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interface and design, solely using HTML and CSS. With a few quick
changes the web page changes shape and comes to life. Interactive,
technically up-to-the-minute and easy-to-understand, this book will
advance a student's skills to a professional level.
Strategi Belajar Inovatif - Muhammad Minan Chusni 2021-12-21
Buku dengan judul “Strategi Belajar Inovatif” merupakan buku ajar yang
disusun sebagai media pembelajaran, sumber referensi dan pedoman
belajar bagi mahasiswa. Buku ini juga akan memberikan informasi
secara lengkap mengenai materi apa saja yang akan mereka pelajari
yang berasal dari berbagai sumber terpercaya yang berguna sebagai
tambahan wawasan mengenai bab-bab yang dipelajari tersebut. Pokokpokok bahasan dalam buku ini mencakup: Hakikat belajar dan
pembelajaran; Perbedaan pendekatan, strategi, metode dan Teknik
pembelajaran; Pemilihan strategi pembelajaran; Prosedur pembelajaran;
Pengembangan pengalaman belajar; Pengembangan media belajar;
Keterampilan dasar mengajar 1; Keterampilan dasar mengajar 2;
Pengelolaan Kelas; Strategi Pembelajaran berbasis digital 1; Strategi
pembelajaran berbasis digital 2; Strategi Pembelajaran Berorientasi Hots
Belajar Makin Asyik dengan Desain Pembelajaran Menarik - Dr.
Ina Magdalena, dkk. 2021-12-15
Dalam buku ini diuraikan suatu proses sistematik dalam membangun
sistem pembelajaran (instructional systems) yang kreatif, efektif dan
efisien. Dengan proses yang seperti itu dosen, guru, widyaiswara, dan
pelatih, yang selanjutnya disebut pengajar alau tenaga yang bekerja
khusus sebagai pendesain pembelajaran (instructional designer akan
mampu menghasilkan sistem pembelajaran secara kreatif dan inovatif
sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan setting pembelajaran di
tempat kerja masing-masing. Isi buku ini terdiri dari empat belas bab.
Keempat belas bab tersebut dimulai dari konsep-konsep umum dalam
pengajaran dan pembelajaran serta berbagai prinsip dasar dan teori
terkait, khususnya teori psikologi pada bab kesatu sampai keempat. Pada
bab-bab berikutnya dideskripsikan langkah-langkah sistematik yang
diperlukan dalam mendesain pembelajaran dengan mengacu pada
prinsip dasar dan teori tersebut serta model-model desain instruksional.
Referensi yang digunakan buku ini tidak terbalas pada model desain
instruksional yang lama tetapi terutama pada model-model yang
mutakhir dan paling populer dan paling banyak dijadikan acuan oleh
para perdesain pembelajaran di seluruh dunia.
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Belajar Pendidikan
Dasar di Era Kenormalan Baru - Suvriadi Panggabean, M.Si. Maulana Arafat Lubis, M.Pd. - Wiene Surya Putra, M.Pd. - Khairunnisa,
M.Pd. - Ridha Maulida, M.Pd. - Rabitha Hanum, M.Pd. - Dewi Anzelina,
M.Pd 2022-02-17
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Belajar Pendidikan Dasar di
Era Kenormalan Baru. Tulisan dalam buku ini adalah kumpulan karya
tulis ilmiah dari para mahasiswa/i program studi strata-3 Pendidikan
Dasar Universitas Negeri Medan (UNIMED) angkatan 2020 sebagai
output dari mata kuliah pengembangan dan pengelolaan sumber belajar
pendidikan dasar
DESAIN BLENDED LEARNING - Dr. Drs. Achmad Noor Fatirul, ST.,
M.Pd 2020-10-13
Buku ini menyusun segala perangkat yang diperlukan dalam
pembelajaran blended learning dan aplikasi yang digunakan sebagai
wadah berkolaborasi dan berkomunikasi dalam proses pembelajaran
online. Dalam pembelajaran ini penulis menggunakan strategi pembelajaran problem based learning. Buku ini diharapkan dapat membantu
dalam merancang pembelajaran dengan model blended learning dengan
strategi problem based learning dan aplikasi yang digunakan. Kedepan
rancangan ini diharapkan dapat didisain dengan dengan model lainnya
dan strategi yang berbeda serta aplikasi lainnya tergan- tung dari apa
yang akan dikembangkan dengan model pembelajaran blended learning.
HTML5 Komplet - Jubilee Enterprise 2017-12-11
Materi yang dibahas di dalam buku ini meliputi: • Pengertian HTML,

Buku Belajar WordPress Dari Dasar Hingga Mahir - Muhammad
Fadillah Arsa 2021-10-01
WordPress merupakan Content Management System yang dapat kita
pergunakan untuk membangun website dengan mudah. Dengan
menggunakan WordPress, saat ini kita tidak lagi harus mempelajari web
programming untuk membuat sebuah website, hanya perlu “klik, klik,
klik” dalam beberapa jam saja website yang kita butuhkan sudah bisa
dipublikasikan. Buku ini menyajikan materi pembelajaran lengkap
belajar membuat website dengan wordpress dari mulai fundamental
hingga studi kasus. Buku ini akan menjadi buku pembelajaran yang akan
mengakomodasi teman-teman untuk bisa mahir membuat website jenis
apapun dengan menggunakan WordPress. Buku ini terdiri atas 20 bab
materi yang disusun secara sistematis untuk memudahkan proses
belajar. Materi yang diajarkan termasuk materi pengenalan WordPress,
pemasangan, pengaturan, pembelajaran dasar, materi lanjutan, dan
praktek studi kasus seperti membuat blog pribadi, web portofolio,
landing page, toko online, dan kursus online. Buku ini cocok dibaca oleh
semua kalangan. Karena saat ini membuat website sudah menjadi
kemampuan yang wajib dimiliki semua orang untuk dapat sukses di era
digital.
Renjana belajar bermakna melalui PAL - Elisabeth Rukmini
2021-02-10
Buku kecil ini ditulis sebagai bentuk rekam jejak sekaligus mimpi masa
depan untuk metode pembelajaran peer-assisted learning (PAL). PAL
melibatkan peer-tutor (PT), yaitu para mahasiswa yang passionate dalam
teaching and learning. Sebagai PT, mahasiswa ini mendapatkan
mentorship dari tim pengelola PAL dan para dosennya. Buku ini dapat
dinikmati oleh para pendidik segala bidang, para mentor, mahasiswa,
serta pemerhati perkembangan metode pendekatan belajar yang
berfokus pada pembelajar. Orkestrasi antara peer-tutor (PT), tim PAL,
para dosen, dan mahasiswa dalam kelompok PAL menjadikan karya
nyata yang penuh dinamika. PAL bertumbuh di Fakultas Kedokteran &
Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya selama satu
dekade. Bermula dari program studi kedokteran, kini PAL berkembang
ke program studi Farmasi. Peristiwa pedih pandemi hampir sepanjang
semester di tahun 2020, mengubah PAL sepenuhnya berbasis daring,
perubahan yang juga menumbuhkan para PT dan pengelola PAL. Semoga
para pembaca menikmati buku kecil ini sebagai bagian permenungan
betapa pembelajaran adalah seni mendampingi dan fokus pada
pembelajar. Selamat belajar bermakna, meaningful learning.
Belajar aktual dengan snowball throwing teaching - Muhammad Yusuf
Husen 2020-09-03
Metode pembelajaran Snowball Throwing merupakan sebuah solusi bagi
guru yang membutuhkan metode pembelajaran yang aktual, kreatif,
menyenangkan dan juga praktis. Metode pembelajaran yang diterapkan
selama ini sangat monoton, tanpa bisa mengaktifkan motorik siswa
ketika sedang belajar. Metode pembelajaran ini dapat diterapkan dengan
mudah, juga sangat mudah dalam mengukur keberhasilannya. Snowball
Throwing telah dilakukan pengujian beberapa kali dan mendapatkan
hasil yang sangat bagus. Persentase rata-rata sebesar 88,675 dengan
tingkat kelayakan sangat tinggi. Selain itu nilai sikap sebesar 100%
kegiatan belajar mencapai ketuntasan belajar secara kelompok (klasikal).
Dengan demikian Snowball Throwing dapat dinyatakan layak.
Learn to Code HTML and CSS - Shay Howe 2014-04-22
HTML and CSS can be a little daunting at first but fear not. This book,
based on Shay Howe's popular workshop covers the basics and breaks
down the barrier to entry, showing readers how they can start using
HTML and CSS through practical techniques today. They'll find
accompanying code examples online, while they explore topics such as
the different structures of HTML and CSS, and common terms. After
establishing a basic understanding of HTML and CSS a deeper dive is
taken into the box model and how to work with floats. The book includes
an exercise focused on cleaning up a web page by improving the user
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mengenal HTML5, dan ringkasan singkat dan tepat tentang HTML •
Pengaturan body, layout, dan page • Membuat hyperlink dan pengertian
tentang absolute serta relative address • Memasukkan image dan
bekerja dengan menggunakan Canvas • Pengenalan form dan berbagai
tag baru di lingkungan HTML5 • Bekerja dengan tabel dan Division
untuk memasukkan data serta me-layout halaman • Pengenalan warna,
font family, dan elemen-elemen lainnya dalam HTML5 • Memasukkan
audio, video, dan meng-embed video dari Youtube Dengan mempelajari
buku ini, diharapkan pembaca bisa mengembangkan website melalui
kode-kode HTML secara mandiri. (Thinkjubilee.com).
Siswa SD Belajar Mandiri: Statistika - Budi Yunianto, S.Pd.SD.
2021-07-02
Modul ini adalah salah satu modul untuk kegiatan belajar mandiri siswa
kelas 6 semester 2 berisi materi: Mengurutkan Data; Mean atau Ratarata; Median atau Nilai Tengah; dan Modus atau Nilai yang sering
muncul. Agar tujuan isi modul tercapai, siswa perlu membaca uraian
secara teliti, memahami penjelasannya, memperhatikan contoh-contoh
pengerjaan soal, mengerjakan soal-soal latihan sebelum melihat kunci
jawaban, kemudian siswa diminta mengerjakan tes formatif untuk
mengukur penguasaan atau keberhasilannya.
Research Design - John W. Creswell 2017-11-27
This best-selling text pioneered the comparison of qualitative,
quantitative, and mixed methods research design. For all three
approaches, John W. Creswell and new co-author J. David Creswell
include a preliminary consideration of philosophical assumptions, key
elements of the research process, a review of the literature, an
assessment of the use of theory in research applications, and reflections
about the importance of writing and ethics in scholarly inquiry. The Fifth
Edition includes more coverage of: epistemological and ontological
positioning in relation to the research question and chosen methodology;
case study, PAR, visual and online methods in qualitative research;
qualitative and quantitative data analysis software; and in quantitative
methods more on power analysis to determine sample size, and more
coverage of experimental and survey designs; and updated with the
latest thinking and research in mixed methods. SHARE this Comparison
of Research Approaches poster with your students to help them navigate
the distinction between the three approaches to research.
36 Menit Belajar Komputer - CorelDRAW X4 - Putri Wahyuni SmitDev
2013-03-20
CorelDRAW merupakan software "ajaib" yang dilengkapi beragam
perangkat, fitur, dan fasilitas canggih. Dengan menggunakan
CorelDRAW, pembaca dapat menciptakan karya-karya desain grafis yang
menarik dan dapat menjadi pusat perhatian, CorelDRAW yang telah
memasuki versi X4 ini memang memiliki fitur yang sangat kompleks.
Begitu banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari software
CorelDRAW X4.
Pintar belajar agama Islam dengan TTS : materi kurikulum 2013
kelas 6 SD - Adi Warman 2020-09-09
Buku yang berjudul “Pintar Belajar Agama Islam dengan TTS” ini
mencoba untuk membuat sebuah karya inovasi pembelajaran berupa
teka teki silang. Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam
melakukan pembelajaran dengan berbagai macam bentuk media yang
kreatif dan inovatif. Hadirnya buku ini dapat menambah rujukan
berbagai bentuk inovasi pembelajaran terutama pada mata pelajaran
PAI. Selama ini mungkin guru mengalami kesulitan dalam mencari
berbagai bentuk inovasi untuk menarik minat siswa dalam belajar. Salah
satu solusinya adalah dengan mempergunakan TTS. Buku ini berisikan
beragam pertanyaan yang disesuaikan dengan materi kurikulum 2013.
Susunan Kompetensi Dasarnya disesuaikan dengan yang terdapat dalam
buku guru dan buku siswa. Materi yang dihadirkan adalah materi PAI
kelas 6 SD semester satu dan dua, serta dilengkapi dengan kunci
jawaban dan rangkuman materi. Buku ini sangat membantu guru dalam
menyampaikan materi PAI sekaligus menarik minat dan semangat siswa
dalam belajar. Bagi para siswa memiliki buku ini akan menambah
semangat dalam membahas materi-materi PAI. Belajar yang
menyenangkan Insya Allah akan terwujud dengan mempergunakan
media TTS yang terdapat dalam buku ini.
Pintar Belajar Fikih dengan TTS - Hj. Rita Asnimar, S.Pd.I 2021-01-15
Buku yang berjudul “Pintar Belajar Fikih dengan TTS” ini mencoba untuk
membuat sebuah karya inovasi pembelajaran berupa teka-teki silang.
Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam melakukan
pembelajaran dengan berbagai macam bentuk media yang kreatif dan
inovatif. Hadirnya buku ini dapat menambah rujukan berbagai bentuk
inovasi pembelajaran terutama pada mata pelajaran Fikih. Selama ini
mungkin guru mengalami kesulitan dalam mencari berbagai bentuk

inovasi untuk menarik minat siswa dalam belajar. Salah satu solusinya
adalah dengan mempergunakan TTS. Buku ini berisikan beragam
pertanyaan yang disesuaikan dengan materi kurikulum 2013. Susunan
Kompetensi Dasarnya disesuaikan dengan yang terdapat dalam buku
guru dan buku siswa. Materi yang dihadirkan adalah materi Fikih kelas
VIII Madrasah Tsanawiyah semester satu dan dua, serta dilengkapi
dengan kunci jawaban dan rangkuman materi. Buku ini sangat
membantu guru dalam menyampaikan materi Fikih sekaligus menarik
minat dan semangat siswa dalam belajar. Bagi para siswa memiliki buku
ini akan menambah semangat dalam membahas materi-materi Fikih.
Belajar yang menyenangkan dan menarik Insya Allah akan terwujud
dengan mempergunakan media TTS yang terdapat dalam buku ini.
Most Wanted Untuk Media USB Panduan Belajar LaTeX - Aan Triono 2022-07-01
LaTeX adalah sistem persiapan dokumen yang paling sesuai untuk
menghasilkan dokumen-dokumen matematika dan ilmiah dengan kualitas
tipografi tinggi. LaTeX bekerja berdasarkan program TeX yang dibuat
oleh Donald E. Knuth. Dengan LaTeX, penulis bisa fokus sepenuhnya
pada konten yang akan dimasukkan ke dalam dokumen, dan LaTeX yang
menangani pemformatannya seperti daftar isi, penulisan rumus, gambar
tabel, referensi dan sebagainya. Selain digunakan untuk menulis
dokumen, LaTeX mempunyai kemampuan yang andal untuk
menghasilkan gambar-gambar yang berkualitas tinggi seperti gambar
geometri, diagram, dan grafik. Dokumen yang rapi dan gambar yang
menawan, akan kita dapatkan setelah menggunakan LaTeX. Oleh karena
itu, buku ini hadir ke hadapan pembaca sebagai salah satu sarana untuk
mewujudkan dokumen tersebut. Selamat membaca!
Gaya belajar santri milenial - Ali Nurdin 2019-09-12
Belajar di Pondok Pesantren berbeda dengan belajar di lembaga
pendidikan pada umumnya. Aktivitas yang begitu padat di Pesantren,
terutama yang menggunakan sistem modern nyaris tidak menyisakan
waktu bagi para santri untuk mengulangi pelajaran. Tentu saja hal ini
berimbas kepada menurunnya prestasi akademik yang dicapai oleh para
santri. Meskipun hal itu tidak terjadi kepada semuanya. Namun secara
umum memang demikian. Atas dasar itulah buku ini hadir menawarkan
strategi lain bagi kaum santri dalam belajar. Dengan harapan, setelah
mengetahui strategi dan gaya belajar ini, santri mampu mengikuti
berbagai aktivitas tanpa meninggalkan kegiatan belajar dan meraih
prestasi akademik yang membanggakan semua orang.
20 Kreasi Burung Coreldraw 12+cd Senangnya belajar agama Islam dengan teka-teki silang :materi
kurikulum 2013 kelas 5 SD - Adi Warman 2019-10-02
SENANGNYA BELAJAR AGAMA ISLAM DENGAN TEKA TEKI SILANG
(Materi Kurikulum 2013 Kelas 5 SD) ADI WARMAN, S.Ag., M.Pd.I Buku
yang berjudul “Senangnya Belajar Agama Islam dengan Teka Teki
Silang” ini mencoba untuk membuat sebuah karya inovasi pembelajaran
berupa teka teki silang. Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan siswa
dalam melakukan pembelajaran dengan berbagai macam bentuk media
yang kreatif dan inovatif. Hadirnya buku ini dapat menambah rujukan
berbagai bentuk inovasi pembelajaran terutama pada mata pelajaran
PAI. Selama ini mungkin guru mengalami kesulitan dalam mencari
berbagai bentuk inovasi untuk menarik minat siswa dalam belajar. Salah
satu solusinya adalah dengan mempergunakan TTS. Buku ini berisikan
beragam pertanyaan yang disesuaikan dengan materi kurikulum 2013.
Susunan Kompetensi Dasarnya disesuaikan dengan yang terdapat dalam
buku guru dan buku siswa. Materi yang dihadirkan adalah materi PAI
kelas 5 SD semester satu dan dua, serta dilengkapi dengan kunci
jawaban dan rangkuman materi. Buku ini sangat membantu guru dalam
menyampaikan materi PAI sekaligus menarik minat dan semangat siswa
dalam belajar. Bagi para siswa memiliki buku ini akan menambah
semangat dalam membahas materi-materi PAI. Belajar yang
menyenangkan Insya Allah akan terwujud dengan mempergunakan
media TTS yang terdapat dalam buku ini.
Asyiknya Belajar Bahasa Inggris Zaman Now - M. Yamin 2020-12-07
Zaman sekarang belajar bahasa Inggris jadi sangat asyik, mudah dan
menyenangkan. Cukup modal telepon genggam kamu bisa belajar bahasa
Inggris di mana saja dan kapan saja kamu mau, hanya perlu memilih
model luring atau daring. Tersedia banyak aplikasi di dalam telepon
genggam yang akan sangat menunjang kamu untuk mengasah
ketrampilan listening, speaking, reading dan writing bahasa Inggris, ada
dalam bentuk video maupun audio, bahkan kamu bisa mendapatkan
teman mengobrol dari seluruh dunia. Di dalam buku ini akan
menghadirkan beberapa contoh aplikasi yang akan memudahkan kamu
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untuk meningkatkan ketrampilan bahasa Inggris. Jadi, sangatlah rugi
jika kamu tidak memanfaatkan telepon genggam untuk belajar bahasa
Inggris. Dengan mahir kamu berbahasa Inggris akan ada banyak
keuntungan yang bisa kamu dapatkan seperti mengikuti kegiatan,
pertukaran pelajar, dapat beasiswa di luar negeri, mudah menjawab
wawancara kerja, bisa membaca informasi internasional, dan lain-lain.
Oleh karena itu mulailah mencoba saat ini juga, dan selamat belajar!
Rahasia Membuat Website Dan Seo Paling Mudah Dengan
Rvsitebuilder Pro - Su Rahman 2017-09-18
Urusan membuat website zaman sekarang ini semudah membalikkan
telapak tangan. Banyak sekali teknologi CMS, Tool, atau Platfrom yang
bisa menjembatani pembuatan website. Salah satunya adalah tool online
RVSiteBuilder Pro. Buku ini membahas langkah demi langkah membuat
website menggunakan RVSiteBuilder Pro dan bagaimana menerapkan
SEO ke dalam website yang dihasilkan dengan RVSiteBuilder Pro
tersebut, sehingga website dapat menduduki hasil pencarian terbaik di
Google. RVSiteBuilder Pro adalah sebuah tool untuk membangun website
yang sudah bundle di dalam hosting cPanel, tidak perlu instalasi dan
Anda akan terkejut betapa mudahnya membuat website dengan tampilan
profesional dengan RVSiteBuilder Pro. Pembahasan diuraikan dengan
bahasa sederhana yang mudah diaplikasikan ke dalam keseharian.
Dengan pembahasan yang padat, buku ini akan memandu pembacanya
mulai dari: • Langkah demi langkah membangun website profesional
dengan RVSiteBuilder. • Langkah demi langkah melakukan optimalisasi
website yang dibuat dengan RVSiteBuilder. • Pembahasan penggunaan
SSL untuk branding dan keamanan. • dan banyak lagi.
Media dan Teknologi Pembelajaran - Dr. Muhammad Yaumi,
2018-01-03
Dalam buku ini, penulis menyajikan sepuluh pokok bahasan mulai dari
Bab I media pembel- ajaran: pengertian, karakteristik, dan urgensinya,
teknologi pembelajaran: pengertian, sejarah, dan perbedaan istilah,
perspektif belajar, dan strategi pembelajaran, model-model
pengembangan media dan teknologi pembelajaran, belajar melalui bahan
cetak, belajar melalui bahan visual, integrase ICT dalam pembelajaran,
integrase social media dalam pembelajaran, pembelajaran blended:
pemaduan sumber belajar tradisional dan online, dan pembelajaran jarak
jauh berbasis TIK. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMediaGroup
Introducing Microsoft Power BI - Alberto Ferrari 2016-07-07
This is the eBook of the printed book and may not include any media,
website access codes, or print supplements that may come packaged
with the bound book. Introducing Microsoft Power BI enables you to
evaluate when and how to use Power BI. Get inspired to improve
business processes in your company by leveraging the available
analytical and collaborative features of this environment. Be sure to
watch for the publication of Alberto Ferrari and Marco Russo's upcoming
retail book, Analyzing Data with Power BI and Power Pivot for Excel
(ISBN 9781509302765). Go to the book's page at the Microsoft Press
Store here for more details:http://aka.ms/analyzingdata/details. Learn
more about Power BI at https://powerbi.microsoft.com/.
Teach Yourself VISUALLY HTML and CSS - Mike Wooldridge
2016-10-26
Are you a visual learner? Do you prefer instructions that show you how to
do something - and skip the long-winded explanations? If so, then this
book is for you. Open it up and you'll find clear, step-by-step screen shots
that show you how to tackle more than 175 tasks involving HTML and
CSS. Each task-based spread covers a single technique, sure to help you
get up and running with HTML and CSS in no time. You'll learn to: View
HTML code in a browser Add and format text Prepare images for the
Web Insert links to other pages Control layout with style sheets Add
JavaScript to a Web page Helpful sidebars offer practical tips and tricks
Succinct explanations walk you through step by step Full-color screen
shots demonstrate each task Two-page lessons break big topics into bitesized modules
Learning UML 2.0 - Russ Miles 2006-04-25
With its clear introduction to the Unified Modeling Language (UML) 2.0,
this tutorial offers a solid understanding of each topic, covering
foundational concepts of object-orientation and an introduction to each
of the UML diagram types.
Understanding the DOM — Document Object Model - Tania Rascia
2020-10-08

Circuit Board (PCB) Perangkat Elektronika Menggunakan Autodesk
EAGLE dan Fusion360 Student Version merupakan buku karya
Fahmizal…[et.al.]. Buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu buku
referensi bagi mahasiswa di bidang desain PCB perangkat elektronika,
terutama pada penguasaan pengembangan PCB pada Arduino Board
Development. Buku ini penting bagi para mahasiswa untuk mampu
menguasai desain PCB perangkat elektronika agar dapat mewujudkan
perkembangan bidang tersebut. Buku Mudah Belajar Desain Printed
Circuit Board (PCB) Perangkat Elektronika Menggunakan Autodesk
EAGLE dan Fusion360 Student Version membahas tentang langkahlangkah pembuatan sebuah desain PCB, mulai dari desain PCB
sederhana hingga desain PCB Kompleks. Tidak hanya itu, buku ini juga
akan menuntun pembaca untuk mentransformasikan bentuk dua dimensi
(2D) PCB yang telah dibuat menjadi bentuk tiga dimesni (3D)
menggunakan Software Autodesk Fusion360. Lebih jauh, buku ini
mengupas hal-hal mengenai tools yang ada pada Software Autodesk
EAGLE, cara penentuan komponen, langkah pembuatan skematik, dan
masih banyak lainnya. Daftar isi buku ini meliputi : Bab 1 Pendahuluan
Bab 2 Pengenalan Tools EAGLE Bab 3 Pembuatan Skematis Sederhana
Bab 4 Membuat Skematis Tingkat Medium Bab 5 Membuat Skematis
Tingkat Advanced Bab 6 Pengenalan Fusion Bab 7 Project Membuat
Traffic Light Bab 8 Project Dark Director Spesifikasi buku ini meliputi :
Kategori : Teknologi Informastika Penulis : Fahmizal…[et.al.] E-ISBN :
978-623-02-5321-8 Ukuran : 15.5x23 cm Halaman : 269 hlm Tahun
Terbit : 2022 Penerbit Deepublish adalah penerbit buku yang
memfokuskan penerbitannya dalam bidang pendidikan, terutama
pendidikan tinggi (universitas dan sekolah tinggi). Buku ini tersedia juga
dalam versi cetak. Dapatkan buku-buku berkualitas dengan pilihan
terlengkap hanya di Toko Buku Online Deepublish :
penerbitbukudeepublish.com
Cepat Mudah Dan Belajar Sendiri Mengamankan Dan Menyelamatkan
Data Pada Harddisk - Madcoms 2015-11-21
Buku cepat dan mudah belajar sendiri mengamankan & menyelamatkan
database pada Hardisk secara detail membahas tentang masalah
keamanan serta langkah-langkah yang tepat dalam menyelamatkan data
pada hardisk. Bahasan yang terkandung dalam buku ini cukup kompleks,
namun disajikan dengan struktur kalimat yang mudah dimengerti secara
teori dan juga dilengkapi dengan panduan langsung praktek sehingga
materi akan lebih mudah dipahami.
Art of Java Web Development - Neal Ford 2003-11-01
A guide to the skills required for state-of-the-art web development, this
book covers a variety of web development frameworks. The uses of the
standard web API to create applications with increasingly sophisticated
architectures are highlighted, and a discussion of the development of
industry-accepted best practices for architecture is included. The history
and evolution toward this architecture and the reasons it is superior to
previous efforts are described, and an overview of the most popular web
application frameworks, their architecture, and use is provided. The
same application is built in six different frameworks, allowing developers
to conduct an informed comparison. An evaluation of the pros and cons
of each framework is provided to assist developers in making decisions
or evaluating frameworks on their own. Best practices covered include
sophisticated user interface techniques, intelligent caching and resource
management, performance tuning, debugging, testing, and web services.
Atomic Design - Brad Frost 2016-12-05
Life Lessons : Dari Mereka Aku Belajar - Choirotun Nisa, Salsa Nabilah
Rahmawati, Sarah Salsabilla, Rizky Intan Maulidina, Jihan Nabila Fatin
[dan 6 lainnya] 2022-09-02
Life Lessons “Dari Mereka Aku Belajar” adalah kumpulan kisah inspiratif
yang berada di lingkungan ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) yang
telah kami angkat kisahnya dalam merawat atau membina ODGJ di
lembaga tempat kami mengabdikan diri serta be;lajar. Buku ini juga
dibuat sebagai bentuk Laporan dari kegiatan Praktikum Profesi Mikro
Bimbingan dan Penyuluhan Islam 2022. 18 Pertemuan yang terbilang
singkat, kami telah melaksanakan 11 Program untuk kami hadirkan
dalam bentuk Inovasi sebagai Terapi untuk meningkatkan kembali
kesadaran ODGJ serta membangun kembali suasana hati penyandang
disabilitas mental (ODGJ). Banyak pelajaran hidup yang kami ambil
melalui praktikum ini, banyak hambatan yang terjadi ketika sedang
melaksanakan program, namun hal itu dapat teratasi dengan melangkah
bersama dan menjaga keharmonisan kelompok karena dalam kerja sama
kelompok kami harus selalu mengunggulkan kata “Saling bukan Paling”.
Pedoman Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik SMK Kompetensi
Keahlian Teknik Kendaraan Ringan pada Mata Pelajaran

Mudah Belajar Desain Printed Circuit Board (PCB) Perangkat
Elektronika Menggunakan Autodesk EAGLE dan Fusion360 Student
Version - Fahmizal, S.T., M.Sc. 2022-01-01
Buku Teknologi Informatika yang berjudul Mudah Belajar Desain Printed
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Lestari, S.E., M.M.
Definisi menurut American Accounting Association (AAA), Akuntansi
merupakan proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan
informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan
keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan
informasi tersebut. “The proceed of identifiying, measuring and
communicating economic information to permit informed judgment and
decision by user of the information”. Akuntansi adalah “suatu proses
mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data,
transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga
dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah
dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya”.
Bekerja Sebagai Desainer Grafis - 2008-09-03
Seri "Bekerja Sebagai" ini bertujuan memberikan informasi kepada
pembaca, khususnya siswa SMP/SMA/SMK mengenai berbagai jenis
profesi yang ada di Indonesia. Buku ini membahas profesi DESAINER
GRAFIS. Apa saja yang mereka kerjakan, apa saja kualifikasi yang
dituntut dari mereka? Bagaimana jenjang karir mereka? Semua informasi
itu bisa kita dapatkan dalam buku ini. Maraknya perkembangan
teknologi telah mendorong popularitas profesi DESAINER GRAFIS
dewasa ini. Ditunjang dengan pendidikan yang semakin baik, profesi ini
semakin menarik bagi generasi muda.
Mudah Belajar Pemrograman Dasar C++ - Andi Baso Kaswar
2021-10-26
Buku ini juga memiliki keunikan dibandingkan dengan buku
pemrograman lain yang umumnya digunakan. Buku ini disertai lebih dari
70 QR code video dan 90 gambar ilustrasi unik. QR Code video terletak
di setiap materi dan contoh program yang diberikan. QR Code tersebut
akan menampilkan video penjelasan materi terkait yang dibuat secara
khusus jika dipindai menggunakan smartphone. Keunikan buku ini
menjadikan para pembaca seolah-olah dapat menghadirkan penulis
untuk menjelaskan terkait teori ataupun contoh program yang
dibacanya, kapanpun dan dimanapun pembaca inginkan. Selain itu,
gambar ilustrasi unik yang disertakan pada pada buku maupun pada
video penjelasan dapat mempermudah pembaca untuk memahami materi
yang sedang dibacanya.
Belajar bahagia - Harnila 2020-09-01
Belajar Bahagia adalah sebuah tulisan yang mengajak para pembaca
menelusuri perjalanan mengenal kebahagiaan. Selain menyelami makna
bahagia, pembaca juga diajak untuk lebih dekat dengan muara
kebahagiaan, menelusuri jalan kebahagiaan dan seluk beluk
kebahagiaan. Tak berhenti di situ, pembaca juga akan dibawa untuk
belajar memaknai sebuah penerimaan dan belajar mengenai transaksi
kehidupan dengan lebih khidmat.
Cara Ez Belajar ETAP - Vicky Andria Kusuma 2022-07-01
Buku yang berjudul Cara Ez Belajar ETAP merupakan buku karya Vicky
Andria Kusuma, Dandy Saputra & Andhika Rufty. Buku ini bermanfaat
bagi mahasiswa dan juga masyarakat umum yang ingin meningkatkan
pengetahuan di bidang sistem jaringan listrik. Buku ini membahas
tentang software yang bernama ETAP. ETAP (Electrical Transient
Analysis Program) adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk
mempermudah analisis sebuah sistem jaringan kelistrikan. Buku Cara Ez
Belajar ETAP ini bertujuan untuk mempermudah penggunaan software
ETAP untuk orang awam atau pemula yang bertujuan untuk
merencanakan atau mengevaluasi suatu sistem jaringan listrik yang
skalanya terbilang besar atau luas tersebut, sehingga diharapkan lebih
dapat mempermudah suatu pekerjaan dalam menganalisis maupun
mengalkulasi gangguan pada jaringan listrik. Daftar isi buku ini meliputi
: Chapter 1 Apa dan Untuk Apa ETAP? Chapter 2 Cara Penggunaannya?
Chapter 3 Rangkai, Edit Parameter, & Jadi Chapter 4 Sudah Berhasil
Menggunakan ETAP? Spesifikasi buku ini meliputi : Penulis : Vicky
Andria Kusuma, Dandy Saputra & Andhika Rufty ISBN :
978-623-99850-9-7 Ukuran : xii, 51 hlm, Uk: 14x20 cm Halaman : 65 hlm
Tahun Terbit : 2022
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Pemeliharaan Sasis Dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan Ranu Iskandar, S.Pd. 2019-11-07
Ada beberapa kesulitan yang dihadapi guru produktif. Tugas seorang
guru produktif di SMK tidak hanya mengajar saja tetapi setelah
mengajar perlu melakukan penilaian hasil belajar peserta didik.
Penilaian ini tidak bisa hanya membuat butir soal tes saja kemudian
diberikan ke peserta didik dan dinilai hasilnya. Ada tahapan-tahapan
yang perlu dilakukan agar butir soal tes tersebut layak digunakan.
Penilaian hasil belajar peserta didik tidak hanya melalui tes. Penilaian
menggunakan non tes perlu dilakukan untuk menilai hasil belajar peserta
didik pada aspek sikap. Jumlah jam mengajar yang tinggi juga
merupakan kesulitan guru produktif. Tingginya jam mengajar mata
pelajaran produktif membuat guru kesulitan membagi waktu untuk
membuat beragam soal tes yang disesuai dengan tujuan pembelajaran.
Pedoman Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik SMK Kompetensi
Keahlian Teknik Kendaraan Ringan pada Mata Pelajaran Pemeliharaan
Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan hadir untuk memudahkan
guru produktif TKR dalam membuat soal tes, soal non tes, dan cara
penilaiannya. Buku ini disusun berdasarkan peraturan dan buku
penilaian terbaru dari Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah
Kejuruan.
Hacking- The art Of Exploitation - J. Erickson 2018-03-06
This text introduces the spirit and theory of hacking as well as the
science behind it all; it also provides some core techniques and tricks of
hacking so you can think like a hacker, write your own hacks or thwart
potential system attacks.
Flutter for Beginners - Alessandro Biessek 2019-09-12
A step-by-step guide to learning Flutter and Dart 2 for creating Android
and iOS mobile applications Key FeaturesGet up to speed with the basics
of Dart programming and delve into Flutter developmentUnderstand
native SDK and third-party libraries for building Android and iOS
applications using FlutterPackage and deploy your Flutter apps to
achieve native-like performanceBook Description Google Flutter is a
cross-platform mobile framework that makes it easy to write highperformance apps for Android and iOS. This book will help you get to
grips with the basics of the Flutter framework and the Dart programming
language. Starting from setting up your development environment, you’ll
learn to design the UI and add user input functions. You'll explore the
navigator widget to manage app routes and learn to add transitions
between screens. The book will even guide you through developing your
own plugin and later, you’ll discover how to structure good plugin code.
Using the Google Places API, you'll also understand how to display a map
in the app and add markers and interactions to it. You’ll then learn to
improve the user experience with features such as map integrations,
platform-specific code with native languages, and personalized animation
options for designing intuitive UIs. The book follows a practical approach
and gives you access to all relevant code files hosted at
github.com/PacktPublishing/Flutter-for-Beginners. This will help you
access a variety of examples and prepare your own bug-free apps, ready
to deploy on the App Store and Google Play Store. By the end of this
book, you’ll be well-versed with Dart programming and have the skills to
develop your own mobile apps or build a career as a Dart and Flutter app
developer. What you will learnUnderstand the fundamentals of the Dart
programming languageExplore the core concepts of the Flutter UI and
how it compiles for multiple platformsDevelop Flutter plugins and
widgets and understand how to structure plugin code appropriatelyStyle
your Android and iOS apps with widgets and learn the difference
between stateful and stateless widgetsAdd animation to your UI using
Flutter's AnimatedBuilder componentIntegrate your native code into
your Flutter codebase for native app performanceWho this book is for
This book is for developers looking to learn Google's revolutionary
framework Flutter from scratch. No prior knowledge of Flutter or Dart is
required; however, basic knowledge of any programming language will
be helpful.
BUAKSI (BUKU AKUNTANSI) MUDAH BELAJAR AKUNTANSI - Tina
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