Sosial
Suatu Pengantar

Dalam upaya menerapkan prinsip dan konsep psikologi
sosial dalam masalah sosial secara tepat sasaran, tentunya
para ahli dan praktisi psikologi sosial tidak terlepas
dari pemahaman secara mendalam serta komprehensif
mengenai dasar-dasar psikologi sosial. Pemahaman
semacam ini dapat dilakukan melalui mempelajari dan
berwacana tentang prinsip serta konsep psikologi sosial
sebagai sebuah pengantar. Buku ini diperuntukkan bagi
mahasiswa pengikut mata kuliah Psikologi Sosial, ataupun
pihak-pihak yang ingin mengembangkan pengetahuan dasar
tentang psikologi sosial.

RR.PK0111 > Dr. Fattah Hanurawan. > 16 x 24 cm - 224 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 3, 2015
> ISBN: 978-979-692-006-8 > Rp 48.000

108

BUKU PENDIDIKAN

Psikologi Sosial Terapan
Psikologi sosial merupakan ilmu dasar yang bertujuan untuk memahami perilaku sosial
manusia serta motivasi, kognisi, dan emosi yang berhubungan dengan perilaku tersebut.
Psikologi sosial berusaha untuk memperoleh pengetahuan dasar tentang bagaimana orang
berpikir, merasakan, berhubungan, dan memengaruhi satu sama lain, serta mengapa mereka
melakukannya. Dengan demikian, psikologi sosial dapat didefinisikan sebagai bidang ilmiah
yang berusaha untuk memahami sifat dan penyebab individu berperilaku dan berpikir dalam
situasi sosial.

RR.PS0000 > Elis Anisah Fitriah, S.Psi., M.Si. > 16 x 24 cm - 132 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 2, 2018 > ISBN: 978-979-692-544-5 > Rp 34.500

Teori Kepribadian
Kepribadian sesuatu yang selalu menarik perhatian banyak pihak, sepanjang masa.
Keberhasilan seseorang dalam menempuh kehidupan bukan semata-mata ditentukan oleh
potensi intelektual dan emosionalnya, melainkan ditentukan oleh kepribadiannya. Penelitian
membuktikan, intelektual dan emosional hanya berperan 20% terhadap kesuksesan hidup,
selebihnya 80% ditentukan oleh kepribadian.

RR.PK0180 > Prof. Dr., Syamsu Yusuf LN, M.Pd, & Dr. A. Juntika Nurihsan, M.Pd. > 16 X 24 cm - 260 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 5, 2013 > ISBN: 979-692-797-7 > Rp 56.000
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Buku
Teknik dan Informatika

Alat Berat
Buku ini merupakan buku ajar yang memuat beberapa hal
yang menyangkut alat berat, misalnya: Pengenalan Alat Berat,
Dasar-Dasar Pemindahan Mekanis, Alat Pengangkat (Crane),
Loader dan Alat Pengangkut, Alat Gali (Excavator), Sistem
Tenaga pada Alat Berat, Sistem Drive Train Alat Berat, dan
Sistem Hidrolik Alat Berat. Materi tersebut dipaparkan sedetail
mungkin agar tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan alat
berat yang akan berakibat pekerjaan tidak lancar.

RR.PK0196 > Ahmad Kholil, ST. MT. > 16 x 24 cm - 156 hlm
> Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 2, 2014 > ISBN: 978-979-692-080-8 > Rp 39.000

110

BUKU PENDIDIKAN

Desain dan Pemrograman WEBSITE
Buku ini akan menjadi pendamping bagi pengembang website terutama di lingkungan
pendidikan atau persekolahan. Melalui tahapan belajar yang sederhana dan berorientasi
praktik dengan pendekatan bahasa buku yang bersifat tutorial, buku ini dapat menjadi salah
satu rujukan paling mendasar ketika para guru akan memulai meng-instal sampai membuat
sebuah webpage untuk kepentingan interaksi pembelajaran yang lebih modern.

RR.PK0253 > Dr. Deni Darmawan, S.Pd., M.Si. & Deden Hendra Permana > 16 x 24 cm - 216 hlm > Kertas isi
HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr > Cetakan 2, 2016 > ISBN: 978-979-692-179-9 > Rp 50.000
Tersedia dalam buku digital

Ergonomi dan K3
Tema yang menjadi perhatian utama dari materi buku ini, adalah posisi ergonomi dalam
tugas vokasi di industri, hubungan ergonomi dengan kesehatan dan keselamatan kerja,
kinesiologi pekerja, biomekanika pekerja, ergonomi di tempat kerja, lingkungan kerja fisik
dan implikasinya, serta keseimbangan fisik dan psikologis. Materi ini merupakan kajian
dari sudut pandang multidisiplin berdasarkan literatur bersifat teoretis dan praktik, yang
dapat dijadikan wawasan tambahan dari buku-buku terdahulu, bagi para mahasiswa yang
mempelajari Manajemen Diklat khususnya bidang industri.

RR.TI0001 > Dr. Wowo Sunaryo Kuswana, M.Pd. > 16 x 24 cm - 260 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 3, 2017 > ISBN: 978-979-692-565-0 > Rp 59.000

Ergonomi

Suatu Pengantar
Keilmuan ergonomi merupakan salah satu pilar utama dalam teknik
industri. Dengan pemahaman ergonomi yang baik, maka seorang
manajer atau supervisor akan mampu menata sistem kerjanya lebih
efektif, produktif, aman, dan sehat. Buku ini dimaksudkan sebagai
referensi utama mahasiswa teknik industri (S-1) dalam mata kuliah
ergonomi. Sebagai salah satu kompetensi inti teknik industri,
mata kuliah ergonomi merupakan mata kuliah wajib. Konsep
dasar, contoh penerapan dengan kasus industri di Indonesia, dan
perkembangan penelitian ergonomi di Indonesia. Tiga hal inilah
yang menjadi keunggulan buku ini.

RR.TI0000 > Ir. Hardianto Iridiastadi, MSIE, Ph.D - Yasserli, Ph.D
> 16 x 24 cm - 292 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 4, 2017 > ISBN: 978-979-692-564-3 > Rp 65.500
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Komunikasi Pendidikan Perspektif BioKomunikasi
Buku ini memuat penemuan dari cabang Ilmu Komunikasi
berupa kajian baru yaitu: Biologi Komunikasi dan manfaatnya
bagi dunia Pendidikan dan Pembelajaran. Proses penemuan
dan aplikasinya dilakukan melalui desain stimulus berbasis
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna menganalisis
proses pengolahan informasi yang dilakukan oleh bagian
spesifik otak kiri dan otak kanan individu. Buku ini telah teruji
melalui sebuah riset yang panjang dan bermutu, khususnya
dari perspektif keilmuan seperti pendidikan, komunikasi,
psikologi, biologi, kedokteran, teknologi informasi dan
komunikasi serta budaya.

RR.PK0298 > Dr. Deni Darmawan, S.Pd., M.Si. > 16 x 24 cm - 340 hlm
> Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-230 gr > Cetakan 2, 2016
> ISBN: 978-979-692-640-4 > Rp 74.000

Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Teori dan Aplikasi

Buku ini mencoba memberikan pemahaman dan pemaknaan terhadap konsep dari teknologi,
baik melalui perspektif ide, yaitu teknologi sebagai ide; perspektif proses yaitu teknologi
sebagai proses; dan perspektif teknologi sebagai produk.
Buku ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk siswa, mahasiswa, guru, dosen dalam
pemenuhan sumber belajar teknologi informasi dan komunikasi, terutama mahasiswa
Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan (LPTK).

RR.PK0214 > Dr. Deni Darmawan, S.Pd., M.Si. > 16 x 24 cm - 428 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC310 gr > Cetakan 2, 2013 > ISBN: 978-979-692-125-6 > Rp 90.000 | Tersedia dalam buku digital

Pengembangan E-Learning
Teori dan Desain

Dalam buku ini dipaparkan teori, konsep serta langkah-langkah pengembangan sistem
layanan pembelajaran berbasis ICT, yaitu dalam bentuk elektronik pembelajaran atau
e-Learning. Buku ini diharapkan mampu menjadi bekal bagi para praktisi pendidikan dan
para pendidik, guru dalam melakukan inovasi dan pengembangan bahan ajar yang lebih
modern. Secara praktis buku e-Learning ini ditujukan guna membekali keseimbangan
kompetensi yang harus dimiliki oleh para praktisi pendidikan dalam konteks inovasi
kurikulum yang terus berkembang.
RR.PK0270 > Dr. Deni Darmawan, S.Pd., M.Si. > 16 x 24 cm - 184 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 2, 2016 > ISBN: 978-979-692-494-3 > Rp 44.000
Tersedia dalam buku digital
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Satelit untuk Anak Bangsa
Buku ini menceritakan seluk-beluk persatelitan Indonesia mulai dari sejarah, perencanaan,
prospek bisnis, pabrikasi, operasional, hingga perkembangan teknologinya di masa depan.
Ide buku ini berasal dari keinginan para praktisi industri satelit untuk menghadirkan buku
tentang satelit yang disampaikan secara popular agar buku ini mudah dibaca oleh semua
kalangan. Visi penulisnya ingin mencerdaskan anak bangsa. Siap menjadi cerdas?

RR.UM0162 >  Tim Penulis ASSI >  19 x 24 cm - 164 hlm >  Kertas Isi HVS 80 gr - Sampul AC 230 gr
>  Cetakan 1, 2016 >  ISBN: 978-979-692-740-1 >  Rp 79.000

Sistem Informasi Manajemen
Buku ini berisi Pengantar Sistem Informasi, Evaluasi Sistem Informasi berbasis Komputer,
Pendekatan Sistem, Hardware Keras, Software, Brainware, Database Manajemen Sistem
(DBMS), Teknologi Jaringan Telekomunikasi, Sistem Penunjang Keputusan (SPK), Kecerdasan
Buatan dan Sistem Pakar (AI), Otomatisasi Kantor, RM, Enterprise Resource Planning
(ERP), Analisis Sistem Informasi Pendidikan, Perancangan Sistem Informasi Pendidikan,
Pengamanan dan Pengendalian Sistem Informasi Pendidikan (IT Sec).

RR.PK0226 > Dr. Deni Darmawan, S.Pd., M.Si. & Kunkun Nur Fauzi > 16 x 24 cm, 280 hlm
> Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr > Cetakan 3, 2015 > ISBN: 978-979-692-141-6 > Rp 62.000
Tersedia dalam buku digital

Sistem Proteksi Petir

Pada Sistem Tenaga Listrik
Keilmuan petir merupakan bidang ilmu yang sangat
penting dan masih perlu dipelajari dan didalami secara
berkesinambungan, khususnya fenomena petir di daerah
tropis. Mempelajari, meneliti, dan memperdalam ilmu yang
berhubungan dengan fenomena petir yang kejadiannya
sangat tinggi di Indonesia—bahkan menunjukkan yang
tertinggi di dunia—merupakan tuntutan tersendiri.
Buku ini memberikan gambaran analisis dan perancangan
bagi sistem proteksi petir di lingkungan yang memiliki
hubungan dengan sistem distribusi, sistem transmisi
tenaga listrik dan gardu induk. Bagaimana keunikan
karakteristik petir di Indonesia serta pengaruh yang perlu
diperhatikan dalam merancang sistem proteksi petir pada
sistem tenaga listrik diulas secara rinci dalam buku ini.

RR.TI0004 > Prof. Dr. Dipl.-Ing, H. Reynaldo Zoro > 16 x 24 cm,
172 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr > Cetakan 1, 2018
> ISBN: 978-602-446-188-1 > Rp 80.000-,
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Teknologi Pembelajaran
Buku ini memaparkan peran dari media komputer untuk
pembelajaran, hakikat multimedia, serta memproduksinya.
Kemudian buku ini akan memandu para pengguna untuk
membuat multimedia mulai dari mengembangkan skrip,
flowchart, storyboard, dan proses pemrograman pembelajaran
CAI model Drill, Tutorial, Simulasi, dan Games, berbasis
Macromedia Flash dan Ms. PowerPoint serta Audacity
sehingga mampu menghasilkan sebuah inovasi Multimedia
Pembelajaran yang mudah dan murah.

Buku ini telah ditetapkan sebagai
buku yang memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan
berdasarkan Keputusan Kepala
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Nomor: 20070/H3/LL/2013

RR.PK0181 > Dr. Deni Darmawan, S.Pd., M.Si. > 16 x 24 cm 232 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-230 gr > Cetakan 6, 2017
> ISBN: 978-979-692-061-7 > Rp 59.000
Tersedia dalam buku digital
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Buku
Agama Umum

Akuntansi Zakat Kontemporer
Buku ini merupakan pedoman praktis untuk para muzaki yang hendak menghitung kewajiban
zakatnya dan para pengelola/amil yang hendak menghitung zakat muzaki.
Adapun zakat yang dibahas adalah zakat kontemporer, yaitu objek zakat yang berhubungan
dengan kondisi dan praktik perekonomian saat ini, yakni industri manufaktur, industri jasa,
usaha jasa apa pun jenisnya, investasi dalam saham, obligasi dan surat-surat berharga, zakat
profesi dan zakat perdagangan.

RR.AG0156 > Drs. Mursyidi, B.Sc., S.E. > 13 x 18 cm - 196 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 5, 2011 > ISBN: 979-692-274-6 > Rp 31.000

Balajar Mudah Ilmu Waris
Buku Belajar Mudah Ilmu Waris ini akan membantu Anda memahami secara mendetail
masalah waris. Di dalamnya diuraikan berbagai formula pembagian untuk setiap ahli waris.
Pembahasannya telah disesuaikan dengan kebutuhan perkuliahan ilmu waris di berbagai
perguruan tinggi. Artinya pembagian harta waris dalam buku ini validitasnya dijamin secara
ilmiah. Dengan demikian, masyarakat luas, akan lebih mudah mengakses buku ini tanpa
keraguan.

RR.AG0211 > Dr. H. Hasbiyallah, M.Ag. > 15 x 21 cm - 144 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 2, 2013 > ISBN: 979-692-931-7 > Rp 29.000
Tersedia dalam buku digital
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Dakwah Antarbudaya
Buku ini membahas transformasi Islam lewat budaya. Sementara temanya mencakup proses
pembentukan nilai-nilai Islam menjadi budaya manusia. Rekayasa konsep penulis lakukan,
begitu juga dengan penulisan hasil-hasil penelitian tentang Islam dan budaya, terlebih budaya
kontemporer berkembang begitu dinamis. Buku ini layak dibaca tidak hanya untuk kalangan
akademik, tetapi juga untuk praktisi dakwah dan masyarakat umum.

RR.AG0200 > Dr. Acep Aripudin > 16 x 24 cm - 216 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 2, 2018 > ISBN 978-979-692-062-4 > Rp 50.000

Dakwah Damai

Pengantar Dakwah Antarbudaya
Dakwah akan jauh lebih efektif bila para pendakwah itu mengenal lebih banyak, mengenal
lebih mendalam, dan mengenal latar belakang kepada siapa dia berhadapan. Dalam konteks
ini peran komunikasi antar budaya menjadi cukup dominan. Ketika dunia semakin menyempit
hal tersebut bukan saja harus diterima tapi disiasati agar yang menjadi tujuan mudah
tercapai. Insya Allah…

RR.AG0183 > H. Syukriadi Sambas, M.Si. & Asep Aripudin, M.Ag > 15 x 21 cm - 176 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 1, 2013 > ISBN: 979-692-929-5 > Rp 34.000

Dakwah di Balik Kekuasaan
Dakwah bisa menjadi katup stabilitas sosial, tetapi bisa juga menjadi bagian penting dari
proses transformasi sosial. Semua ini bergantung pada sistem sosial yang melingkupinya.
Seiring dengan perubahan arah politik yang dibangun Orde Baru, dakwah juga mengalami
polarisasi. Buku ini salah satu potret perjalanan dakwah yang terlibat langsung dengan
pemerintahan dalam konteks kehidupan politik Orde Baru.

RR.AG0203 > H. Mayjen TNI (Purn), Drs. Kurdi Mustofa, M.M. > 13 x 18 cm - 164 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr Sampul AC-210 gr > Cetakan 1, 2012 > ISBN: 978-979-692-115-7 > Rp 29.000

Fikih Berbakti Kepada Orangtua
Betapa pentingnya berbuat baik kepada orang tua. Sebagaimana diterangkan dalam salah
satu ayat Al-Quran yaitu surat Al-Nisa (4) : 36 yang artinya berbunyi:
“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan
berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak.”
Sebagaimana umumnya setiap amal dalam Islam tentu ada fikihnya, begitu pula bergaul dan
berbuat baik kepada orang tua. Inilah yang perlu dipahami oleh setiap muslim.

RR.AG0192 > Musthafa bin Al’Adawiyi > 16 x 24 cm - 240 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 1, 2011 > ISBN: 978-979-692-039-6 > Rp 54.500

BUKU uMUM

117

118

Fiqh dan Ushul Fiqh

Metode Istinbath dan Istidlal
Buku ini memuat materi-materi ushul fiqh dan penerapannya dalam fiqh, khususnya fiqh
ibadah. Seperti thaharah dan shalat serta permasalahannya, dan permasalahan-permasalahan
ibadah lainnya yang berkembang di Indonesia saat ini.
Buku ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca,
agar lebih mudah dalam memahami dan menggunakan metode ushul fiqh dalam
penerapannya terhadap fiqh, sehingga mampu menghindari sifat taqlid dan fanatisme
mazhab.
RR.AG0207 > Hasbiyallah, Dr., M.Ag. > 16 x 24 cm - 288 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 3, 2017 > ISBN: 978-979-692-144-7 > Rp 63.500
Tersedia dalam buku digital

Fiqih Jual Beli
Jual beli adalah salah satu materi dalam fiqih muamalah dan harus mendapatkan perhatian
serius dari umat Islam. Ada tiga kaidah dalam jual beli, yaitu: kaidah gharar (ketidakjelasan),
ghasysyi (tipu daya), dan kaidah riba. Buku ini bisa menjadi landasan pengetahuan
masyarakat agar lebih memahami pentingnya bermuamalah jual beli secara baik menurut
konsep Islam.

RR.AG0222 > Enang Hidayat, M.Ag. > 16 x 24 cm - 264 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr, Sampul AC 210 gr
> Cetakan 1, 2015 > ISBN: 978-979-692-568-1 > Rp 60.000

Iblis Musuh Manusia Hingga Hari Kiamat
Jika dikatakan ada manusia yang mampu berkomunikasi dengan jin, sekalipun jin tersebut
mengaku muslim, dapat dipastikan hal tersebut tidaklah benar. Dari mana kita tahu bahwa
jin tersebut benar-benar muslim. Boleh jadi dia adalah munafik yang mengaku sebagai jin
muslim atau jin kafir yang mengaku muslim.
Buku ini berusaha untuk meluruskan permasalahan tersebut di atas, sekaligus
menyelamatkan umat Islam agar tidak terjerumus kepada kemusyrikan.

RR.AG0204 > Syofrin Syofyan, M.H. > 13 x 18 cm - 144 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 1, 2012 > ISBN: 978-979-692-118-8 > Rp 26.500

Ilmu Dakwah

Perspektif Komunikasi
Buku ini mengkaji dan membuktikan keberadaan ilmu dakwah secara tuntas. Penulis baru
mampu menemukan tabir yang selama ini belum terungkapkan akan adanya ilmu dakwah
itu. Dengan menyimak secercah celah-celah tabir itu diharapkan kita bisa mengetahui
adanya ilmu dakwah yang masih asing dan belum terjamah oleh para ilmuwan. Buku ini
mengupas pengertian, sejarah, dan teori-teori yang terlibat dalam kegiatan dakwah melalui
kacamata komunikasi.

RR.AG0212 > Drs. Kustadi Suhandang > 16 x 24 cm - 216 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 1, 2013 > ISBN: 978-979-692-164-5 > Rp 50.000
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Jihad Melawan Korupsi
Ada lima macam jihad yang dikemukakan di dalam buku ini.
Jihad yang menjadi fokus dalam pembahasan buku ini adalah jihad kelima, yaitu melawan
kezaliman dan pengkhianatan terhadap bangsa. Tak lain dan tak bukan, jihad dengan
cara melawan korupsi. Penyakit korupsi perlu segera ditangani secara serius oleh seluruh
komponen bangsa. Mulai dari institusi yang berwenang sampai partisipasi dari semua
masyarakat.

RR.UM0159 >  Enang Hidayat, M.Ag. >  16 x 24 cm - 152 hlm >  Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
>  Cetakan 1, 2016 >  ISBN: 978-979-602-727-2 >  Rp 40.000

Keajaiban Berbakti Kepada Kedua Orang Tua
Buku ini mencoba memaparkan tentang berbagai keajaiban
berbakti kepada kedua orang tua, yang dalam bahasa agama
(Islam) disebut dengan istilah birrul walidain. Di dalamnya
dilengkapi pula dengan kisah-kisah sukses orang yang melakukan
birrul walidain dan kisah-kisah “mengerikan” orang-orang yang
berlaku durhaka kepadanya.

RR.AG0221 > Heri Gunawan, S.Pd.I., M.Ag. > 16 x 24 cm - 124 hlm > Kertas Isi
HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 1, 2014 > ISBN: 978-979-692-543-8
> Rp 33.000

Keluarga Sakinah
Kadang problematika keluarga modern dipicu oleh seorang istri ‘wanita karier’, nafkah yang
tidak mencukupi, bahkan masalah seputar penantian keturunan dan terlebih lagi ada campur
tangan pihak ketiga. Adapun yang perlu diwaspadai dalam rumah tangga contohnya cemburu
buta dan perselingkuhan. Buku ini akan mengurai problematika keluarga abad modern ini.
Ada banyak solusi yang bersumber dari potret kehidupan keluarga Rasulullah dan para
sahabatnya.
Keluarga muslim atau siapa saja yang mendambakan keharmonisan dalam rumah tangga,
wajib baca!

RR.AG0233 > Dr. H. Hasbiyallah, M.Ag. > 13 x 18 cm - 296 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr, Sampul AC 210 gr
> Cetakan 1, 2015 > ISBN: 978-979-692-613-8 > Rp 50.000
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Kiat Menjadi Dai Sukses
Buku ini tidak hanya memuat urgensitas dakwah Islam namun akan membuat Anda
mengetahui cara mengelola energi positif dalam keseharian yang tentunya bisa
menjadikannya sebagai spiritual motivation dan inspirasi.

RR.AG0236 > Dr. N. Faqih Syarif H., S.Sos.I., M.Si. > 15 x 21 cm - 192 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 1, 2015 > ISBN: 978-979-692-637-4 > Rp 40.000

Komunikasi Dakwah
Buku “Komunikasi Dakwah” pada dasarnya memiliki persamaan dengan bentuk kegiatan
komunikasi yang lain yang sama-sama berlandaskan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh teori
komunikasi. Adapun perbedaan yang ada dalam komunikasi dakwah hanyalah pesan yang
disampaikan, yaitu ajaran Islam dan komunikatornya harus memiliki spesifikasi syarat dan
kriteria tertentu. Buku ini sangat cocok bagi mahasiswa di Fakultas Dakwah, baik IAIN/STAI/
UIN atau bagi para praktisi dakwah serta masyarakat yang konsen dalam bidang dakwah
Islam.

RR.AG0188 > Wahyu Ilaihi, M.A. > 16 x 24 cm - 216 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 2, 2013 > ISBN: 979-692-993-7 > Rp 50.000

Mantik

Kaidah Berpikir Islami
Kaidah berpikir untuk menghasilkan produk berpikir yang ilmiah dalam khazanah keislaman,
dikaji dalam ilmu Mantik. Begitu pentingnya ilmu ini, Al-Ghazali sampai berkata, “Orang
yang tidak mengetahui ilmu Mantik, tidak dapat dipercayai nilai ilmunya”. Oleh karena itu,
meskipun penulisan buku ini merujuk pada materi dan silabus perguruan Tinggi siapa pun
yang berminat mengembangkan pola pikir ilmiah perlu memiliki dan menelaahnya.

RR.AG0094 > Drs. H. Syukriadi Sambas > 15 x 21 cm - 184 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 230 gr
> Cetakan 9, 2017 > ISBN: 979-692-593-2 > Rp 42.000

Meluruskan Kesalahpahaman

Ijtihad Menurut Dalil dan Pandangan Para Ulama
Dalam buku ini akan dipaparkan masalah tentang ukuran untuk menilai keimanan, kekufuran,
dan kesesatan orang, tasawuf, seputar bid’ah, Mazhab Asy’ariyyah, masalah tawasul, syafaat,
keistimewaan Nabi Muhammad saw., hakikat nubuwwah dan basyariyyah, tabaruk, ziarah
kubur dalam pandangan ulama, tabaruk dan peninggalan Nabi, dan masalah seputar hari
besar Islam.

RR.AG0196 > Dr. Muh. Al-Maliki Al-Hasani > 16 x 24 cm - 452 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr
- Sampul Hard Cover > Cetakan 2, 2013 > ISBN: 978-979-692-050-1 > Rp 94.000
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Mengajar Anak Berakhlak Al Qur’an
Buku ini memberikan petunjuk bagaimana mengajarkan pemahaman Al Qur’an kepada anak.

RR.AG0162 > Muhammad Muhyidin > 13 x 18 cm - 232 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 4, 2014 > ISBN: 979-692-289-4 > Rp 36.000

Menjemput Hidayah
(Hardcover)

Buku ini diterbitkan berlatar belakang bahwa kondisi upaya menjemput hidayah kaum muslim
pada umumnya kurang bersemangat. Fasilitas-fasilitas Allah berupa Al-Ouran, Al- Hadits,
Masjid, dan sebagainya belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dengan terbitnya buku
ini insya Allah dapat memacu kita lebih bersemangat lagi dalam menjemput hidayah. Oleh
karena dalam buku ini penulis mencoba meracik strategi menjemput hidayah Allah yang
dijabarkan dalam 28 bab, satu bab iftitah (pembuka), dan satu bab ikhtitam (penutup).

RR.AG0216 > Acep Hermawan, M.Ag. > 16 x 24 cm - 492 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul Hard
Cover > Cetakan 1, 2013 > ISBN: 978-979-692-449-3 > Rp 102.000

Never Give Up

Melejitkan Potensi Diri dan Semangat Berprestasi
Buku spiritual ini berisi artikel-artikel yang sarat dengan
motivasi spiritual dan tips yang membangun, menginspirasi
dan menggugah untuk meraih kesuksesan dan kemuliaan
hidup.
Dalam buku ini, banyak dibahas bagaimana agar hidup lebih
produktif, memaksimalkan potensi diri, merencanakan dan
berkarya dalam hidup hingga bagaimana kita menghadapi
dan menikmati musibah.

RR.AG0205 > N. Faqih Syarif H. S.Sos.I., M.Si. > 13 x 18 cm - 248 hlm
> Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr > Cetakan 2, 2013
> ISBN: 978-979-692-119-5 > Rp 40.000
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Pemikiran Ekonomi Islam

Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer
Perkembangan ekonomi Islam saat ini sebenarnya merupakan
rangkaian sejarah dari peristiwa sebelumnya. Pemikiran
ekonomi Islam sudah dimulai sejak zaman Rasulullah. Buku ini
membahas pemikiran ekonomi Islam dari zaman ke zaman.
Dari masa Khulafa’ Al-Rasyidin, dinasti Umayyah, Abbasiyah,
Abu Yusuf, dan masih banyak nama-nama penting lainnya.

RR.AG0243 > Dr. Yadi Janwari, M.A. > 16 x 24 cm - 348 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 230 gr > Cetakan 1, 2017
>  ISBN: 978-979-692-735-7 > Rp 75.500

Shadaqah

Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan
Menyimak sejarah masa lalu, Islam pernah sukses dalam hal mengentaskan kemiskinan
berkat menjalankan sistemnya secara menyeluruh sebagai solusi permasalahan kehidupan.
Buku ini akan memberikan solusi-solusi Islam (bagi masalah kemiskinan) yang telah
disesuaikan dengan sumber hukum Islam yang murni, Al-Quran dan As Sunnah, juga
pendapat para ulama mujtahid. Di samping itu, buku ini membeberkan pandangan Islam
terhadap hak-hak fakir-miskin, serta pemberian jaminan kebutuhan mereka secara materiil
dan immateril.

RR.AG0189 > Dr. Yusuf Qardhawi - Alih Bahasa Dadang Sobar, S.Ag. > 16 x 24 cm - 216 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - sampul AC 210 > Cetakan 2, 2013 > ISBN: 978-979-692-743-2 > Rp 60.000

Tasawuf dan Tarekat

Dimensi Esoteris Ajaran Islam
Untuk mengetahui aspek ajaran Islam yang tersurat dan tersirat, perlu mengetahui ilmunya.
Ilmu yang menjelaskan makna esoterik ajaran Islam, juga bagaimana perjalanan ruhani
Rasulullah, dan bagaimana cara Rasulullah menyucikan ruhaninya, sebagai sufi pertama,
dijelaskan dalam ilmu tasawuf.

RR.AG0206 > H., Dr. Cecep Alba, M.A. > 16 x 24 cm - 220 hlm > Kertas Isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 2, 2014 > ISBN: 978-979-692-123-2 > Rp 51.000
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Transaksi Ekonomi Syariah
Untuk menambah wawasan keislaman, melalui buku ini pembaca akan diajak mengenali
berbagai macam transaksi yang diajarkan oleh Islam. Ada transaksi dalam bentuk serah
terima pengganti, pemberian sukarela, bentuk kerjasama, dan penguat kepercayaan. Lalu
seperti apa definisi, keutamaan, dan hikmah dari tiap transaksi di atas?

RR.AG0237 >  Enang Hidayat, M.Ag. >  16 x 24 cm - 256 hlm >  Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
>  Cetakan 1, 2016 >  ISBN: 978-979-692-710-4 >  Rp 59.000

‘Ulumul Hadis
Buku ini membagi dan memilah ‘ulumul Al hadis dan ushul al hadis. Menampilkan bentuk
baru dan dengan kajian yang ilmiah. Di buku ini ditampilkan contoh-contoh setiap bagian
ilmu hadis yang aktual dan berlainan dengan yang telah dikemukakan oleh para ulama hadis
terdahulu. Dalam hal menyusun, penyusun tidak sekadar mengutip, melainkan menyebutkan
pendapat para ulama dalam rangka tarjih.

RR.AG0201 > Dr. Nuruddin ‘Itr > 16 x 24 cm - 556 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 260 gr >
Cetakan 5, 2017 > ISBN 978-979-692-073-0 > Rp 124.500

‘Ulumul Quran

Ilmu untuk Memahami Wahyu
Al Quran adalah sumber inspirasi kehidupan umat
manusia. Karena semua yang dibutuhkan oleh manusia
tersedia di dalamnya. Buku ini memuat sebagian kecil
ilmu Al Quran yang luas dan dalam. Akan tetapi, penulis
mencoba untuk berbagi wawasan tentang ilmu-ilmu Al
Quran, walaupun dangkal, insya Allah akan menambah
perbendaharaan literatur perpustakaan kita.

RR.AG0219 > Acep Hermawan, M.Ag. > 16 x 24 cm - 252 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 3 (Revisi), 2016
> ISBN: 978-979-692-470-7 > Rp 58.000
Tersedia dalam buku digital
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Zikrullah

Urgensinya dalam Kehidupan
Buku ini membahas persoalan zikir dengan berbagai aspek. Di samping itu, penulis pun
menjelaskan, dengan gaya bahasa yang memikat, keutamaan zikir yang mantap, posisi zikir
yang begitu agung di antara ibadat-ibadat yang lain, karena memang dalam zikir terdapat
proses mengagungkan dan memuliakan Allah Tabaraka wa Ta’ala.
Di sini juga dijelaskan keutamaan zikir dan apa-apa yang disediakan Allah Tabaraka wa Ta’ala
bagi orang-orang yang melakukannya, baik laki-laki maupun perempuan.

RR.AG0214 > Usman Said Sarqawi - Penerjemah Cecep Alba, H., Dr., M.A. > 16 x 24 cm - 196 hlm
> Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr > Cetakan 1, 2013 > ISBN: 978-979-692-174-4 > Rp 46.000
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Buku Arsitek

Architectural Conservation Award Bandung
Penghargaan Konservasi Bangunan Cagar Budaya

Architectural Conservation Award Bandung mengulas secara
mendalam 32 bangunan arsitektur bersejarah di kota
Bandung yang kini telah menjadi bangunan cagar budaya.
Buku ini juga membahas soal pentingnya menghargai dan
memelihara aset kota dan budaya yang bermanfaat untuk
generasi mendatang. Buku seperti ini bisa dibilang sangat
langka, karena referensinya tentang aset arsitektur kota
Bandung yang sangat kaya, lengkap, dan ditulis oleh seorang
pakar konservasi bangunan.

RR.UM0142 > Dr. Dibyo Hartono > 21 x 29,7 cm - 288 hlm > Kertas Isi
MP-100 gr - Hardcover > Cetakan 1, 2014 > ISBN: 978-979-692-541-4
> Rp 257.500
BILINGUAL INDONESIA-INGGRIS
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#donotsettle

Urban Exploration By 2 Architects
Buku ini berisi fotografi studi urban arsitektur (arsitektur kota) berupa bangunan-bangunan
pencakar langit, pemandangan (landscapes), tata kota, situasi dan sekeliling kota Shanghai.
Dalam studinya penulis membahas empat topik utama, yaitu arsitektur, pengenalan regional
kota, transformasi urbanisme (perkotaan), dan persepsi pikiran. Keunggulan dan keindahan
buku ini ada di fotografi, penjelasan mengenai topik dan studi, dan desainnya. Selain enak
dinikmati/dilihat-lihat, buku ini berharga untuk dikoleksi, terutama bagi peminat arsitektur,
desain grafis, planologi, dan jelas bagi peminat fotografi.
RR.UM0147 > Wahyu Pratomo & Kris Provoost > 20 x 20 cm - 240 hlm > Kertas Isi MP-100 gr Sampul AC 310 gr > Cetakan 1, 2014 > ISBN: 978-979-692-602-2 > Rp 163.000
BAHASA INGGRIS

Sundanese Architecture
Buku arsitektur ini berusaha menguraikan arsitektur
Sunda dalam konteks perubahan dan masyarakat
di era globalisasi, sekaligus membuka khazanah
budaya Indonesia yang selama ini belum terungkap.
Buku ini tentu menambah keragaman kajian yang
sangat diperlukan bagi pengembangan pengetahuan
arsitektur vernakular Indonesia.

RR.UM0132 > Purnama Salura > 24 x 30 cm - 252 hlm
> Kertas Isi MP-100 gr - Hardcover > Cetakan 1, 2015
> ISBN: 978-979-692-184-3 > Rp 288.500
BILINGUAL INDONESIA-INGGRIS

126

BUKU UMUM

Buku Keterampilan

Indonesian Heritage
Recipes
Learn, Cook and Taste
Buku ini berisi 9 resep
masakan tradisional Indonesia
dari daerah Buton, Toraja,
Bangka, Ternate, Sumbawa,
Makassar, dan Bali. Resep ini
bisa dibilang jarang dikenal
oleh mayoritas orang Indonesia,
kecuali di kalangan tertentu
saja. Penulis mendorong
pembaca agar bisa mencicipi
dan berani memasak sendiri
kuliner Indonesia yang sangat
kaya. Selain menjaga warisan
kuliner tersebut tetap ada
sebagai kekayaan bangsa
Indonesia, penulis juga
menyajikan masakan tersebut
kepada orang asing agar lebih
jauh mengenal kekayaan budaya
Indonesia.

RR.UM0149 > Tyas AN > 25 x 17,5 cm - 80 hlm > Kertas Isi MP 100 gr, Sampul AC 230 gr > Cetakan 1, 2015
> ISBN: 978-979-692-606-0 > Rp 83.500
BAHASA INGGRIS
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Melukis di Atas Kayu
Buku ini dirancang untuk menambah koleksi panduan
cara melukis di atas media terdahulu, seperti kain, kaca,
dan sutera. Kali ini adalah Melukis Di Atas Kayu, karena
banyaknya hasil karya kayu di tanah air, yang dapat
diperindah lagi dengan lukisan dekoratif. Betapa banyaknya
hasil karya mebel yang dapat diberi sentuhan lukisan
dekoratif, termasuk berbagai barang perkakas dapur dan
pernik interior lainnya. Ikutilah secara bertahap petunjuk dari
buku ini, dan Anda pun akan terperangah melihat hasil akhir
yang tercipta! Ternyata “saya bisa”. Lakukanlah sekarang
dan yakin bahwa saya bisa!

RR.KT0054 > Yati Mariana Garnadi > 17,5 x 25 cm, 56 hlm
> Kertas isi HVS-80 gr - Sampul AC-210 gr > Cetakan 1, 2015
> ISBN: 978-979-692-699-2 > Rp 35.000

Membuat Busana Anak
Buku ajar ini berisi beberapa materi mengenai konsep busana anak, penggolongan busana
anak berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kesempatan. Desain meliputi garis hias, bahan/
corak, warna dan hiasannya, pola, pembuatan busana anak meliputi: konsep busana anak,
pola busana anak, pembuatan busana anak, menyelesaikan busana anak, mengepres sampai
menghitung harga jual. Buku ini diterbitkan untuk membekali mahasiswa pada Program Studi
Tata Busana, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga pada Fakultas Teknik, ataupun perguruan
tinggi lain.

RR.PK0132 > Dra. Uswatun Hasanah, M.Si. > 21 x 28 cm - 160 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 2, 2012 > ISBN: 978-979-692-020-4 > Rp 79.500

Membuat Pola
Buku ini berisi beberapa materi mengenai pengertian pola, macam-macam pola, berbagai
sistem pembuatan pola dasar badan, pemindahan lipit kup, pola lengan, pola kerah, pola
rok, pola celana, pola blus, dan pola gaun. Di akhir setiap bab ini terdapat evaluasi yang
berupa soal dan tugas. Buku ini diterbitkan untuk membekali mahasiswa pada Program
Studi Tata Busana, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga pada Fakultas Teknik, ataupun
perguruan tinggi lain yang terdapat program Studi Tata Busana.

RR.PK0131 > Dra. Suryawati, M.Si., Dra. Vivi Radiana, & Yeni Sesnawati, S.Pd., MT. > 21 x 28 cm - 116 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 3, 2014 > ISBN: 978-979-692-019-8 > Rp 66.000
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Menggambar Busana
Buku ini menitikberatkan pada proses menggambar
manusia telanjang dengan proporsi khusus bidang
desain busana, menggambar manusia berbusana,
serta detail model busana mulai dari macam-macam
model kerung leher, kerah, lengan, rok, celana,
dan gaun. Buku ini diterbitkan untuk membekali
mahasiswa pada Program Studi Tata Busana, Jurusan
Ilmu Kesejahteraan Keluarga pada Fakultas Teknik.
Buku ini juga bisa digunakan oleh masyarakat umum
yang tertarik untuk mendalami masalah menggambar
busana.

RR.PK0130 > Dra. Uswatun Hasanah, M.Si., Dra. Melly Prabawati, &
Muchamad Noerharyono, S.Pd. > 21 x 28 cm - 132 hlm
> Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 3, 2014 > ISBN: 978-979-692-018-1 > Rp 65.000

Mengelola Usaha Jasa Boga Yang Sukses
Melalui buku ini penulis mengharapkan dapat memberikan pandangan-pandangan serta ideide yang berhubungan dengan pengelolaan usaha jasa boga. Buku ini terdiri atas 6 pokok
bahasan utama, yaitu Perkembangan Usaha Jasa Boga, Merencanakan Usaha Jasa Boga,
Fasilitas Fisik untuk Usaha Jasa Boga, Penentuan Harga Jual, Penentuan Jumlah Porsi
Hidangan pada Penyajian Buffet, Pengendalian Mutu Produk dan Pengendalian Makanan.

RR.PK0178 > Dra. Ari Fadiati, M.Si. > 21 x 28 cm - 192 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr - Sampul AC 210 gr
> Cetakan 2, 2013 > ISBN 978-979-692-051-8 > Rp 88.000
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Buku Novel

Agama Tanpa Tuhan
Novel karya Cecep Sumarna ini dikemas atraktif dan
dialogis, mengisahkan sebagiannya sebagai kisah nyata.
Selain bertutur dalam kubangan sosiologis, buku ini tentu
menyuguhkan juga sisi filosofis dan agamis.
Buku ini bisa dibaca oleh siapa saja, lebih-lebih mahasiswa
dan dosen yang menyukai filsafat terutama filsafat ilmu.

RR.UM0157 > Cecep Sumarna > 13,5 x 20,5 cm - 312 hlm
> Kertas Isi Book Paper - Sampul AC 230 gr > Cetakan 1, 2016
> ISBN: 978-979-692-716-6 > Rp 60.000
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Cinta Dua Perempuan
Kisah Cinta Tiga Zaman

Buku novel ini menceritakan kisah cinta kaum bangsawan dan rakyat jelata. Kisah cinta
ini terentang dalam tiga zaman, yaitu zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, dan
zaman kemerdekaan. Di dalamnya menceritakan dua perempuan, yang masing-masing
mempunyai kisah cinta.
Buku novel ini dapat dibaca oleh semua orang, terutama remaja yang masih duduk di
bangku SMP dan SMA.
RR.UM0130 > Bung Smas > 13 x 18 cm - 260 hlm > Kertas isi Book Paper 57,5 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 1, 2013 > ISBN: 978-979-692-175-1 > Rp 71.000
Tersedia dalam buku digital

Dari Ambarawa Sampai Tegal Selatan
Buku ini mengisahkan seorang gadis yang ingin mendapatkan kasih sayang ayahnya, tentara
yang memilih bergabung dengan gerakan separatisme DI/TII, melawan Republik Indonesia
yang masih muda. Setelah nekat kabur dari kungkungan sikap otoriter kakeknya, hidup
Selasih malah tambah runyam. Ia lari dengan pacar, namun membuat orang menganggapnya
ternoda, terlebih ia gagal dalam upacara ritual menjadi sintren.
Novel ini menggali kisah berlatar belakang konflik bersenjata dalam sejarah militer Indonesia.

RR.UM 0136 > Bung Smas > 13 x 18 cm, 216 hlm > Kertas isi Bookpaper 57,5 gr > Kertas sampul AC-210 gr
> Cetakan 1, 2014 > ISBN: 978-979-692-472-1 > Rp 40.500
Tersedia dalam buku digital

Dia Hilang di Belantara

Haru Biru Kehidupan Pascakemerdekaan
Buku novel ini menceritakan kesetiaan seorang gadis,
yaitu Sriti, yang setia menunggu kekasihnya yang bernama
Haro, menghilang ketika mencari bunga tebu untuk
dirinya. Dihantui rasa salah yang dalam, gadis ini pun
setia menunggu sang kekasih sampai hari berganti hari,
bulan berganti bulan, bahkan tahun pun telah berganti.
Kemanakah sebenarnya Haro? Apa benar kata penduduk
desa dia diculik oleh kalongwewe? Atau akankah Haro
bertemu kembali dengan Sriti? Untuk mengetahui cerita
novel yang menarik, alangkah baiknya membaca buku ini.

RR.UM0131 > Bung Smas > 13 x 18 cm - 232 hlm > Kertas isi Book
Paper 57,5 gr - Sampul AC-210 gr > Cetakan 1, 2013
> ISBN: 978-979-692-176-8 > Rp 54.000
Tersedia dalam buku digital
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A Graveside Ritual

Contemporary Indonesian Short Stories
The twelve stories of this collection comprise themes of Indonesia in the ‘post-Reform’
era (1998 onwards), such as social change related to family and work, while also employing
more traditional storytelling techniques in attractive ways. Such literary explorations are
imbued with drama and mysticism particular to the Indonesian context, and collectively
represent the work of a new generation of Indonesian writers.

RI.FC0010 > Richard Oh > 13,5 x 20,5 cm - 180 hlm > Kertas Isi BookPaper 57,5 gr > Sampul AC 230 gr
> Cetakan 1, 2015 > ISBN: 978-979-692-607-7 > Rp 62.500
BAHASA INGGRIS - Tersedia dalam buku digital

Heart of the Night
Novel ini menceritakan dua orang sahabat yang tak sengaja terlibat dalam peristiwa
kejahatan dan kesulitan melepaskan diri dari sana, karena kejadian tersebut melibatkan
orang-orang dekat mereka dan saling terkait satu sama lain. Bersetting di Jakarta masa
kini dan disajikan dalam cara bertutur yang cukup cepat, selain mengungkap penghargaan
tentang seni dan mengkritik pemujaan pada materialisme, novel ini juga mengusung tema
perasaan dicintai dan persoalan identitas orang yang sama-sama berinteraksi di Jakarta.

RI.FC0002 > Richard Oh > 13,5 x 20,5 cm - 180 hlm > Kertas Isi BookPaper 57,5 gr > Sampul AC 230 gr
> Cetakan 1, 2015 > ISBN: 978-979-692-599-5 > Rp 62.500
BAHASA INGGRIS

Ketika Cinta Melangit
Buku ini berisi rumus kehidupan, sebuah pemahaman
tentang konsep manusia, Tuhan, dan alam semesta (Fitrah,
Tauhid, Hukum Alam) dalam konteks sunnatullah.
Buku ini juga bukan hanya sekadar cerita dan teori-teori
yang dihafal, tetapi pembaca akan menemukan pemahaman
tentang ‘Diri-Penyadaran’, tersadar akan sebab akibat dari
setiap perbuatannya sebagai hamba Allah, sebagai khilafah
di bumi dan atas segala aktivitas makhluk-Nya dalam
konteks pemahaman terhadap ‘Takdir-Sunnatullah’.

Buku ini telah ditetapkan sebagai
buku yang memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan
berdasarkan Keputusan Kepala
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Nomor: 13378/H3/LL/2014

RR.UM 0137 > Gabli Nur > 13 x 18 cm, 320 hlm
> Kertas isi Bookpaper 57,5 gr > Kertas sampul AC-230 gr
> Cetakan 1, 2014 > ISBN: 978-979-692-475-2 > Rp 52.500
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Mencari Jalan Hidup
“Setiap orang mengejar kebahagiaan melalui perjalanan yang begitu jauh padahal kebahagiaan
itu sejatinya ada di hati dan sangat dekat”.
Buku ini menceritakan episode-episode kehidupan yang diharapkan bisa memberikan
pelajaran bermakna dalam membangun sikap diri, karakter diri, sosialisasi diri, dan pribadi
saleh dalam konteks ketuhanan. Lalu motivasi-motivasi apa lagi sih yang tertuang di
dalam buku ini? Buku ini akan membawa Sahabat mengenal diri sendiri dan mendapatkan
kebahagiaan sejati.

RR.UM0161 > Nanan Abdul Manan > 13 x 20,5 cm - 332 hlm > Kertas Isi Book Paper 60 gr - Sampul AC 230 gr
> Cetakan 1, 2016 > ISBN: 978-979-692-738-8 > Rp 64.500

Prosda dari Praha

Narasi Historis Masyarakat Konsumen Era Kapitalisme Global
????????????

RR.UM 0172 > Nana Supriatna > 14 x 21 cm, 420 hlm
> Kertas isi Bookpaper 57,5 gr > Kertas sampul AC-230 gr
> Cetakan 1, 2018 > ISBN: 978-602-446-222-2 > Rp 87.000

The Pathfinder of Love
Novel ini bercerita mengenai situasi di masa awal Reformasi, pasca kerusuhan Mei 1998 di
Jakarta. Masyarakat masih traumatik, terutama bagi keturunan Tionghoa, dan kondisi sosialpolitik belum pulih sepenuhnya. Di dalamnya bercerita tentang kebersinggungan dengan
kelompok Islam garis keras, bagaimana seorang konglomerat melindungi anak gadisnya dan
dengan caranya sendiri berkontribusi pada negerinya, menunjukkan betapa kondisi sosial
berpengaruh besar pada pandangan psikologi seseorang. Novel ini memperlihatkan bahwa
Indonesia merupakan tempat besar pertemuan berbagai etnis baik pribumi, keturunan
Tionghoa dan Arab, Islam maupun Nasrani.
RI.FC0001 > Richard Oh > 13,5 x 20,5 cm - 176 hlm > Kertas Isi BookPaper 57,5 gr > Sampul AC 230 gr
> Cetakan 1, 2015 > ISBN: 978-979-692-598-8 > Rp 60.500
Bahasa INGGRIS
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Buku Lain-lain

Health and Therapeutic Communication
An Intercultural Perspective

“The first book of its kind published in Indonesia written by a
prominent communication scholar of the country. An excellent
inspiring guide for medical professionals in the global era.”
Nila F. Moeloek, Minister of Health – the Republic of Indonesia

RI.SS0001 > Deddy Mulyana, Prof. > 16 x 24 cm - 312 hlm
> Kertas Isi Book Paper 57,5 gr - Sampul AC 230 gr > Cetakan 1, 2016
> ISBN: 978-979-692-724-1 > Rp 115.000
BAHASA INGGRIS
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Islam, Culture, and Education
Essays on Contemporary Indonesia

Buku ini mencoba mengangkat berbagai isu sensitif seperti keharmonisan beragama,
gerakan radikalisme, konflik antaretnik, birokrasi, politik, korupsi, juga budaya Melayu dibahas
sesuai kenyataan, disertai solusi maupun komentar jitu bagaimana bagusnya kita bersikap.
Di dalam buku ini juga dibahas situasi pendidikan dan dunia perguruan tinggi, pengajaran
bahasa dan sastra, sastra daerah, bahasa Inggris, pendidikan multibudaya, pendidikan
karakter, demokratisasi bahasa, juga literasi dalam cara yang mudah dipahami dan patut kita
perhatikan bersama.
RR.UM0133 > Prof. A. Chaedar Alwasilah > 15 x 21 cm - 464 hlm > Kertas isi BookPaper 57,5 gr Sampul HardCover > Cetakan 2, 2015 > ISBN: 978-979-692-453-0 > Rp 112.500
BAHASA INGGRIS > Tersedia dalam buku digital

Mendidik dengan Cerita
Cerita merupakan media komunikasi yang amat menarik
perhatian anak. Cerita atau dongeng juga dapat membangun
daya imajinasi anak, mendorong perkembangan mental,
psikososial, agama, kecerdasan dan keterampilan anak. Buku
mendidik dengan cerita ini dapat menjadi buku panduan bagi
orang tua atau guru di sekolah, karena berisi tips bagaimana
mempersiapkan bahan cerita, metode penyampaian cerita
hingga contoh beberapa dongeng.

RR.UM0080 > Abdul Aziz Abdul Majid > 15 x 21 cm - 220 hlm > Kertas Isi
HVS 70 gr, 2 warna - Sampul AC 230 gr > Cetakan 6, 2017 > ISBN: 979692-087-5 > Rp 60.000

Muslimah Cosmopolitan Lifestyle
Love it. Share it. Style it.

Buku ini mengetengahkan kehidupan Muslimah di zaman kosmopolitan dan modern. Dalam
hal ini kaum Muslimah harus mampu berhubungan dengan siapapun dalam berbagai
keperluan. Seorang Muslimah harus bisa membawa diri di dalam segala suasana dan situasi
tanpa meninggalkan ajaran Islam maupun identitas Kemuslimahannya.
Buku ini secara universal memberi panduan etiket bagi Muslimah di manapun agar dapat
mengikuti perkembangan zaman dan kehidupan kekinian sesuai syariah di dalam Al-Quran
dan Hadis.
RR.UM 0140 > Indriya R. Dani > 21 x 28 cm, 140 hlm, FC > Kertas isi AP 120 gr - Sampul AC-310 gr
> Cetakan 1, 2014 > ISBN: 978-979-692-491-2 > Rp 122.000
Bahasa INGGRIS > Tersedia dalam buku digital
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Model Terintegrasi Berbasis Teori
Konstrain
Optimasi Meningkatkan Kinerja Sistem

Banyak buku dan artikel tentang Theory of Constraints
yang telah diterbitkan. Namun demikian, referensi terkait
Theory of Constraints lebih banyak berlaku pada bidang
industri. Hingga saat ini, belum terdapat referensi yang
secara khusus membahas penerapan Theory of Constraint
pada bidang sistem transportasi laut.
Buku ini terbit sebagai upaya untuk mengisi
gap yang ada. Pada konteks akademis, buku ini
memberikan usulan model terintegrasi yang baru untuk
mengimplementasikan konsep Theory of Constraint
pada bidang sistem transportasi laut. Pada konteks
praktis, buku ini dapat dijadikan sebagai panduan
bagi stakeholders di bidang transportasi laut untuk
menganalisis, mengevaluasi, dan mengoptimalkan
kinerja sistem angkutan laut dengan pendekatan
berbasis system thinking. Di dalam buku ini dibahas
secara rinci mengenai konsep Theory of Constraints,
model terintegrasi yang diusulkan, dan contoh-contoh
penerapan model dalam menyelesaikan permasalahan
yang ada pada sistem transportasi laut.

RR.UM0173 > Dr. Ir. Mulyono, M.M., M.T. > 17,5 X 25 cm, 188 hlm
> Kertas isi HVS-80 gr - Sampul AC-230 > Cetakan 1, 2018 >
978-602-446-298-7 > Rp 68.000

Treaties Under Indonesia LAW
Buku ini meneliti masalah perjanjian di bawah hukum internasional dalam hubungannya
dengan hukum domestik, buku ini terutama ditujukan untuk siswa, legislator dan praktisi
hukum yang tertarik menegakkan hukum internasional di Indonesia. Buku ini semakin
menarik karena berisi analisis komparatif dari negara-negara yang dipilih: China, Afrika
Selatan, Jerman dan Belanda.

RR.UM0144 > Dr. Iur Damos Dumoli Agusman > 16 x 24 cm - 564 hlm > Kertas Isi HVS 70 gr Sampul AC 310 gr > Cetakan 1, 2014 > ISBN: 978-979-692-597-1 > Rp 118.000
Bahasa INGGRIS

Rahasia Awet Muda

7 Rahasia Kesehatan Holistik
Kesibukan sehari-hari dan gaya hidup masyarakat yang terus berubah, kejenuhan
dalam mengurus diri sendiri dan keluarga, serta stres dengan berbagai tanggung jawab
menyebabkan banyak orang kurang atau bahkan sama sekali tidak memperhatikan tentang
aspek kesehatan diri secara holistik.
Buku ini memaparkan kesehatan holistik yang melibatkan gaya hidup, pola makan seimbang,
dan rohani. Dengan kata lain, buku ini memberikan konsep dan alasan rasional metode awet
muda berdasarkan ilmu pengetahuan modern dengan sunnah Rasulullah Saw.

RR.UM0168 > Zainah Moktar > 20 X 20 cm, 000 hlm > Kertas isi HVS-80 gr - Sampul AC230 > Cetakan 1, 2018 > 978-602-446-175-1 > Rp 95.000
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Serba Serbi Warna

Penerapan pada Desain
Buku ini merangkum teori warna yang layak diketahui
bagi seorang desainer juga menjabarkan persepsi
warna secara psikologi, serta manipulasi visual dengan
warna. Penerapan warna pada berbagai aspek desain
diulas singkat untuk memberikan inspirasi dalam
berkarya. Praktisi maupun akademisi yang sering
berinteraksi dengan warna pun turut memberikan
gagasannya tentang warna sesuai perspektif di bidang
masing-masing. Untuk mengkreasikan warna yang
harmonis, sangatlah penting bagi seorang desainer
memahami prinsip-prinsip warna, harmonisasi warna,
dan skema warna.

RR.UM0170 > Wirania Swasty, S.Ds., M.AB. > 19 X 24 cm, 180
hlm > Kertas isi HVS-80 gr - Sampul AC-230 > Cetakan 1, 2017
> 978-602-446-183-6 > Rp 77.000

Sexual Quotient
Menggagas Kecerdasan Seksual Sejak Dini
Buku ini diterbitkan karena pendidikan seks terasa masih gagap, atau tidak cukup artikulatif
memberikan pendidikan yang lugas dan cerdas tentang hakikat seks. Di samping itu, agar
masyarakat luas akan mendapatkan pengetahuan bahwa sudah seharusnyalah seks itu
ditempatkan secara proporsional. Bahwa setiap orang, dengan kecerdasan seksualnya,
selayaknya mampu memahami seks secara baik dan bijak sekaligus berkemampuan
mengendalikan hasrat seks dengan baik.

RR.UM0138 > Fathurrofiq > 13 x 18 cm, 164 hlm > Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC-210 gr
> Cetakan 1, 2014 > ISBN: 978-979-692-477-6 > Rp 29.000
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Suara dari Marjin

Literasi sebagai Praktik Sosial
Literasi terdengar lebih sakti dari melek huruf, bahkan
seolah bisa menggantikan “sastra” dan “pengetahuan.”
Pemerintah mendukung dengan berbagai seremoni dan
kegiatan, tapi kecakapan literasi dan pendidikan bangsa
Indonesia masih termasuk paling tertinggal di dunia. Tentu
ada yang perlu dibenahi dalam gerakan literasi.
Buku ini menyodorkan konsepsi baru yang kontekstual
dan autentik demi menumbuhkan praktik literasi yang
lebih terarah sesuai konteks sosial, budaya, dan ekonomi
Indonesia.

RR.UM0167 > Sofie Dewayani, dkk. > 15 X 21 cm, 248 hlm
> Kertas isi HVS-70 gr - Sampul AC 210 gr > Cetakan 1, 2017
> 978-602-446-048-8 > Rp 78.500

Teologi Bisnis

Melacak Jejak Nalar Entrepreneur
Tumbuhlah seperti batang bambu. Ia tidak ditanam dari bibit besar dan dari jumlah yang
banyak. Benih bambu selalu berasal dari benih kecil dan dari jumlah yang sangat sedikit.
Tunggal dan kecilnya bambu dapat melahirkan anak bambu yang banyak. Tanah di sekitar
bambu akan lebih subur dan menjamin kehidupan tumbuhan yang lain. Batang pohon yang
ada di sekitar rumpun bambu pun selalu tumbuh dengan baik. Ia berdiri ajeg, menjulang
tinggi dengan batang pohon yang besar dan kecil karena kesuburan tanah yang ada di
sekitarnya. Dan jika ditarik dalam rumus hidup manusia maka cerita dan citra bambu sangat
mirip dengan para entrepreneur.
RR.UM0165 > Prof. Cecep Sumarna > 13,5 x 20,5 cm - 228 hlm > Kertas Isi Book Paper 60 gr Sampul AC 210 gr > Cetakan 1, 2017 > ISBN: 978-979-692-746-3 > Rp 55.000
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