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I Loved You Penulis : Nur Riski Wahyuni Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-309-086-5 Terbit : November 2020 www.guepedia.com Sinopsis : Beberapa
waktu terakhir, aku sering terbangun setiap dini hari dan menangis tanpa sebab.
Kemudian ingatan-ingatan terdahulu kembali menghampiriku, tentang seseorang yang
cukup berpengaruh setahun terakhir di hidupku. Dia satu tingkat di atasku sewaktu
SMA dulu, kami berada di organisasi yang sama, OSIS. Aku menyukainya, dia sangat
penyabar, memiliki senyum manis dan tatapan teduh. Singkat cerita, aku berhasil
berpacaran dengannya setelah puluhan purnama. Kami backstreet, hal ini membuat
kami agak sulit untuk kesana kemari bersama. Karena hal itu, timbullah berbagai
macam badai masalah yang rupanya sukar untuk dia dan aku sendiri hadapi. Suatu
hari, dia benar-benar pergi, aku memblokir seluruh kontak dan sosmednya. Awalnya
aku biasa-biasa saja, pikiranku terfokus pada sekolah. Namun, rupanya aku salah.
Beratus-ratus hari lamanya di bawah kesadaran, logika dan batinku bertengkar hebat
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
Tidaklah mudah menjadi remaja yang hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak
kondusif. Apalagi, mengingat masa remaja merupakan masa pencarian jati diri. Masa
yang dipenuhi dengan rasa ingin tahu, kebutuhan akan pengakuan, dan jiwa yang
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menggebu-gebu. Hal tersebut juga yang membuat para remaja rawan terhadap
pengaruh-pengaruh dari luar. Realitas dan fenomena remaja tersebut yang membuat
penulis merasa penting untuk membagikan informasi dan beberapa referensi tentang
pendampingan remaja. Secara khusus, penulis berbagi tentang pengalamannya dalam
program pendampingan yang ia lakukan bersama Forum Anak da’Bajay di kawasan
Kelurahan Putat Jaya dan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Surabaya. Sebuah
program pendampingan remaja yang difasilitasi oleh Wahana Visi Indonesia – Urban
Surabaya. Harapan penulis, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pegiat dan
pemerhati sosial, ataupun orangtua agar lebih memerhatikan tumbuh kembang anakanak remaja di sekitarnya.
Suara Hati Menjejak Bumi Penulis : AN Fatima Zahra Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-5616-64-3 Terbit : November 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Buku ini
akan mengantarkan pembaca untuk menelusuri kisah seorang gadis muda yang
menjalani setiap hari-harinya dengan berbagai macam konflik kehidupan. Menyaksikan
kerasnya perlakuan dunia terhadap dirinya. Ada banyak pengalaman hidup yang
diperoleh, juga pelajaran yang tak kalah pentingnya. Hubungan, persahabatan dan
keyakinan seakan membuatnya merasa hancur dan lelah dengan permainan dunia.
Hanya keluarga yang ia butuhkan dalam hidupnya. Sekarang hanya takdir yang akan
menentukan, ke mana dan di mana arah akan membawanya. Untuk lebih lengkapnya,
bisa kalian simak dalam buku lanjutan “Bait-bait Suara Hati” yang berjudul “Suara Hati
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Menjejak Bumi” ini. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
bantu dalam memahami materi Bahasa Indonesia yang terlihat membosankan menjadi
lebih menarik. Buku ini merupakan buku wajib untuk menghadapi berbagai ujian karena
di dalamnya terdapat berbagai jenis soal latihan dari berbagai ujian, baik dari Ujian
Sekolah, Ujian Nasional, hingga Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Buku ini terdiri
atas 21 bab, yang mencakup seluruh materi pada Bahasa Indonesia SMA/ MA dari
kelas X sampai kelas XII. Pada setiap bab, terdapat soal latihan dan pembahasannya,
soal pemantapan, dan variasi soal Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri beserta
pembahasannya. Soal-soal tersebut mencakup soal SBMPTN, SNMPTN, SIMAK UI,
dan UTUL UGM. Buku ini juga dilengkapi soal Ujian Nasional dan soal-soal Higher
Order Thinking Skills (HOTS) beserta pembahasannya di akhir buku.
Suara Hati Menjejak Bumi
Masih di Bawah Umur
Dreamsmart Parents: Cm Memandu Cita-cita
Kepemimpinan Transformasional Pengalaman Insantama
MATA HATI
Risalah
"Sabar ... Mudah diucapkan, sulit dilakukan Sabar bukan berarti pasrah dalam cobaan
Sabar berarti mampu berlapang dada atas musibah yang menimpa, dan memahaminya
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sebagai takdir yang harus dijalani sambil terus berusaha mencari pemecahannya.
Mungkin kita butuh cermin untuk bisa bersabar Cermin-cermin itu ada di sini Sepuluh
kumpulan kisah nyata Tentang kesabaran hati manusia This is real This is True!"
Buku ini memuat berbagai kegiatan dan peristiwa di sekolah baik yang dialami oleh
penulis sendiri maupun yang tidak secara langsung, antara lain Kegiatan Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB), Kegiatan Masa Pengenalan Siswa Baru (MPLS), Tawuran,
Workshop, Bazar, Reuni, Profil Guru, berbagai kegiatan dan peristiwa di sekolah
lainnya hingga kegiatan Pelepasan Siswa kelas IX diceritakan dalam buku ini. Disadari
bahwa penyusunan buku ini masih banyak kelemahan dan keterbatasan pembahasan
mengingat betapa banyak sesungguhnya kegiatan dan peristiwa di sekolah yang tidak
sempat ditulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak
terima kasih atas saran, pendapat, serta bantuan dari berbagai pihak. Khusus untuk Ibu
Hj. Titin Suprihatin Hadiyani, S.Pd., Kepala Sekolah SMPN 1 Pasarkemis-Tangerang,
kami haturkan terima kasih atas segala dukungannya sehingga buku ini dapat terbit
dan dicetak. Dengan terbitnya buku ini, semoga karya kecil dan sederhana ini akan
besar manfaatnya , menginpirasi, memotivasi berbagai pihak khususnya sekolah, guru,
siswa dalam berkegiatan di sekolah agar lebih kreatif. Lebih dari itu, buku ini juga
semoga menjadi sumbangsih bagi gerakan literasi di sekolah di Indonesia.
Wassalammualaikum Wr.Wb. Tangerang, Juli 2019 Penulis
Majalah Notre Dame edisi ke 23 Juli - September 2018. Pada awal tahun pelajaran
Page 4/30

Read PDF Kegiatan Ldk Latihan Dasar Kepemimpinan
2018/ 2019, sekolah Notre Dame memiliki beberapa peraturan yang harus diikuti oleh
semua civitas ND yang termuat dalam "Parent Hand Book" untuk Tk & SD, sedangkan
SMP & SMA berupa "Student Hand Book." Panduan ini berfungsi sebagai jembatan
komunikasi dan kerja sama antara sekolah,siswa siswi, dan orang tua dalam
membangun karakter dan mendidik nalar bagi putra putri kita. "Pitamu bagus
warnanya, tetapi besok bilang mama kalau ke sekolah rambutnya diikat menggunakan
karet berwarna merah ya!" kata ibu guru mengingatkan muridnya pada saat ibu guru itu
berdiri memberi salam pada anak-anak di depan pintu masuk. "Ya Bu!" Jawab siswa
tersebut sambil senyum tersipu malu. Kok harus merah, Bu? Tolong baca kembali
Parent Hand Booknya ya!" Bagaimana kita mengetahui peraturan-peraturan sekolah
tentang pemakaian seragam, sopan-santun,tata tertb,dan semua peraturan mengenai
unit TK-SMA Notre Dame? Jangan bingung dan cemas bagi orang tua murid. Mari kita
selalu membuka ulang dan mempelajari setap waktu tentang Parent Hand Book dan
Student Hand Book.
Catatan para Jurnalis Membumikan Prestasi MTs NEGERI 1 KOTA GORONTALO
Mengabadikan setiap momen kegiatan Madrasah Selama 2018-2020. Oleh: Karjianto
Riri Kente Editor : Amna Abdullah Pengantar Penulis D engan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersyukur kepada Allah Swt., dengan
mengucapkan Alhamdulillah atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga
buku dengan judul Membumikan Prestasi MTs Negeri 1 Kota Gorontalo” dapat hadir di
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tengah-tengah pembaca budiman. Shalawat dan Salam semoga senantiasa
tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya
tercinta. Dalam kesempatan yang pernuh berkah ini, penulis ingin mengumpulkan
kembali artikel-artikel yang masih berserakan, menjadi sebuah buku yang akan selalu
dikenang sepanjang masa. Sebab, sudah saatnya prestasi madarsah yang telah diraih
dan diukir segera dipublikasikan, dengan harapan dapat diketahui oleh masyarakat
luas. Cara terbaik menurut hemat penulis adalah dengan manajemen kehumasan yang
baik dan profesional, akan memberikan informasi prestasi dan keunggulan madrasah
dengan tepat kepada publik melalui berbabagi tulisan. Salah satunya adalah lewat
buku yang cukup sederhanan ini. Buku ini sejatinya ingin menyuguhkan catatancatatan indah dan gemilang yang telah diukir oleh Kepala Madrasah, Kepala urusan
tata usaha (KTU), Guru-guru hebat, Tenaga kependidikan, para siswa selama berada
di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Kota Gorontalo dengan segudang prestasi.
Berbagai langkah telah dilakukan, dengan inovasi baru agar madrasah menjadi lebih
baik, hebat dan bermartabat. Dengan falsafah berjuang tiada henti, bersabar tanpa
batas, prestasi adalah harga diri, menorehkan prestasi sesungguhnya meneguhkan jati
diri, akan memberikan semangat yang luar biasa bagi seluruh civitas MTs Negeri 1
Kota Gorontalo untuk selalu berinovasi, dan berbuat yang terbaik untuk madrasah
tercinta. Berbagai langkah strategi dan aksi pun telah ditempuh untuk mewujudkan
“Madrasah Hebat dan Bermartabat.” Olehnya, penulis haturkan penghargaan besar
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dan terimakasih tak terhingga kepada kedua orangtua tercinta kami penulis (Karjianto
dan Riri Kente). Kepada yang terhormat Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan
Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Kementerian Agama RI, bapak Dr. H. Ahmad Umar,
MA., Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo bapak Hi
Hamka Arbie, M.Hi, Kabid Pendidikan Madarsah Ibu Hj Fitriyani Humokor, M.Pd.I,
Kepala Kantor Kementerian Agama kota Gorontalo bapak H. Ibrahim, T. Sore, M.Pd.I,
Kasi Pendidikan Madarsah bapak H. Irwan Latif, SE., M.Si, dan seluruh kepala Sekesi
di jajaran pendidikan madrasah pada kanwil kementerian Agama Provinsi Gorontalo
atas bimbingan, arahan dan motivasinya selama ini. Kepada ketua komite MTs Negeri
1 Kota Gorontalo bapak Dr. H. Sabara Karim K Ngou, M.Pd.I, yang telah banyak
memberikan motivasi, arahan, dukungan dan bimbingannya, sehingga kegiatan di
madrasah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga kepada para Guru dan
Dosen tercinta, atas bimbingan, arahan yang tak terhingga, kepada para motivator
hebat seluruh Tim humas Kanwil kementerian Agama Provinsi Gorontalo yang telah
mengedit dengan tulus, mungkin tanpa editor terbaiknya tidak mungkin tulisan ini
menjadi lebih baik. Kepada Kaur TU Muhaiminul Azis, para Wakamad Bagian Humas,
Kesiswaan, Kurikulum, Sapras, para guru yang hebat, staf TU, Satpam, Pramubakti,
dan anak-anak tercinta; Altadinary, Varsdenite, Pengurus OSIS, Pramuka, PIK R,
Omatsu, Englis Club, Arabic Club, Duta lingkungan, KIR, sharespire, dan seluruh siswa
kami ucapkan terimakasih tak terhingga. Akhirnya, buku ini persembahkan kepada
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pembaca yang budiman. Kritik dan saran yang sifatnya konstruktif, sangan penulis
harapkan demi kesempurnaan buku ini ke depan. Gorontalo, April 2020 Karjianto Riri
Kente
Majalah Tebuireng Edisi 64
The Future of Organizational Communication In The Industrial Era 4.0
seri bacaan remaja Islam
I Loved You
Potret Perjalanan Waktu ke Waktu
Ideologi Politik PKS ; Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen

Berisi berbagai berita tentang Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah,
Indonesia dari tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
Sosok Nur Mahmudi Isma’il (NMI) sebagai tokoh nasional terbilang unik. Ia
bisa dikatakan sebagai tokoh yang komplet di berbagai bidang. Di kancah
politik ia dikenal sebagai pendiri Partai Keadilan (PK), di kancah pejabat
publik ia dikenal sebagai mantan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
(Hutbun) sekaligus Walikota Depok periode 2005-2015, dan di bidang
pendidikan, ia dikenal sebagai seorang dosen sekaligus ilmuwan pangan
serta peneliti senior di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Selain itu, di tengah kesibukannya, ia juga aktif sebagai dai yang sering
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memberikan ceramah kepada para jamaahnya. Di tengah aktivitas dan
pengabdiannya yang bertabur prestasi, NMI adalah sosok yang bersahaja.
Perangainya tidak istimewa, begitu juga pakaian yang selalu membalut
tubuhnya sangat sederhana. Tuturnya santun dan ia selalu menerbarkan
senyum kepada siapa pun, termasuk orang yang baru dikenalnya. Itulah
keistimewaan NMI, salah satu putra terbaik republik ini. Buku ini berupaya
memperkenalkan NMI lebih dekat kepada segenap rakyat Indonesia dan
seluruh generasi penerus bangsa agar kita bisa memetik inspirasi dari nilainilai perjalanannya yang sarat makna dan mengikuti teladannya untuk
menjadi pribadi yang lebih baik, produktif dalam berkarya, dan ikhlas dalam
mengabdi.
Catatan para Jurnalis Membumikan PrestasiTATA AKBAR
Meneguhkan Prestasi Antologi Kisah Pengalaman Indah Guru dan siswa
MTs Negeri 1 Kota Gorontalo September 2020 176 halaman, Ukuran 14X21
cm Cetakan Pertama Katalog Dalam Terbitan ISBN: 978-623-7917-46-5
Penulis : Karjianto, dkk. Editor : Amna Abdullah, S.Pd. Desain Cover &
Layout: Hati Nurahayu Penerbit: Tata Akbar @ HAK CIPTA DILINDUNGI
UNDANG-UNDANG Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit. Percetakan :
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POLAR Daftar Nama Penulis: Karjianto, S.Pd.I., M.Pd. Alilah Najla Akilie.
Mohammad Rifqi Annurahman Salandra. Annusa Bayu Chandika Dayanara
Natshja Ramadhanty Hemeto Nadine Khaira Zahratunnisa. Nadhira Aulia
Yusuf Nabila Al-Adwiyah Tilome Mutia Febriani Naue. Akmal Mobonggi.
Dhiya Thalha Datau Anisah Almas Arlesya purnama tone Amalia Rauf
Shafiyyah Nur Fadhilah Salandra Reva Juniar Undo Imran Mole, S.Pd.
Ofyan D. Nakoda, S.Pd. Kata Pengantar Kepala MTs Negeri 1 Kota
Gorontalo B ersyukur kepada Allah Swt., atas segala limpahan dan nikmatNya, sehingga buku antologi kisah perjuangan guru dan siswa MTs Negeri
1 Kota Gorontalo dalam meneguhkan prestasi selesai juga. Shalawat dan
taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Saw,
kepada sahabat, hingga sampai kepada kita semua. Buku ini merupakan
Antologi kumpulan kesan dan pesan dari Kepala Madrasah, Guru, dan
Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Kota Gorontalo, selama
mengikuti kegiatan di madrasah maupun mengikuti di masyarakat. Setiap
orang pasti memliki pengalaman yang unik dan menarik untuk diceritakan
kepada pembaca, agar menjadi inspirasi dalam kehidupan. Buku antologi
ini menyuguhkan kisah indah para penulisnya: Mulai dari gagasan
pembelajaran shalat Dhuha , Pengalaman shalat dhuha, pengalaman anak
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rimba, pengelaman kegiataan keagamaan, pengelaman meneliti
kebudayaan, hingga pengalaman ketika menorehkan prestasi baik
akademik maupun non akademik. Semua kisah para penulis telah
diceritakan dengan gaya penulisan yang berbeda. Sebagai lembaga
pendidikan Islam MTs Negeri 1 Kota Gorontalo akan terus berkomitmen
memajukan budaya literasi di Madrasah. Dengan harapan kegiatan literasi
ini akan memberikan semangat baru bagi keluarga besar Madrasah untuk
meningkaktkan budaya membaca dan menulis. Dengan terbitnya buku ini
kami haturkan penghargaan besar dan terimakasih tak terhingga yang
terhormat Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan
(KSKK) Madrasah, Kementerian Agama RI, bapak Dr. H. Ahmad Umar, MA.,
Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo bapak
Hi Hamka Arbie, M.Hi, Kabid Pendidikan Madarsah Ibu Hj Fitriyani
Humokor, M.Pd.I, Kepala Kantor Kementerian Agama kota Gorontalo bapak
H. Ibrahim, T. Sore, M.Pd.I, Kasi Pendidikan Madarsah bapak H. Irwan Latif,
SE., M.Si, dan seluruh kepala Sekesi di jajaran pendidikan madrasah pada
kanwil kementerian Agama Provinsi Gorontalo atas bimbingan, arahan dan
motivasinya selama ini. Kepada ketua komite MTs Negeri 1 Kota Gorontalo
bapak Dr. H. Sabara Karim K Ngou, M.Pd.I, yang telah banyak memberikan
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motivasi, arahan, dukungan dan bimbingannya selama ini, sehingga
kegiatan di madrasah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Atas nama
Civitas keluarg besar MTs Negeri 1 Kota Gorontalo mengucapkan terima
kasih kepada para penulis. Semoga karya ini dapat menginspirasi bagi
pembaca. Kata Sambutan (Ketua Komite MTs Negeri 1 Kota Gorontalo) S
aya sangat bersyukur, bangga, dan menyambut baik penerbitan buku
Meneguhkan Prestasi, yang berisi karya dari Guru dan Siswa Madrasah
Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Kota Gorontalo ini. Meski masih cukup
sederhana, namun ini buah karya terbaik yang patut diapresiasi.
Menghargai karya tulis merupakan salah satu langkah untuk memajukan
budaya literasi di Madrasah. Literasi sejatinya tidak hanya membaca, tetapi
dilanjutkan dengan menulis. Pembiasaan menulis dapat dimulai dengan
buku harian, atau dapat dimulai dengan menulis blog. Menulis dapat
didahului dengan kegiatan membaca, karena keduanya merupakan
keterampilan berbahasa yang berkesinambungan. Oleh karena itu, orang
yang terampil menulis biasanya juga pembaca yang baik. Walaupun di era
saat ini, anak-anak lebih akrab dengan telepon genggam dari pada buku.
Apalagi berbagai permainan dan media sosial yang ditawarkan memang
sangat menarik. Akan tetapi, saya optimis putra dan putri terbaik madrasah
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akan terus membiasakan membaca dan menulis hingga dapat
menghasilkan buku yang layak untuk dibaca. Imam Syafii rahimahullah
pernah mengatakan bahwa "Ilmu bagaikan hasil buruan, menulis adalah
ikatannya". Kalimat tersebut sejatinya menjelaskan betapa pentingnya
menulis terutamanya menulis ilmu, seorang penulis bisa dikenang
selamanya karena karya terbaiknya. Termasuk para ulama terdahulu,
walaupun jasadnya telah tiada namun karyanya masih dikenang hingga
saat ini. Olehnya dengan terbitnya buku ini, saya akan terus memberikan
motivasi dan dukungan kepada seluruh guru dan siswa, agar terus menulis
hingga dapat menghasilkan karya terbaik. Saya berharap semoga karya ini
terus dikembangkan sebagai buah pikiran yang dapat diwariskan untuk
generasi dimasa yang akan datang. Gorontalo, 11 April 2020 Dr. H. Sabara
Karim Ngou, M.Pd.I Daftar Isi Kata Pengantar (Kepala MTs Negeri 1 Kota
Gorontalo) - 4 Kata Sambutan (Ketua Komite MTs Negeri 1 Kota Gorontalo)
– 6 Daftar Isi – 8 A. Bagian Pertama: Dahsyatnya Shalat Dhuha - 12 1.
Menggagas Shalat Dhuha – 13 Oleh: Karjianto, S.Pd.I., M.Pd. Kepala MTsN 1
Kota Gorontalo 2. Indahnya Kebersamaan Shalat Dhuha – 27 Oleh: Alilah
Najla Akilie. 3. Blessing Pray Dhuha – 30 Oleh: Mohammad Rifqi
Annurahman Salandra 4. Shalat Dhuha dan Manfaatnya – 37 Oleh: Annusa
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Bayu Chandika 5. Shalat Dhuha Mengajarkan Displin Waktu – 39 Oleh:
Dayanara Natshja Ramadhanty Hemeto Pengurus English Club. Lampiran
Kegiatan Shalat Dhuha dalam berita – 42 B. Bagian Kedua : Perjuangan
Siswa Menjadi Juara 6. Jangan Takut untuk Mencoba – 56 Oleh: Nadine
Khaira Zahratunnisa. Juara 2 Robotik Tingkat Nasional 7. Keseruan
Mengikuti KSM – 60 Oleh: Nadhira Aulia Yusuf Juara 2 KSM IPA Tingkat
Provinsi Gorontalo 8. Menjadi Juara Jambore PIK – 70 Oleh: Nabila AlAdwiyah Tilome Ketua PIK-R MTs Negeri 1 Kota Gorontalo 9. Bersyukur
Menjadi juara MTQ – 71 Oleh: Mutia Febriani Naue Konselor Sebaya PIK-R
MTsN 1 Kota Gorontalo. C. Bagian Ketiga: Kreaktivitas Siswa 10. Bangga
Menjadi Siswa Madrasah – 76 Oleh: Akmal Mobonggi. Siswa Kelas 9 Lulus
PPDB MAN IC 11. Keseruan Berorganisasi – 85 Oleh: Dhiya Thalha Datau
Siswa Kelas 9 Lulus PPDB MAN IC. 12. Tradisi Hari Ketupat di Gorontalo –
94 Oleh: Anisah Almas Ketua KIR MTs Negeri 1 Kota Gorontalo 13.
Senangnya menjadi konselor – 104 Oleh: Arlesya purnama tone Konselor
Sebaya PIK-R MTsN 1 Kota Gorontalo 14. Raih Prestasi Dengan Mengenal
Bahasa – 107 Oleh: Amalia Rauf Ketua Omatsu MTs Negeri 1 Kota
Gorontalo 15. Indahnya Kegiatan LDK 2020 – 110 Oleh: Shafiyyah Nur
Fadhilah Salandra Ketua Bidang Pembinaan Kualitas Jasmani, Kesehatan,
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dan Gizi yang Teridentifikasi OSIS 16. Anak Rimba – 117 Oleh: Reva Juniar
Undo Ketua Dewan Penggalang Putri Bagian Keempat: Perjuangan
Pembina Hebat 17. Keajaiban Sholawat Megubah Takdir – 123 Oleh: Imran
Mole, S.Pd. Pembina PIK-R MTs Negeri 1 Kota Gorontalo. 18. Kisah Sukses
Membimbing Robotik – 141 Oleh: Ofyan D. Nakoda, S.Pd. Pembina KIR MTs
N 1 Kota Gorontalo. Lampiran Prestasi dalam Berita.
CMS Cara Menguasai Soal Bahasa Indonesia SMA dan MA Latihan Soal dan
Pembahasan HOTS
Mutu Manikam
Majalah Notre Dame Edisi 23
Kami Peternakan Kami Bangga
Lingkar Humanisme dalam Tulisan
Sehari Semalam Sejuta Untaian PENULIS: SASTRA INDONESIA V1024 ISBN :
978-623-7667-12-4 www.guepedia.com Sinopsis: Kelak segalanya yang terangkum
akan menjadi bukti kongkrit yang dapat kita letakkan di koleksi memori. Membaca
kisah ini mengenang si dia, membaca kisah ini terkenang si dia, dan cerita-cerita
sebagian dapat kita bagi ke banyak orang-orang terkasih, orang-orang kesayangan,
menjadi salah satu bahan obrolan sambil ngopi sore-sore kalau kamu pernah
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menuliskan kisahmu bersama-sama dan menerbitkannya mandiri.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
Setiap orang pasti punya cerita-cerita tak terlupakan ketika ia masih di bawah
umur. Ada cerita yang menyentuh hati, ada cerita yang menorehkan sedih yang
terperih, hingga cerita yang dihiasi canda, tawa, dan hura-hura. Buku ini adalah
kumpulan kisah para remaja di bawah umur. Ditulis oleh mereka yang bertemu
dan dipersatukan dalam grup DBU Squard.
Pasukan mulai berbisik dalam berkomunikasi. Aku mulai merasakan ketegangan.
Team leader mengatur posisi masing-masing anggota. Tentara di depan kami
memerintahkan semua berhenti, perintahnya dalam berbisik sehingga tentara di
belakang tidak mendengar perintah yang sama. Seorang marinir menabrakku,
”Walk! You idiot!” umpatnya marah dalam berbisik. Aku paham dan tidak
terpancing umpatannya. Aku merasakan ketegangan mereka. Aku mengira mereka
akan menyerang atau diserang. Demikian salah satu pengalaman Adek Berry,
seorang jurnalis foto di kantor berita kenamaan dunia saat terlibat dalam sebuah
peliputan di Afghanistan. Profesinya sebagai jurnalisfoto kerap mengantarkan
Adek Berry menghadapi tantangan mulai dari liputan di wilayah penuh konflik,
tragedi bencana alam, hingga liputan seremonial. Profesi yang kebanyakan
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diemban oleh kaum pria ini, dibuktikan Adek Berry bahwa perempuan pun bisa
menjalaninya. Tak heran jika karya fotonya meraih banyak penghargaan
bergengsi, antara lain dari National Press Photographers Association (Amerika
Serikat), Life Magazine (Amerika Serikat), dan TIME LightBox. *** Sebuah buku
biografi tentang seorang jurnalis foto di medan perang, Adek Berry, Buku
Persembahan penerbit TransMedia Pustaka #PromoHariKartiniTransMedia2018
Buku ini mengulas pemikiran yang sederhana berdasarkan Alkitab dan
pengalaman penulis dalam bidang pelayanan SM. Dari pemaparan tersebut kita
bisa belajar bersama membangun pelayanan anak yang luar biasa.
Sekolah Mingguku Luar Biasa
Bukan Arek Mbeling
Membangun Pesona Pelayanan Anak di Sekolah Minggu
1 Januari 2015 - 31 Desember 2015
Mata Lensa
Janji Hati
GP ANSOR dalam Pengembangan Karakter Kebangsaan PENULIS: Ah. Birrul
Walidain Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-7913-79-5 Terbit : April 2020
www.guepedia.com Sinopsis: Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) adalah
sebuah organisasi kemasyaratan pemuda di Indonesia, yang berafiliasi dengan
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Nahdlatul Ulama (NU). GP Ansor juga mengelola Barisan Ansor Serbaguna
(Banser). GP Ansor merupakan salah satu organisasi terbesar dan memiliki
jaringan terluas di Indonesia. Pemuda ini termasuk pemimpin masa depan.
Manusia adalah makhluk sosial, yang tidak dapat hidup sendiri tanpa melakukan
interaksi dengan individu lainnya. Pada hakikatnya, setiap individu tidak ada
yang sempurna, masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan.
Kekurangan tersebut akan terpenuhi manakala melakukan interaksi sosial.
Dalam melakukan interaksi sosial, seluruh anggota masyarakat menciptakan
suatu sistem nilai dan norma. Sistem nilai dan norma tersebut berfungsi sebagai
acuan/pedoman dalam melakukan segala aktivitas di masyarakat. Begitu juga
dengan para kader Nahdlatul Ulama (NU) yang mana tanpa adanya norma, para
kader NU cenderung melakukan peran sosial semaunya sendiri. Hal tersebut
akan berdampak timbulnya ketidakseimbangan sosial. Sistem norma yang telah
ada, tidak serta merta akan membentuk para kader yang tertib, seimbang dan
harmonis. Namun untuk itu, diperlukan adanya “kesadaran sosial bagi seluruh
anggota Kader Nahdlatul Ulama (NU)”. Dalam hal ini, para kader Gerakan
Pemuda Ansor (GP Ansor), memberikan fokus kepada seluruh anggota dan
masyarakat untuk mempunyai karakter kebangsaan yang kuat.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
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shopping & reading Enjoy your day, guys
Buku ini men gupas tuntas terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai ini
sering dilihat sebagai fenomena baru dalam jagat perpolitikan di tanah air. Partai
yang sebenarnya merupakan kontinuitas dari Masyumi dan banyak di(ter) warnai
oleh manhaj dan ideologi perjuangan Ikhwanul Muslimin ini sering terkesan
eksklusif, intoleran, dan bercita-cita menegakkan syari'at Islam. Oleh karena itu,
tidak heran jika partai ini disinyalir memiliki hidden agenda mengganti ideologi
Pancasila, dan menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Karakteristik gerakan
yang ditampilkan PKS semacam ini, di satu pihak berpotensi melahirkan konflik
terbuka dengan partai-partai Islam lainnya, dan di pihak lain, PKS dianggap
sebagai ancaman bagi partai-partai berhaluan nasionalis.
Buku ini disusun oleh siswa-siswi SMA Sampoerna Academy Boardingschool
Bogor, mewakili perjalanan belajar dan berinteraksi mereka dengan sekitar,
dengan masyarakat sesungguhnya, dengan nilai-nilai yang mereka bawa dari
keluarga, suku, atau agama yang terintegrasi dengan nilai yang ditanamkan di
sekolah. Dari mana pun asal mereka, mereka tidak pernah lupa bahwa Indonesia
adalah satu. Sebagai penggerak perubahan mereka tahu benar bahwa belajar
adalah proses yang tidak akan pernah putus. Ketika gagal dalam berusaha maka
bangkit adalah jawabannya. For a gem can’t be polished without friction, nor man
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perfected without trials. Mereka adalah permata bagi orang tuanya, bagi kami
guru-gurunya, bagi teman-teman seperjuangannya, dan bagi Indonesia yang
akan menunggu perubahan positif itu.
Kumpulan kisah dan kesan alumni Seminari Menengah Santo Petrus Canisius
Mertoyudan yang dituliskan dalam rangka Reuni Akbar Juni 2016. Dipublikasikan
dalam format digital oleh Xmerto.
Aula
Quarta
Be Smart Bahasa Indonesia
Catatan para Jurnalis Membumikan Prestasi
DIARY SEKOLAH KAMI (CATATAN SEORANG GURU YANG JUGA JURNALIS
DI SEKOLAH)
Antara Kau dan Aku
Catatan Gilak Caper (Calon perawat) Unyu merupakan kumpulan
cerita perjuangan seorang caper di suatu sekolah militer
yang penuh dengan kedisiplinan. Banyak kejadian konyol nan
lucu yang terjadi di asrama kampus yang pastinya mengocok
perut. Beragam tingkah unik dan “gaib” para caper merupakan
pelepasan ke-depresi-an mereka akibat tugas-tugas yang
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menumpuk. Buku ini juga memperlihatkan bahwa perawat pun
manusia biasa seperti kita yang bisa konyol, lucu, gilak,
bahkan ekstrem :) -Tangga PustakaMenarik karena para penulis sebagai kaum muda sedang
ditantang untuk mendefiniskan nasionalisme dan kemanusiaan
mereka dalam sebuah lingkungan yang tercemar dan penuh
manipulasi untuk mencapai tujuan, dengan mengorbankan
nasionalisme dan kemanusiaan itu sendiri. Jangan coba-coba
ajarkan para penulis muda ini tentang apa itu nasionalisme
dan humanisme sebagai sebuah ide. Bagi mereka kedua istilah
ini bukanlah terminologi saintifik, melainkan gaya hidup
selama hampir tiga tahun hidup di asrama. Mereka lebih
sering menggunakan kata ‘kami’ dan ‘kita’ bukan ‘saya’ atau
‘anda’. Mereka siap untuk berbeda dan dikatakan sesat karena
mereka ingin mengambil bagian dalam sebuah perjalanan
sejarah melalui tulisan-tulisan ini, dimana transparansi,
perbedaan, dan konflik menjadi sebuah pilihan sehat dalam
berdemokrasi dan bernegara kesatuan Indonesia.
Era Industri 4.0 merupakan era teknologi yang memberikan
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pengaruh terhadap perkembangan suatu organisasi. Organisasi
harus mampu bersaing secara globalisasi sehingga dapat
melakukan perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan
tujuan organisasi tersebut. Kemajuan teknologi informasi di
segala bidang menjadikan suatu organisasi mengalami berbagai
rintangan yang harus dilaluinya. Dinamika komunikasi
organisasi menjadi bagian penting yang perlu dikaji dan
dianalisa sehingga mampu memberikan pengetahuan terhadap
perkembangan organisasi tersebut. Book Chapter ini
menjelaskan gambaran komunikasi organisasi dan perilaku
organisasi yang berkaitan dengan budaya organisasi, iklim
organisasi, manajemen konflik, kepemimpinan, birokrasi,
kekuasaan, arus komunikasi, motivasi pada era industri 4.0.
Berbagai penelitian mengenai komunikasi organisasi telah
dilakukan oleh akademisi, praktisi maupun mahasiswa yang
telah disusun dalam Book Chapter. Book Chapter ini memiliki
peran sebagai diseminasi (penyebarluasan) informasi bidang
komunikasi organisasi sehingga memberikan kontribusi bagi
perkembangan ilmu pengetahuan. Berbagai artikel penelitian
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tersebut diharapkan dapat menggambarkan komunikasi
organisasi pada era industri 4.0 ke depan sehingga
organisasi yang ada di Indonesia siap menghadapi kondisi
diskrupsi atau perubahan secara fundamental yang berpengaruh
terhadap kehidupan organisasi.
Layaknya teladan pemimpin besar umat Islam Nabi Muhammad SAW
dalam memimpin umatnya. Kesantunan komunikasi, kecerdasan
strategi, keterandalan di setiap situasi ataupun penerimaan
dengan penuh keikhlasan menjadi aktualisasi, membuat rasa
kepemimpinannya dirindukan oleh umatnya sampai akhir zaman.
Menjadi pemimpin bukanlah pilihan kedudukan atau pilihan
status melainkan pilihan tanggung jawab. Ketika pemimpin
yang baik dijadikan panutan, maka jangan hanya mengejar kata
baik, karena sejatinya seorang panutan akan menjadi penerang
bagi sekeliling jiwa dan hati. “Setiap diri kalian adalah
pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai
pertanggungjawabannya.” (HR. Bukhari) Rasa bangga diri
banyak membuat seorang pemimpin lupa bercermin, apakah semua
yang dilakukan sudah benar sesuai aturan. Mengenali diri
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seutuhnya modalitas diri bagi seorang pimpinan. Yuk … baca
berbagai tulisan indah menginspirasi tentang kepemimpinan
dalam antologi “Inspiring Leader”
Suara muhammadiyah
Menata Hidup & Karir
120 Tahun Pesantren Teburieng: Rayakan Kekuatan dan Terus
Berkembang
Tiga Belas Ladang Cintaku
Cermin Hati - Sabar (True Story)
majalah da'wah Islamiyah
Spesial untuk kamu, yang sedang membaca tulisan ini, terima kasih atas
apresiasi yang sangat berharga. Apapun alasan Anda membeli novel ini, Anda
sudah menjadi bagian perjuangan saya meraih mimpi. Cinta sebelum menikah
hanyalah sebuah ujian. Jika memang jodoh, sejauh apapun dia pergi, pasti
akan kembali. Terpisah jauh bagaimana pun pasti akan bertemu. Pun
sebaliknya. Tetapi harus dibarengi dengan ikhtiar yah (ikhtiarnya BUKAN
pacaran). Jika kamu perempuan, jadikan penantianmu lebih berharga dan
istimewa. Hati hanya satu, jika ingin mencintai utuh, berikanlah hanya pada
satu orang, yaitu lelaki yang kelak akan menjadikanmu bidadarinya. Jika kamu
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laki-laki, jemputlah cinta dengan cara yang tepat. Jika kamu benar-benar
mencintainya, kamu pasti akan menjaganya bukan membawanya ke jalan
yang salah.
Perhatian masyarakat akan pentingnya pendidikan agama bagi putra putrinya
memberikan semangat pada penyelenggara MDTA untuk memberikan yang
terbaik. Orangtua tidak sayang mengeluarkan dana untuk pendidikan di luar
sekolah formal, karena ada kesadaran yang tinggi akan pentingnya madrasah.
Kehadiran MDTA ini solusi dan patner orang tua dalam mendidik pokok-pokok
agama yaitu pendidikan akhlak, aqidah, membaca Al-Quran, shalat, puasa,
zakat. Kehadiran MDTA di tengah masyarakat sangat membantu orangtua
dalam keberagaman keluarga.
Pada umumnya manusia itu terdiri dari dua kategori yaitu individu yang baik
dan individu yang tidak baik. Mereka yang Dikategorikan individu baik adalah
individu yang baik, penuh perhatian, dan mampu mewujudkan apa pun,
sedangkan individu yang tidak baik adalah individu tidak berperasaan yang
selalu mementingkan diri sendiri serta tidak memiliki nilai-nilai kebaikan.
Secara bisikan hati, saya percaya bahwa sikap orang dalam bergelut dengan
persaingan yang tajam memang sangat diperlukan agar kita dapat meraih
yang terbaik. Saya menulis buku ini agar Anda tahu bahwa Anda bisa menjadi
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penggerak dalam Berkehidupan dan menikmati hubungan yang baik dan halhal yang indah dalam hidup serta tetap menjadi individu berkepribadian yang
baik dan peduli terhadap lingkungannya. Jika kita perhatikan secara seksama,
ada banyak sekali contoh individu yang baik dan sukses di dunia ini dalam
semua budaya kehidupan dan karir. Kita harus memiliki nilai-nilai yang kuat
dan dapat mewujudkan apa pun dengan keberanian, kehormatan, dan
kesetiaan pribadi. Dengan keseimbangan ini saya percaya Anda dapat
memiliki networking yang luar biasa, maju ke puncak karir, menikmati
kecukupan finansial, serta memberi sumbangan yang nyata pada sesama
sambil menikmati kepuasan batin pribadi.
“Sukses dan keberhasilan datang hanya untuk mereka yang percaya diri dan
siap untuk menang, kalimat tersebut pantas ditujukan kepada guru-guru
UPTD SPF SMP Negeri 13 Tegal, yang berhasil mengembangkan potensi diri
dan kreativitasnya dalam membuat karya pada masa Pandemi COVID-19.
Teruslah berkreasi dan berinovasi untuk Majunya Pendidikan di Kota Tegal!”
(M. ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Tegal) “Masa Pandemi COVID-19 dimanfaatkan guru-guru UPTD SPF
SMP Negeri 13 Tegal dengan sebuah karya. Mereka berkreasi mengasah
kemampuan literasi, mencipta sebuah buku yang sarat inspirasi. Sebagai
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Pengawas Pembina sekolah ini, saya sangat mendukung dan mengapresiasi
kreatisvitas ini. Selamat, semoga akan disusul dengan karya kreatifitas
berikutnya.” (AMIN AZIZ, M.Pd – Pengawas SMP Kota Tegal) “Pendidikan
sangat penting meskipun di musim Pandemi COVID-19, hal ini tidak
menyurutkan kreatifitas guru-guru UPTD SPF SMP Negeri 13 Tegal untuk
membuat buku hasil kreasinya. Disiplin Pengajar dan Disiplin Siswa harus
bersinergi. Bravo SMP 13, Maju Bersamamu...” (SONI SONTANI, SH. –
Komite SMP Negeri 13 Tegal)
Seminari St. Petrus Canisius
Tempo
Prajna pundarika
GP ANSOR dalam Pengembangan Karakter Kebangsaan
Kisah Inspiratif Mahasiswa Peternakan UNHAS Berprestasi
Manajemen Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA)
Sebuah konsep pembinaan kepemimpinan bagi siswa SMP dan SMA yang didesain
untuk memperkuat proses pendidikan yang dijalankan secara dinamis, dan telah
dipraktikkan sedemikian rupa sepanjang hampir satu dekade di SIT Insantama Pusat
di Bogor. Disiapkan oleh Penulis yang andal dalam kapasitasnya sebagai Direktur
Kesiswaan Yayasan Insantama Cendekia, dan diperkaya dengan banyak sentuhan
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penyempurnaan di sana-sini dari umpan balik para siswa SIT Insantama, para
orangtua yang melihat langsung hasil pembinaan pada putra-putrinya, serta
sejumlah tokoh yang terlibat dalam berbagai proses pembinaan tersebut.
Buku ini memberi gambaran tentang prestasi yang telah dicapai melalui upaya yang
dilakukan, dan tantangan yang dihadapi. Capaian dan prestasi mahasiswa Fakultas
Peternakan pada akhirnya akan berkontribusi terhadap Universitas Hasanuddin
secara umum.
Rayakan Kekuatan dan Terus Berkembang! Edisi Khusus 120 Tahun Pesantren
Tebuireng Pesantren Tebuireng di usianya yang ke-120 tahun telah melewati
berbagai perubahan zaman dan segala problematika di dalamnya. Tentu bukan
perkara mudah mempertahankan eksistensi pesantren di tengah dahsyatnya
perubahan zaman dan globalisasi. Perlu upaya ekstra dan inovatif untuk membuat
pesantren tetap diminati oleh masyarakat. Setuju atau tidak, pesantren adalah
institusi sosial yang dibentuk masyarakat guna memenuhi kebutuhan pendidikan.
Dan hal itu membuat pesantren tidak bisa lepas dari logika pasar. Apresiasi patut
diberikan kepada Pesantren Tebuireng dan seluruh elemen yang turut andil dalam
menjaga dan mengembangkan eksistensi pesantren yang didirikan oleh
Hadratussyaikh KH Hasyim Asy ari ini. Ini juga menjadi tanda bahwa kekuatan
pesantren tidak bisa dipandang sebelah mata, mereka mampu terus berkembang di
tengah persaingan lembaga pendidikan lain, dan itu patut untuk dirayakan. Biasanya,
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apresiasi dan perayaan akan bergandengan dengan tantangan baru. Selepas meraih
sebuah prestasi hingga selebrasi (baca: perayaan), kita akan dihadapkan tantangan
dan capaian baru. Lalu capaian apa yang ingin digapai oleh Pesantren Tebuireng di
usianya yang ke-120 ini? Edisi kali ini adalah edisi spesial yang hanya fokus mengulas
Pesantren Tebuireng dengan cakupan sejarah, tantangan, dan harapan. Pesantren
Tebuireng tidak boleh lengah dengan nama kebesarannya dan segala prestasinya
hari ini. Karena bisa jadi kelengahan akan menjadi senjata makan tuan dan tentu saja
bukan tidak mungkin ‒tapi kita tidak berharap demikian‒ Pesantren Tebuireng
lenyap ditelan ganasnya peradaban. Oleh sebab itu, menjaga tradisi lama yang masih
baik dan melakukan pembaruan (inovasi) untuk menjawab tantangan zaman adalah
mutlak dilakukan. Jargon itu terdengar sederhana tapi tidak mudah dalam
pelaksanannya. Perlu banyak strategi dan amunisi yang dipersiapkan mulai sekarang
selain kemampuan Be Water ‒ kemampuan beradaptasi dalam segala kondisi .
Semoga Pesantren Tebuireng terus berjaya dan berkembang lebih baik. Amiin…
Mata Hati adalah judul yang akan mewakili semua kisah yang ada. Dalam hidup ini
banyak tantangan yang harus dilewati, terlebih lagi dalam dunia asmara yang penuh
dengan misteri akan namun terkadang bisa buat bahagia juga dapat membuat
kecewa. Mata Hati gambaran masa lalu yang tertanam dalam hati, di balik itu
semerbak kisah ada hikmah tersendiri yang dapat dipetik dari sepenggal
pengalaman silam yang begitu sangat sederhana. Hiruk pikuk perjalanan hidup
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dalam dunia asmara ketika Reza berada di bangku Sekolah Menengah Pertama,
memang tidak lazim untuk anak seusianya waktu itu, mengenal, menyanyangi
sesuatu yang tak biasa dilakukan oleh teman-teman sebayanya. MATA HATI
Copyright © NAHRUL FAIDIN Penulis: Nahrul Faidin Editor: Akputra Penata Letak:
Dimas Ridho Wahyu Penata Sampul: Agung Muhammad Cetakan Pertama,
(September, 2020) viii + 195 hal; 13 x 19 cm ISBN: 978-623-298-072-3 GERAKAN
MENULIS BUKU INDONESIA Diterbitkan oleh CV KEKATA GROUP Anggota IKAPI Jalan
Sumbing Raya No. 27 B, Mojosongo, Kec. Jebres Surakarta, Jawa Tengah 57127
Dicetak oleh Percetakan CV Kekata Group Isi di luar tanggung jawab percetakan
Katalog Dalam Terbitan Hak cipta dilindungi Undang-Undang All Right Reserved
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atauSeluruh isi buku ini tanpa izin
tertulis dari penerbit
Nur Mahmudi Isma'il: Perjalanan Sejuta Makna
Fityah
Catatan Gilak Caper Unyu
Penjuluh sosial
majalah Nahdlatul Ulama
Nubar - Inspiring Leader (Jabar #46)
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