Get Free Format Penulisan Paper Free Download Pdf
Langkah Langkah Praktis Penyusunan Proposal dan Publikasi Ilmiah Cara Praktis Penulisan
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Diplomasi, Keprotokolan, dan Praktik Sidang Internasional: Pengantar Singkat Oct 20 2021 Buku ini
merupakan pengantar singkat yang membahas mengenai apa dan bagaimana itu diplomasi,
bagaimana keprotokolan internasional khususnya di ASEAN, serta bagaimana praktik sidang
internasional PBB dan ASEAN. Buku ini didasari oleh kesadaran bahwa pengetahuan tentang
diplomasi, keprotokolan, dan praktik sidang internasional tidak bersifat ekslusif. Maksudnya, bahwa
pengetahuan tentang hal tersebut seharusnya bukan dan tidak sekadar menjadi domain bagi penstudi
Hubungan Internasional, tetapi juga merupakan kebutuhan banyak pihak, terutama menjadi kebutuhan
praktis di era globalisasi.
Langkah Langkah Praktis Penyusunan Proposal dan Publikasi Ilmiah Nov 01 2022
Kaedah penyelidikan dan panduan penulisan May 27 2022
Bahasa Melayu Feb 21 2022
PEDOMAN PENYUSUNAN PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN DAN SKRIPSI Sep 26 2019
Buku ‘Pedoman Penyusunan Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi’ ini merupakan
pengembangan dari modul kuliah Metodologi Penelitian yang pernah diterbitkan oleh Program Studi S1
di ITBis Lembah Dempo. Beberapa hal yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi masa kini
telah ditambahkan dalam buku pedoman ini, serta dilengkapi dengan pedoman dan tips-tips penulisan
serta keterangan lain, sehingga diharapkan dapat memberikan arahan yang lebih spesifik dalam
menyusun proposal penelitian maupun naskah skripsi di lingkungan Program Studi Sistem Informasi
(S1) ITBis Lembah Dempo. Akhir kata, mudah-mudahan buku ini dapat memberikan manfaat.
Strategi Riset dan Publikasi Penelitian Bahasa Jul 17 2021 Penelitian merupakan bagian integral
dari dunia akademia. Terlepas dari bidang atau jenjang pendidikan, penyusunan laporan penelitian

adalah bagian penting yang harus dilalui untuk menghasilkan karya ilmiah yang layak dipublikasikan.
Namun, sering kali peneliti pemula memiliki banyak pertanyaan dalam memahami apa yang diharapkan
dalam sebuah laporan penelitian. Buku ini adalah buku ajar yang dapat digunakan dalam kelas
penulisan laporan penelitian pada jenjang sarjana, khususnya pada keilmuan bahasa. Buku ini juga
dapat dimanfaatkan oleh peneliti secara umum karena buku ini memberikan panduan tentang
bagaimana 1) menyusun proposal penelitian, 2)melaksanakan dan menyusun laporan hasil penelitian,
dan 3) menulis artikel ilmiah hasil penelitian dengan memberikan penjelasan dan latihan yang
menuntun pembaca untuk dapat menyusun laporan penelitian dan artikel ilmiah secara sistematis di
setiap bagiannya. Bagian penyusunan proposal penelitian dilengkapi dengan penjelasan tentang cara
menyusun bagian pendahuluan, mengolah dan mengkaji pustaka untuk menyusun kerangka teori
penelitian, memilih metode penelitian yang tepat, merumuskan judul yang efisien, serta menuliskan
sumber rujukan yang sesuai dengan gaya selingkung. Bagian pelaksanaan dan penyusunan laporan
hasil penelitian berisi panduan pelaksanaan etika penelitian, penyajian hasil penelitian sehingga
mampu menjawab permasalahan penelitian, cara berargumentasi dalam pembahasan hasil penelitian
sehingga mampu menunjukkan kontribusi hasil penelitian pada topik yang diangkat, serta cara
mengevaluasi hasil penelitian untuk menyusun bagian kesimpulan dan saran. Bagian penulisan artikel
ilmiah memberikan arahan dan panduan publikasi pada jurnal ilmiah, mulai dari tips pemilihan jurnal
yang tepat, cara penulisan yang koheren, hingga tips menghindari plagiasi.Sebagai kesimpulan, buku
ini memandu pembaca untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan menulis laporan
penelitian dan menerbitkannya.
Memulai dan Menyelesaikan Disertasi Dec 22 2021 Untuk semua mahasiswa program Doktoral, serta
orang-orang yang berminat dan ingin menempuh jalur Doktoral sebagai salah satu journey dalam
hidupnya Buku ini memang penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah Anda selesai dalam
menyusun Disertasi Anda!
Menulis Artikel Ilmiah untuk Publikasi Dec 10 2020 Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal dapat
didasarkan pada hasil penelitian atau kajian suatu permasalahan yang didasarkan pada hasil pemikiran
dan kepustakaan yang relevan. Cara membuat artikel ilmiah tidak jauh berbeda dengan cara membuat
jurnal atau karya ilmiah lainnya yang dibuat dan disusun berdasarkan hasil temuan fakta lapangan.
Pembahasan dalam buku ini meliputi: Bab 1 Konsep Penulisan Ilmiah Bab 2 Etika Dalam Penerbitan
Artikel Ilmiah Bab 3 Menghindari Plagiat Bab 4 Daftar Penulis Dan Afiliasi Bab 5 Membuat Abstrak
(Abstract) Bab 6 Membuat Pendahuluan (Introduction) Bab 7 Bahan Dan Metode Artikel Ilmiah Bab 8
Menulis Hasil (Result) Bab 9 Menulis Diskusi (Discussion) Bab 10 Ucapan Terima Kasih
(Acknowledgements) Bab 11 Penulisan Kutipan Dan Referensi Bab 12 Mengirimkan Artikel Ilmiah Ke
Jurnal
Percikan Pemikiran: Kepemimpinan dan Pendidikan Jun 15 2021 Buku ini mengupas pengalaman
beberapa praktisi bisnis berbasis knowledge yang sempat diangkat dalam konferensi PBLS-SAS
(Premier Busines Leadership Series) di Singapura, Agustus 2009 dan menjadi topik diskusi di
beberapa millist berbasis alumni IPB. Selain itu, buku ini juga mengupas keteladanan dan pemikiran
outliers Prof. Andi Hakim Nasoetion (alm) peletak fondasi pendidikan statistika di Indonesia dan tokoh
statistisi kelas dunia dari India Prof. CR Rao.
Panduan Penulisan Analisis, Tanggapan, Permohonan, dan Karya Ilmiah di Bidang Perpajakan Mar 25
2022 Kemajuan teknologi komputer dan infomasi telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap
aksesibilitas peraturan perpajakan dan pengetahuan pajak, sehingga setiap orang pada saat ini dengan
mudah dapat mencari segala informasi perpajakan yang dibutuhkan. Akan tetapi dengan banyaknya
informasi yang diperoleh tersebut, tidak serta merta wajib pajak akan dengan mudah dapat menangani
permasalahan pajak yang dihadapinya. Pengalaman telah membuktikan bahwa penjelasan atau
analisis yang tidak memenuhi unsur lugas, sistematis, terstuktur, dan kredibel memberikan dampak
buruk terhadap banyaknya kekalahan atas sengketa pajak yang dihadapi. Oleh karena itu, uraian atau
penjelasan dalam tulisan yang dibuat hendaknya tidak sekadar analisis yang panjang dan dengan
lampiran yang berpuluh-puluh lembar. Akan tetapi sebuah analisis yang sistematis, lugas, jelas,

sederhana, dan komprehensif dapat menjadi solusi masalah yang bahkan yang terlihat sangat
kompleks sekalipun. Oleh sebab itu, buku ini “Panduan Penulisan Analisis, Tanggapan, Permohonan,
dan Karya Ilmiah Profesional.” diharapkan dapat memberikan panduan untuk membuat analisis,
tanggapan, permohonan bagi para Wajib Pajak dan sekaligus dalam rangka meningkatkan
pengetahuan serta pengembangan ilmu perpajakan. Buku ini juga berisi panduan dalam rangka
memahami kasus-kasus yang sedang dihadapi secara lebih baik sehingga diketahui inti atau esensi
masalah yang sebenarnya terjadi, kemudian mampu mengidentifikasi detail penyebabnya dari segala
aspek, dan dapat memberikan terobosan pemecahan masalah yang paling optimal dari semua
alternatif solusi yang ada. Selanjutnya, akan dipaparkan juga panduan mengenai bagaimana mencari
referensi yang terpercaya, menulis kalimat demi kalimat dengan lugas dan sesuai dengan Pedoman
Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang benar, serta menulis kutipan dan daftar pustaka,
ataupun bagaimana menterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan sebaliknya.
Taxprime Academy
99 Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah Nov 20 2021 Buku 99 Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah Buku
99 Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah adalah buku yang tepat bagi mahasiswa yang ingin mempelajari
dan memahami cara menulis karya akademik dari makalah, laporan penelitian hingga skripsi. Buku ini
memaparkan secara komprehensif mulai dari definisi dan ragam penulisan ilmiah, menggali ide,
memahami metode penelitian hingga tentunya aspek teknis penulisan seperti tata cara menulis rujukan
hingga daftar pustaka. Silakan dipesan! Pesanan yang masuk sebelum pukul 16:00 akan diproses dan
dikirim pada hari itu juga. Pesanan yang masuk di atas pukul 16:00 akan diproses dan dikirim keesokan
harinya. Judul : 99 Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah Penulis : Niknik M. Kuntarto & Hendar Putranto
Editor : Ambang Priyonggo Cover : Ardhie Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang mengutip atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini dalam bentuk apa pun (seperti cetakan, fotokopi,
microfilm, VCD, CDRom, dan rekaman suara) tanpa izin penulis dan penerbit. Diterbitkan Oleh:
PENERBIT INDOPUBLIKA Ketandan RT.2/RW. 38, No. 98, Babadan Baru, Banguntapan, Bantul,
Yogyakarta xii+338 hlm; 14 x 20 cm ISBN: 978-602-1129-84-5 Cetakan I, Februari 2015 II, 2018
Metode Penelitian EKonomi dan Bisnis Jan 29 2020 dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari
sering di dengar istilah teori dan penelitian. Namun apa yang dimaksud dengan teori atau penelitian
sering kali dimaknai secara berbeda- beda di mata komunitas yang berbeda-beda pula. Pada dasarnya
setiap manusia selalu berteori dan melakukan penelitian manakala ia menemui sebuah fenomena yang
berulang-ulang yang mempengaruhi hidupnya. Manusia berusaha untuk memaknai/menjelaskan apa
yang sudah dan sedang terjadi sehingga ia dapat mengantisipasi fenomena tersebut dalam rangka
mengurangi dan menghilangkan dampak negatif terhadap dirinya/kepentingan maupun mengambil
keuntungan dirinya di masa depan. Secara praktis, semua bidang pekerjaan dan aktivitas manusia
membutuhkan kemampuan untuk membaca, memahami, menjelaskan dan mengambil keputusan.
Seorang penegak hukum membutuhkan kejelian untuk mengartikan sebuah kasus hukum. Seorang
manajer membutuhkan kejelian untuk memilah-milah berbagai faktor yang menjadi penyebab
menurunnya pangsa pasar perusahaan. Seorang direktur membutuhkan kejelian untuk mengenali
kompetensi karyawan sehingga mampu menempatkan orang pada posisi yang tepat.
Penuntun Penggunaan Microsoft Word 2002 untuk Penulisan Tugas Akhir Aug 25 2019
PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN Jan 23 2022
Tugas Akhir adalah bagian dari kurikulum pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas
Muhammadiyah Malang sebagai konsekuensi dari visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Fakultas
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Melalui kegiatan tugas akhir, mahasiswa Kedokteran
Universitas Muhammadiyah Malang mampu melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah dari hasil
penelitiannya dengan menerapkan metode penelitian dan penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.
Penulisan tugas akhir harus memenuhi kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah yang telah menjadi
kelaziman dalam masyarakat ilmiah. Buku ini menyajikan pedoman-pedoman yang sifatnya umum
untuk penulisan tugas akhir. Modifikasi spesifik dan variasi dimungkinkan sepanjang masih dalam
koridor kelaziman ilmiah. Dengan demikian diharapkan semua mahasiswa dan pembimbing tugas akhir

di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang yang menulis tugas akhir mengacu pada
Buku Pedoman ini. Pada masa mendatang, Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir ini akan terus
disempurnakan, dengan harapan dapat membantu mahasiswa menulis tugas akhir dan tulisan yang
dihasilkan semakin berkualitas. Akhirnya, tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu dalam penyusunan Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir ini.
Membangun Personal Branding Lewat Digital Presence Apr 25 2022 Buku ini menyadarkan
pentingnya personal branding yang menuntun setiap insan pendidikan memiliki branding pengetahuan
yang ditekuni dan mampu diterima oleh komunitas keilmuannya dan menyenangi berkiprah di
dalamnya sehingga akan memudahkan terjadinya sinergi yang tepat yang saling bertautan satu dengan
lainnya untuk saling mengisi pengetahuan dan menempatkannya sebagai apresiasi yang lugas dan
transparan melalui jaringan ahli dan personal yang dapat menjadi contoh bagi sesama kolega,
mahasiswa, guru, dan murid yang menyukai focus pengetahuan yang ditekuninya berbasis personal
branding yang diinginkannya. Buku ini memberikan contoh tahapan akses dan mengikuti proses
aplikasi yang mudah dipahami dan menyemangati masing masing pembacanya untuk mampu
beradaptasi dengan tuntutan terkini.
Autumn Leaves Oct 08 2020 Saat cinta lamamu datang menawarkan cinta sempurna, tepat di saat
cinta halalmu terus menerus memberikan nestapa, pada siapa cintamu akan bermuara? Bianina
namaku. Gadis Indonesia yang tengah menjejak asa di negeri Sang Ratu, dengan jutaan kisah yang
menyertaiku. Termasuk kisahku dengan Bagaskara Andromeda, belahan jiwaku yang harus terpisah
jarak denganku. Juga, kisahku dengan sosok dari masa laluku, Raja Ali Khan, yang kembali datang di
kehidupanku setelah lima tahun berlalu. Ini tak hanya tentang Matt, si lelaki Portugal bermata biru, juga
Ethan, si lelaki Yunani penganut Kristen Orthodox yang bertanya tentang hijabku, atau Keith, lelaki
pirang yang tak pernah menutup jendela kamarnya meski jendelanya berhadapan dengan jendela
kamarku. Ini lebih dari itu, sebuah rentetan kisah yang kau harus tahu. Ini kisahku, sebuah kisah yang
terukir indah kala dedaunan musim gugur berjatuhan, yang helai demi helainya membuat bumi-Nya
tampak semakin menawan.
TEKNIK PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH; PANDUAN PRAKTIS UNTUK DOSEN, GURU DAN
MAHASISWA Jul 29 2022 Buku ini merupakan hasil karya kolaboratif antar dosen dari berbagai
perguruan tinggi dan disiplin ilmu yang ada di Indonesia. Hadirnya buku ini sebagai acuan dalam
menulis karya ilmiah baik di kalangan dosen, guru maupun mahasiswa. Diharapkan dengan adanya
buku ini, mampu menghadapi kesulitan-kesulitan yang selama ini sering dilakukan ketika menulis karya
ilmiah bisa terselesaikan.
Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi Berbasis Pembelajaran Aktif May 15 2021 menulis ilmiah
adalah suatu aktivitas produktif yang sangat berkaitan erat dengan dunia akademisi. Seorang yang
berjiwa inovatif akan selalu mengembangkan ide dan pemikirannya melalui karya (tulisan). Menulis
ilmiah pada dasarnya merupakan bagian dan aktivitas keilmuan secara komprehensif. Tujuan dari
menulis ilmiah itu sendiri yaitu untuk memecahkan dan menganalisis sejumlah persoalan berdasarkan
kerangka metode penulisan ilmiah. Buku ini memuat bahasan mengenai dasar-dasar menulis ilmiah,
hingga implementatif dan praktisinya. Materi yang disajikan dalam buku ini sangat membantu pembaca, khususnya bagi dosen, mahasiswa, guru, pelajar, ataupun peneliti dalam menerapkan teknik
menulis ilmiah. Buku ini memberikan guide line pada pembelajaran aktif. Pembeda buku ini adalah
adanya komponen yang disajikan secara sistematis, meli-puti: capaian pembelajaran, kemarnpuan
akhir yang diharapkan, indikator, tujuan pembelajaran, peta konsep, materi pembelajaran, rangkuman,
tugas, latihan, dan tindak lanjut. Tujuan dari penyajian komponen ini yaitu memu-dahkan pembaca
dalam mengembangkan suasana, dialogis, interaktrf, dan menyenangkan. Materi-materi yang disajikan
dalam buku ini yaitu: (1) Ragam bahasa ilmiah; (2) Ejaan bahasa Indonesia; (3) Pilihan kata (diksi); (4)
Kalimat; (5) Paragraf; (6) Penyusunan karya ilmiah; (7) Teknik menulis esai; (8) Teknik menulis artikel
ilmiah; (9) Teknik menulis makalah; (10) Teknik menulis artikel ilmiah; (11) Teknik menulis laporan hasil
penelitian; (12) Teknik pengutipan; dan (13) Teknik presentasi ilmiah. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediagroup

Buku Pedoman Penulisan Artikel Ilmiah Feb 09 2021 Penelitian merupakan salah satu tonggak
utama kemajuan suatu institusi yang tidak bisa dipisahkan dengan capaian institusi tersebut. Di bidang
kedokteran dan keperawatan misalnya, penelitian akan memberikan umpan balik perbaikan pelayanan
kepada pasien serta menjadi acuan untuk menentukan berbagai kebijakan. Evidence-based medicine
merupakan suatu istilah yang sering digunakan di dunia kedokteran dimana pelayanan yang diberikan
kepada pasien berorientasi pada/berbasis bukti ilmiah terkini. Hal yang tidak kalah penting adalah
menuliskan hasil penelitian tersebut dalam bentuk artikel ilmiah yang akan dipublikasikan baik di
majalah nasional maupun internasional agar hasil penelitian tersebut dapat dibaca dan menjadi
pedoman pada praktek sehari-hari bagi para khalayak. Buku pedoman ini membahas tuntas tata cara
penulisan artikel ilmiah khususnya penulisan suatu “original article” yang terdiri dari bagaimana
menulis bagian introduction/background, methods, results, discussion dan conclusion. Beberapa
contoh publikasi dari para penulis di jurnal Q1 juga dijelaskan dengan gamblang, jelas dan sistematis
untuk mempermudah pemahaman. Buku ini diterbitkan agar menjadi pedoman dan referensi serta
memberi pengetahuan tambahan di bidang penulisan artikel ilmiah bagi para mahasiswa kedokteran,
dokter yang sedang mengambil pendidikan spesialis, dokter umum, dokter spesialis serta praktisi
kesehatan dan paramedis/keperawatan yang sedang/ akan melakukan penelitian agar hasil
penelitiannya dapat dituangkan ke dalam bentuk artikel ilmiah yang dipersiapkan untuk dipublikasikan
dan dibaca oleh orang lain. Penelitian merupakan salah satu tonggak utama kemajuan suatu institusi
yang tidak bisa dipisahkan dengan capaian institusi tersebut. Di bidang kedokteran dan keperawatan
misalnya, penelitian akan memberikan umpan balik perbaikan pelayanan kepada pasien serta menjadi
acuan untuk menentukan berbagai kebijakan. Evidence-based medicine merupakan suatu istilah yang
sering digunakan di dunia kedokteran dimana pelayanan yang diberikan kepada pasien berorientasi
pada/berbasis bukti ilmiah terkini. Hal yang tidak kalah penting adalah menuliskan hasil penelitian
tersebut dalam bentuk artikel ilmiah yang akan dipublikasikan baik di majalah nasional maupun
internasional agar hasil penelitian tersebut dapat dibaca dan menjadi pedoman pada praktek seharihari bagi para khalayak. Buku pedoman ini membahas tuntas tata cara penulisan artikel ilmiah
khususnya penulisan suatu “original article” yang terdiri dari bagaimana menulis bagian
introduction/background, methods, results, discussion dan conclusion. Beberapa contoh publikasi dari
para penulis di jurnal Q1 juga dijelaskan dengan gamblang, jelas dan sistematis untuk mempermudah
pemahaman. Buku ini diterbitkan agar menjadi pedoman dan referensi serta memberi pengetahuan
tambahan di bidang penulisan artikel ilmiah bagi para mahasiswa kedokteran, dokter yang sedang
mengambil pendidikan spesialis, dokter umum, dokter spesialis serta praktisi kesehatan dan
paramedis/keperawatan yang sedang/ akan melakukan penelitian agar hasil penelitiannya dapat
dituangkan ke dalam bentuk artikel ilmiah yang dipersiapkan untuk dipublikasikan dan dibaca oleh
orang lain.
Menulis Kreatif Jun 23 2019 Umumnya, kesulitan mahasiswa dalam menulis bisa dipetakan sebagai
berikut. Pertama, bingung untuk mengawali tulisan. Kedua, kesulitan ketika akan mengembangkan
tulisan. Ketiga, belum mampu memanfaatkan sumber-sumber pustaka sebagai referensi yang
memperkaya tulisan. Terakhir, penggunaan tata bahasa yang baik dan benar sesuai standar Ejaan
Yang Disempurnakan (EYD). Buku ini sengaja disusun sebagai kontribusi dalam merayakan iklim
akademis di lingkungan kampus, terutama di kalangan mahasiswa. Serempak, buku ini juga
dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan menulis ilmiah di kalangan mahasiswa. Untuk mencapai kedua
maksud ini, buku ini dilengkapi dengan contoh sebagai simulasi yang mempermudah mahasiswa
memahami sekaligus mempraktikkan penulisan ilmiah. --- Penerbit Kencana Prenadamedia Group
Pengantar Metodologi Penelitian Bidang Kesehatan Sep 06 2020 Buku ini merupakan bentuk media
pembelajaran metodologi penelitian pada bidang kesehatan yang berisi berbagai topik bahasan
sebagai berikut: 1. Langkah umum menyusun karya tulis ilmiah 2. Sistematika bagian awal karya tulis
ilmiah 3. Metode penelitian Bahasan materi metodologi penelitian dalam buku ini tersusun berdasarkan
alur penyusunan karya tulis ilmiah sebagai bentuk luaran dari proses penelitian yang dilakukan.
Penggunaan alur penyusunan karya tulis ilmiah diharapkan dapat mempermudah proses pembelajaran

oleh pembaca sekaligus dapat diterapkan secara praktis dalam wujud karya tulis ilmiah.
Diskursus relasi masyarakat, bisnis & media Jul 25 2019 Discourse analysis relation among busniness,
media, and societies; collection of papers
Masyarakat Indonesia Apr 01 2020
Menulis Artikel Ilmiah yang Komunikatif Sep 18 2021 Menulis artikel ilmiah dewasa adalah tuntutan
yang niscaya bertalian dengan pembuktian bahwa akademikus dan ilmuwan kita bukanlah mereka
yang malas menulis, walaupun rajin meneliti. Artikel ilmiah adalah salah satu bentuk tata permainan
bahasa karya tulis ilmiah yang paling komunikatif, terutama karena diwujudkan dari hasil penelitian.
Tidak heran, jika Dirjen Dikti Kemdikbud RI melalui edaran No.152/E/T/2012 mewajibkan mahasiswa
(S-1, S-2, S-3) melalui artikel ilmiah dari hasil penelitiannya (skripsi, tesis, dan disertasi) untuk
kemudian dimuat di jurnal akademik bereputasi sebagai syarat kelulusannya sebagai sarjana. Itu
sebabnya, buku ini patut dibaca oleh Anda yang berniat memeroleh pencerahan perihal penulisan
artikel ilmiah. Penulis buku ini, Dr. Wahyu Wibowo, selain telah menulis 28 judul buku, juga aktif sebagi
tim narasumber (sejak 2006) pada Program Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah untuk Dosen seIndonesia, dan tim penilai pada Program Hibah Penulisan Buku Ajar untuk Dosen, yang
dikoordinasikan oleh DP2M Ditjen Dikti Kemdikbud RI.
ACADEMIC WRITING Apr 13 2021 Laporan Penelitian (Research Reports) memiliki format tersendiri
dalam membuat laporannya, diperlukan disiplin ilmu tersendiri dalam menulis ala akademis (academic
writing). Buku ini menjelaskan cara membuat laporan penelitian penulis yang sudah masuk dalam
posiding, jurnal nasional, dan jurnal internasional.
Kiat Menulis Artikel Ilmiah Jurnal Nasional dan Internasional Oct 27 2019 Buku Kiat Menulis Artikel
Ilmiah Jurnal Nasional dan International berikan pengetahuan dan informasi praktis tentang kiat-kiat
publikasi di jurnal internasional yang kami tulis dan ramu berdasarkan pengalaman penulis dan
diperkaya dengan teori-teori terkait sehingga bersifat praktis dan mudah dipahami dan diterapkan.
Pemrograman Berorientasi Objek Nov 28 2019 Buku ini dirancang dari hasil penelitian dan
pengalaman penulisan di dunia nyata, kemudian disajikan untuk Anda yang ingin mempelajari selukbeluk pemrograman berorientasi objek. Dengan membaca buku ini Anda dapat mengetahui konsep
dasar pemrograman berorientasi objek, mengapa pemrograman berorientasi objek merupakan teknik
pemrograman paling populer digunakan hingga saat ini. Anda juga dapat menghindari kesalahankesalahan yang umum terjadi pada programmer pemula ketika berpindah haluan ke pemrograman
berorientasi objek. Buku ini juga membahas bagaimana melakukan analisa dan pemodelan berorientasi
objek hingga pembahasan lebih lanjut seperti bagaimana cara membuat kode program yang lebih baik,
lebih fleksibel, lebih mudah di-maintenance dengan teknik refactoring, design principles dan design
patterns. Buku ini disertai contoh praktek langsung dalam bahasa pemrograman Java serta contoh
studi kasus dan evaluasi pada setiap bab. Materi yang dibahas pada buku ini antara lain: Konsep dasar
pemrograman berorientasi objek Encapsulation, Inheritance & Polymorphism Analisis Berorientasi
Objek (User stories & Use case) Pemodelan Berorientasi Objek (Diagram UML) Refactoring Design
patterns Design principles
PANDUAN FORMAT PENULISAN PROPOSAL TESIS DAN TESIS Jun 27 2022 Panduan untuk
penulisan karya ilmiah tingkat pascasarjana
Penulisan Karya Ilmiah untuk Jurnal Internasional Bereputasi Jun 03 2020 Sebuah penelitian
belum lengkap jika belum dikomunikasikan dan dipublikasikan kepada khalayak luas. Salah satu media
komunikasi ilmiah yang tepat untuk mempublikasikan hasil penelitian para dosen, peneliti, dan para
mahasiswa pascasarjana adalah jurnal bereputasi (peer reviewed journals) baik nasional maupun
internasional. Draft buku ini sebelumnya telah diajarkan kepada mahasiswa pascasarjana di Fakultas
Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga sejak tahun 2015, dengan maksud agar mahasiswa
pascasarjana dapat mengetahui dan dapat mempraktekkan cara penulisan karya ilmiah yang baik dan
layak agar karyanya dapat dipublikasikan khususnya di jurnal internasional bereputasi. Mengingat
banyaknya mahasiswa yang membutuhkan informasi tentang cara Penulisan Karya Ilmiah yang
dipergunakan untuk menyusun makalah ilmiah guna dikirim ke jurnal ilmiah bereputasi sebagai syarat

dalam kelulusannya, maka dianggap perlu mencetak draft buku ini menjadi sebuah buku. Dalam bentuk
buku, tidak hanya mahasiswa, namun juga dosen, peneliti dan masyarakat ilmiah lain dapat lebih
mudah mengaksesnya.
Teknologi Inf&Kom SMA/MA Kls X Jan 11 2021
Panduan Penulisan Naskah Ilmiah Aug 06 2020 Banyak orang gemar menulis, baik fiksi, nonfiksi
maupun karya ilmiah, tetapi masih sedikit yang memperhatikan bahwa kaidah penulisan adalah elemen
penting. Bagaikan riasan make up, kaidah penulisan akan menciptakan kesan rapi dan berkualitas.
Dengan mengikuti kaidah-kaidah penulisan dengan baik, suatu karya tulis akan tampak lebih berbobot
dan kredibel. Ada banyak kaidah penulisan, baik yang terkait dengan ejaan, pemenggalan kata, hingga
penggunaan tanda baca, margin dan tata letak. Semua elemen itu adalah ‘sampul kedua’ buat
sebuah karya tulis, yang mencitrakan keunggulan tulisan itu serta kecermatan penulisnya.
Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi May 03 2020 Kegiatan penelitian
ilmiah saat ini banyak dilakukan oleh lembaga penelitian baik oleh lembaga pendidikan seperti
perguruan tinggi, lembaga pemerintahan maupun oleh pihak swasta. Untuk mendukung kegiatan
penelitian saat ini di Indonesia telah terdapat pusat kegiatan penelitian yaitu Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir
Nasional, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan
Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan Badan Standardisasi Nasional. Manakala Lembaga
Penelitian di masing-masing kementerian, Pusat Penelitian Air Kementerian Pekerjaan Umum, Pusat
Penelitian Pertanian, Pusat Penelitian Kehutanan juga menawarkan hibah dana penelitian kepada
akademisi, instansi, dan lembaga kemasyarakatan. Penelitian ilmiah dilakukan untuk mencari jawaban
dari permasalahan yang terjadi pada saat ini. Hasil penelitian berupa karya ilmiah dapat disajikan
dalam berbagai bentuk, seperti makalah, laporan penelitian, buku-buku ilmiah, atau karya ilmiah
lainnya yang dipublikasikan. Buku Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi ini
diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.
Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Kedokteran Mar 01 2020 Kami sangat bersyukur jika Anda
membaca buku ini karena memang sedang bersemangat dan berapi-api untuk memublikasikan karya
Anda. Mungkin Anda sangat menginginkan ide-ide dan penemuan Anda dapat dikenal dunia. Tapi bisa
juga karena alasan yang satu ini. Anda seperti kami dulu, “terpaksa“ menulis karya ilmiah supaya lulus
kuliah. Bagi Anda yang memang bersemangat, maka buku ini bisa menjadi paving-paving awal
perjalanan Anda. Bagi yang memang dalam keadaan “terpaksa“, semoga buku ini bisa membantu
Anda dalam menyelesaikan kewajiban Anda.
AKTUALISASI MERDEKA BELAJAR, KAMPUS MERDEKA, & KAMPUS MENGAJAR Dec 30 2019
?Pada Era Industri 4.0, segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia hampir semuanya berkaitan
dengan sistem digital. Hampir semua negara di dunia berlomba-lomba untuk menerapkan sistem
digitalisasi di semua sektor kehidupan. Kegiatan bisnis dijalankan melalui sistem digital. Demikian juga
dengan sarana transportasi dikendalikan dengan menggunakan prangkat digital. Hingga dunia
pendidikan juga telah turut memanfaatkan sistem digitalisasi untuk mengembangkan dan memajukan
sistem pendidikan yang ada ke arah yang lebih baik (Zamjani et al., 2020).
Bahasa Indonesia Untuk SMK Jul 05 2020 Siswa memilih meneruskan ke Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) setelah dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) tentu karena berbagai alasan. Di
antaranya, yang sering menjadi andalan, karena setelah lulus SMK, siswa bisa memilih melanjutkan ke
universitas ataupun langsung terjun ke dunia kerja. Di luar itu, untuk alasan apa pun, siswa SMK harus
siap dengan skill yang dimiliki sesuai jurusannya. Jangan lupa, keterampilan itu tidak bisa dilepaskan
dari kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Buku ini hadir untuk memenuhi kebutuhan
pengetahuan bahasa Indonesia siswa SMK kelas X, XI, hingga XII. Semua materi dibahas dengan
ringkas dan tepat sasaran. Harapannya, keputusan apa pun yang diambil oleh siswa setelah lulus,
mereka mendapat kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga memudahkan
mereka dalam segala keperluan. Selamat membaca! Selling point: 1. Sastra Melayu Klasik 2. Karya
Tulis Ilmiah 3. Unsur Berita 4. Resensi Buku 5. Fakta dan Opini, dll.

Menulis Ilmiah Nov 08 2020 Bagaimana berbagai hal human being bisa keluar secara naratif, ketika
menuliskan apa-apa yang ditemukan di lapangan penelitian. Bagaimana memberi jalan penulisan
Kualitatif di tengah domain struktural, politis, dan konteks akademis yang masih diwarnai paradigma
positivistik. Maka itulah, pada buku Edisi Kedua Penulisan Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif ini,
saya melanjutkan ihwal Penulisan Ilmiah Kualitatif, dengan rajutan metodologi dan metode riset serta
hal teknis lain yang menyertainya. Edisi Kedua buku ini mengembangkan bahasan, seperti: 1.
Bentukan riset Kualitatif, serta khususnya proses penulisannya 2. Pengenalan riset Kualitatif, pembaca,
serta topik Kualitatif, disertai contohnya-contohnya 3. Peneliti Kualitatif ialah Para Penulis yang
Subjektif dan Induktif, dan menggunakan Metafor di dunia Ilmu Sosial, disertai contoh-contohnya 4.
Menulis Naratif Tradisi Kualitatif, dan Struktur Naratif sebagai core dari penulisan Kualitatif 5. Menulis
Bagian-Bagian Penting Kualitatif, seperti Judul dan Statement of the Problem, dan bagian-bagian
penting penulisan Kualitatif disertai contoh 6. Mengalurkan Tulisan Kualitatif, disertai berbagai contoh
dari buku, artikel jurnal, dan sebagainya dalam banyak disiplin ilmu social
Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence Aug 30 2022 Journal of
Information System Engineering and Business Intelligence (JISEBI) focuses on Information System
Engineering and its implementation, Business Intelligence, and its application. JISEBI is an
international, peer review, electronic, and open access journal. JISEBI is seeking an original and highquality manuscript. Information System Engineering is a multidisciplinary approach to all activities in the
development and management of information system aiming to achieve organization goals. Business
Intelligence (BI) focuses on techniques to transfer raw data into meaningful information for business
analysis purposes, such as decision making, identification of new opportunities, and the implementation
of business strategy. The goal of BI is to achieve a sustainable competitive advantage for businesses.
Metode dan Penulisan Ilmiah Aug 18 2021 Serba-serbi Metode & Penulisan Ilmiah dalam Psikologi
merupakan buku referensi yang tepat bagi para mahasiswa yang ingin melengkapi pengetahuan
tentang Metodologi Penelitian Kualitatif, sekaligus keterampilan dalam penulisan skripsi atau artikel
ilmiah lainnya. Buku ini memaparkan secara jelas mengenai kriteria mutu penelitian kualitatif,
pengertian dan contoh Informed Consent, penyusunan Tinjauan Pustaka, pedoman praktis
menerjemahkan tes dan menuliskan ucapan terima kasih, serta pengertian dan pelaksanaan studi
kasus, wawancara, dan academic writing dalam artikel ilmiah.
Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah dalam Bahasa Indonesia Sep 30 2022 Pada umumnya saat ini
setiap orang dituntut untuk memiliki kemampuan menulis berbagai jenis karya ilmiah, seperti makalah,
laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan sebagainya. Pelajar diwajibkan untuk menulis
makalah. Sementara itu, mahasiswa dituntut untuk menulis makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis,
atau disertasi. Bahkan, akhir-akhir ini di beberapa universitas ada aturan baru bahwa setiap mahasiswa
harus menulis jurnal sebagai salah satu syarat kelulusan. Hal serupa juga terjadi pada guru dan dosen
yang dituntut membuat karya ilmiah sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. Ketika
seseorang dituntut untuk membuat karya ilmiah, biasanya berbagai pertanyaan akan muncul.
Bagaimana teknik menulis karya ilmiah? Bagaimana cara membuat judul? Bagaimana penggunaan
bahasa dalam karya ilmiah? Apa saja yang harus dilakukan ketika menulis daftar pustaka dan kutipan?
Banyak orang yang belum paham sepenuhnya mengenai karya ilmiah, baik pengertian, jenis, maupun
teknik penulisannya. Masalah ini menjadi masalah yang cukup berat bagi seseorang yang belum
terlatih menulis karya ilmiah. Untuk itu, diperlukan panduan untuk dapat menguasai teknik penulisan
karya ilmiah dalam bahasa Indonesia. Buku ini ditujukan untuk membantu masyarakat dalam
menguasai teknik penulisan ilmiah dalam bahasa Indonesia. Siapa pun dapat menggunakan buku ini
sebagai acuan dalam menyusun makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal. Buku
ini diharapkan dapat membuka cakrawala baru dan memperluas wawasan bagi siapa pun yang akan
menulis karya ilmiah.
RISET KUALITATIF PUBLIC RELATIONS Mar 13 2021 Humas atau yang juga dikenal sebagai Public
Relations (PR), merupakan peran yang sering dianggap semu di dalam sebuah perusahaan.
Manajemen perusahaan seringkali menyangsikan adanya peran PR, bahkan kerap dianggap memiliki

peran yang sama seperti bagian pemasaran (marketing). Sehingga kerancuan peran PR di Indonesia
ini kemudian banyak yang tidak membuat divisi PR di dalam struktur organisasi dan maksimalisasi
peran komunikasi di dalamnya. PR adalah proses komunikasi strategis untuk membangun hubungan
harmonis timbal-balik antara oranisasi dengan publiknya. Adapun PR merupakan bagian dari fungsi
manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara
organisasi dengan publik yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisas. Sebagai fungsi
manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan
prosedur-prosedur seorang individu atau sebuah organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan
menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan dari masyarakat.
Sehingga dari sini PR adalah fungsi manajemen strategis yang melakukan upaya peningkatan
hubungan baik antara organisasi dengan publiknya melalui penumbuhan serta pengembangan saling
pengertian.
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