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Buku ini berusaha memenuhi kondisi ideal penggunaan statistik dalam penelitian secara menyeluruh, dimana seluruh alat uji statistik dan contoh kasus pengujian, sedapat mungkin disajikan secara lengkap dan menyeluruh. Hal
inilah yang membuat buku ini memiliki kelebihan. Selain itu, buku ini juga meminimalisir penulisan rumus dan formula matematik sehingga statistik terlihat lebih mudah dan aplikatif.
Buku ini berisi tentang Evaluasi Proses dan Hasil Belajar (EPHB) dalam pembelajaran matematika yang mengandung kegiatan diskusi dan simulasi. Hal ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengalaman langsung sehingga lebih
mudah dalam mengingat dan memahami setiap pembahasan pada buku ini. Pada buku ini terdapat sekilas penjelasan kemampuan-kemampuan berpikir matematik, seperti kemampuan penalaran matematik, kemampuan pemahaman konsep, dan
lainnya. Selain itu, buku ini pun menjelaskan contoh-contoh soal tes maupun non tes yang berhubungan dengan pembelajaran matematika.
Belajar adalah suatu kata yang sudah akrab dengan semua lapisan masyarakat. Masalah pengertian belajar ini, para ahli psikologi dan pendidikan mengemukakan rumusan yang berlainan sesuai dengan bidang keahlian mereka
masing-masing. James O. Whittaker, misalnya, merumuskan belajar sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Cronbach berpendapat bahwa learning is shown by change in
behavior as a result of experience. Belajar sebagai suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman.
SPSS banyak digunakan untuk mengolah data statistika, baik statistika parametrik maupun statistika nonparametrik. Dengan sistem operasional yang mudah dipelajari dan output yang mudah dipahami, SPSS masih menjadi
software populer yang banyak digunakan di Indonesia. Buku ini akan mengupas tuntas aplikasi SPSS dalam contoh studi kasus penelitian. Diharapkan pengguna SPSS dapat memahami data penelitian dan juga dapat
menginterpretasikan hasil dari analisis SPSS yang dibuat. Pembahasan dalam buku mencakup: - Memulai SPSS - Analisis Statistika Deskriptif untuk Data Kuantitatif dan Kualitatif - Analisis Variansi Satu Faktor untuk Efek
Tetap dan Random - Analisis Variansi Dua Faktor untuk Efek Tetap dan Random - Analisis Variansi Tiga Faktor untuk Efek Tetap dan Campuran - Analisis Regresi Linier Berganda untuk Variabel Kuantitatif dan Kualitatif Anakova untuk Satu atau Dua Faktor dan Satu atau Dua Kovariat - Statistika Nonparametrik
Dalam Era Industri 4.0
Panduan Praktis Mengolah Data Kuesioner Menggunakan SPSS
Studi Kasus Resource Based View Theory Perum Perhutani BUMN
Research, Theory and Practice
Statistik: Teori & Aplikasi, edisi 6, jilid 1
Promoting Emotional Intelligence in Organizations

Organizations around the world spend billions of dollars annually on training programs for managers and leaders, yet few if any address the important skill of how to recognize, acknowledge, and manage
personal feelings. Here's the first book to offer you the tools and data you need to sell and implement emotional intelligence training within your organization.
saat ini kegiatan riset semakin populer dilakukan, dan banyak hasil riset yang digunakan untuk mendukung berbagai pengambilan keputusan strategis di banyak bidang. Namun di lain sisi, jarang ditemui bukubuku yang membahas metode riset tertentu secara detail dan lengkap. Buku ini mengupas secara detail, kegiatan pengumpulan data dalam riset yang sekarang ini makin populer, yakni kegiatan eksperimen. Dalam
beberapa hal, eksperimen menghasilkan informasi riset yang lebih berguna dan tajam dibanding survei atau metode lainnya. Dengan pembahasan yang sistematis dan praktis, pembaca diharapkan dapat memahami
konsep-konsep dasar dalam kegiatan eksperimen kemudian menerapkannya pada kegiatan eksperimen mereka. Mengingat peran penting teknologi informasi, buku ini juga dilengkapi penggunaan software Excel dan
MINITAB untuk mengolah data eksperimen dengan berbagai metode statistik yang relevan. Diharapkan pembaca mendapat manfaat optimal dari buku ini, baik dalam pemahaman kegiatan eksperimen maupun pengolahan
data riset, menjadi informasi yang dapat menjawab permasalahan penelitian. Pembahasan mencakup: Kegiatan Eksperimen dan Sains Eksperimen dan Metode Ilmiah Lainnya Quasi-Experimental Design VariabelVariabel dalam Eksperimen Validitas Internal dan Validitas Eksternal dalam Eksperimen Pengukuran Variabel Independen dan Dependen Between-Subject Design dan Within-Subject Design Desain Faktorial dalam
Eksperimen Analisis Data dengan Uji T dan Anova Menggunakan Excel 2007 dan Minitab 15 Menggunakan Minitab 15 dan Program Add-In Analytsis Tools dari Excel 2007 Contoh Kegiatan Eksperimen
Buku ini membahas tentang bagaimana penerapan metode naive bayes dan skala likert pada pembangunan aplikasi prediksi kelulusan mahasiswa. Aplikasi ini dimanfaatkan dalam proses prediksi kelulusan
berdasarkan nilai akademik mahasiswa. Kegunaan aplikasi tidak berhenti pada proses prediksi saja namun berlanjut pada proses penanggulangan atas ketidaklulusan yang terjadi yaitu pemberian rekomendasi
perbaikan nilai dan penilaian teman sejawat. Buku ini membahas lengkap dari software serta hardware yang dibutuhkan dan digunakan, proses pembuatan hingga contoh pemrogramannya juga digambarkan dengan
baik sehingga mempermudah pembaca untuk memahami bahkan turut mengimplementasikan aplikasi serupa.
Panduan (kursus) belajar handphone , Kursus adalah lembaga pelatihan yang termasuk ke dalam jenis pendidikan non formal. Kursus merupakan suatu kegiatan belajar-mengajar seperti halnya sekolah.
Perbedaannya adalah bahwa kursus biasanya diselenggarakan dalam waktu pendek dan hanya untuk mempelajari satu keterampilan tertentu, Peserta Kursus yang telah mengikuti kursus dengan baik dapat memperoleh
sertifikat atau surat keterangan. Untuk keterampilan tertentu seperti, kursus ahli kecantikan atau penata rambut diwajibkan menempuh ujian negara. Ujian negara ini dimaksudkan untuk mengawasi mutu kursus
yang bersangkutan, sehingga pelajaran yang diberikan memenuhi syarat dan peserta memiliki keterampilan dalam bidangnya. Kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan dilakukan satu pola penjaminan mutu yang mengacu
kepada sistem penjaminan mutu pendidikan nasional yang termuat dalam Undang Undangl Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. meliputi Evaluasi Akreditasi Sertifikasi Evaluasi dan Akreditasi
dilakukan terhadap satuan pendidikannya dalam hal ini adalah lembaga kursus dan pelatihannya, untuk sertifikasi dilakukan kepada SDM nya, meliputi: Pengelola, Pendidik, dan peserta didiknya. Evaluasi
dilakukan oleh pemerintah berupa evaluasi kinerja, akreditasi untuk mengukur kelayakan yang dilakukan oleh Ban-PNF, dan sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikikasi Kompetensi yang di bentuk oleh
asosiasi profesi dan ditetapkan oleh pemerintah. M Ramadhan
Evaluasi Pembelajaran Biologi
Analisis Multivariat Pemasaran
METODOLOGI PENELITIAN; KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS BAGI MAHASISWA
The HR Scorecard
Belajar Sendiri SPSS 22
ALAT ANALISIS DATA
Buku ini dirancang sebagai sarana latihan bagi peneliti pemula khususnya bagi mahasiswa bisnis, seperti manajemen, akuntansi, administrasi bisnis dan sebagainya, untuk belajar menggunakan perangkat lunak pengolah data statistik SPSS. Dalam buku ini
terlebih dahulu disajikan konsep dasar penelitian dan kemudian dilanjutkan dengan pengenalan SPSS serta aplikasinya dalam pengujian instrumen penelitian yakni validitas dan reliabilitas, analisis data deskriptif, komparatif, korelasi dan regresi. Walaupun
SPSS yang digunakan dalam contoh ini adalah SPSS versi 16.0, namun tidak perbedaan dengan versi-versi terkini, khususnya jika peneliti hanya ingin menganalisis berbagai teknik yang terdapat di dalam buku ini.
Alhamdulillah, puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya kegiatan penelitian ini dan dituliskannya laporan ini berdasarkan data yang diperoleh, tentu dalam penelitian ini ditemukan banyak kekurangan dan ketidakpuasan. Besar
harapan kami akan ada peneliti lain yang menyempurnakannya sehingga semakin banyak referensi terkait dengan derakalisme. Tanpa bantuan segenap pihak, penelitian yang berjudul Deradikalisme: Pemahaman dan Pengamalan Islam oleh Mahasiswa
Jurusan Sains di Kalimantan ini sulit untuk dirampungkan. Terlebih ketika diumumkannya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi covid-19. Sedikit banyak, walaupun dengan menerapkan protokol kesehatan, keterbatasan gerak
juga membuat penelitian ini terkendala. Beruntung ketika pihak-pihak perguruan tinggi, khususnya di program studi dan jurusan yang menjadi lokasi penelitian sangat mendukung dan membantu agar penelitian ini tetap dapat dilakukan dengan lancar.
Mereka sangat komunikatif dan solutif atas setiap kendala atau permasalahan yang penulis adukan. Semoga akreditasi yang diusahakan oleh mereka untuk program studi atau jurusannya memperoleh hasil terbaik dan memuaskan. Terima kasih juga
disampaikan kepada para responden sekaligus informan yang telah jujur mengisi kuesioner dan sangat antusias menceritakan pengalamannya terkait dengan pemahaman dan pengamalan Islam pada saat wawancara dilangsungkan. Semoga kuliahnya
lancar dan dapat meraih cita-cita yang diinginkan. Ternyata ada banyak hal yang bisa dibincangkan kepada mereka. Terlebih ketika membahas tentang fanatisme dan hijrah. Dengan kalimat yang santun, ramah, dan penuh canda mereka bercerita kepada
kami layaknya teman. Mereka sendiri risih dengan fanatisme, terlebih kepada golongan-golongan yang bersikap radikal. Bagi mereka, Islam tidaklah agama yang demikian. Berbincang dengan mereka sangat menyenangkan. Pandanganpandangan mereka
sangat menarik. Terakhir, kami menjadi penulis penelitian sederhana ini dapat diterima oleh semua pihak, memberikan kontribusi positif bagi perkembangan keilmuan di Kalimantan, serta memberi manfaat lebih luas untuk para akademisi, khususnya pada
tema deradikalisme.
Buku ini disusun dengan tujuan sebagai referensi bagi mahasiswa calon guru biologi, bagi guru biologi, pemerhati pembelajaran biologi, dan juga bagi guru berbagai bidang untuk memperkuat bagaimana melakukan proses penilaian, pengukuran, dan
pelaporan hasil belajar peserta didik. Buku ini telah dilengkapi contoh-contoh soal latihan ke arah pembelajaran biologi, namun tidak menutup kemungkinan dapat digunakan oleh guru berbagai bidang sebagai referensi dan sebagai pembanding.
Penggunaan kuesioner atau angket sebagai alat survei tidak hanya digunakan oleh mahasiswa yang ingin menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi. Lebih dari itu, penggunaan kuesioner juga banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan yang
ingin mendata dan mengolah data kuesionernya untuk meningkatkan kualitas layanan perusahaan mereka. Melihat fenomena tersebut, penggunaan SPSS untuk mengolah data kuesioner tidak hanya mendominasi dunia akademisi saja, ada banyak manfaat
dan kegunaan lainnya. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk memberikan panduan praktis bagaimana kita bisa mengolah data kuesioner secara runut dan sistematis mulai dari analisis deskriptif, melakukan uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas dan
homogenitas, pengelompokan atau kategori data, hingga berbagai pengujian yang lebih kompleks, seperti analisis regresi dan analisis korelasi. Bahkan buku ini juga hadir dengan sebuah bab khusus yang mengulas tentang analisis jalur atau path analysis
serta bab khusus mengenai regresi logistik Tidak sekedar menguraikan langkah-langkah untuk menggunakan SPSS saja, buku ini juga dilengkapi dengan penjelasan atau proses analisis output yang diperoleh dari perhitungan SPSS yang tentunya akan
memudahkan pemahaman pembaca.
Metode Pemilihan Kuantitatif
kumpulan abstrak hasil penelitian tahun 2004
Psikologi Belajar
Evaluasi Pengajaran Bahasan dan Sastra Indonesia
Masyarakat
Buku ini merupakan hasil kerja kolaboratif antar dosen dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia, buku ini dibagi dalam 11 bab dan kemudian setiap individu dosen menulis satu bab buku, sehingga setiap penulis akan fokus terhadap bab yang menjadi
tanggung jawabnya, sehingga diharapkan akan lahir hasil karya buku ini yang lebih berkualitas.
This book introduces the reader to the main quantitative concepts, methods, and computational techniques needed for the development, evaluation, and application of tests in the behavioral/social sciences, including educational tests. Two empirical examples are
carried throughout to illustrate alternative methods. Other data sets are used for special illustrations. Self-contained programs for confirmatory and exploratory factor analysis are available on the Web. Intended for students of psychology, particularly educational
psychology, as well as social science students interested in how tests are constructed and used, prerequisites include a course on statistics. The programs and data files for this book can be downloaded from www.psypress.com/test-theory/
Buku ini dapat menjadi referensi yang memperkaya literatur ilmu manajemen, khususnya terkait Resource Base View Theory dan Human Capital Theory dalam kaitannya dengan strategi korporat, organizational behavior citizenship dan kompensasi, serta budaya dan
kinerja perusahaan. Di samping itu, temuan dalam buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dalam dunia kerja, yaitu menjadi bahan pertimbangan Perum Perhutani dalam evaluasi pengembangan sumber daya manusia, dan dapat memberikan
pengetahuan kecenderungan budaya organisasi yang ada dalam lingkungan kerja Perum Perhutani
Syeikh Nawawi al-Bantanti secara implisit telah menawarkan suatu model pembelajaran sains berupa kurikulum pendidikan akidah dalam ayat-ayat penciptaan manusia. Kurikulum ini kemudian diterapkan dalam pengajaran Biologi khususnya dalam pembahasan
sistem reproduksi manusia di jenjang Sekolah Menengah Pertama. Model pembelajaran yang ditawarkan di antaranya mengenalkan tentang hakikat manusia, rahim, tujuan hidup dan kematian. Model ini sejalan dengan kaidah ilmu yaitu memfungsikan indra, wahyu,
dan akal. Lantas bagaimana implementasi pengajaran Biologi berbasis pendidikan akidah sesuai yang dirumuskan oleh Syeikh Nawawi al-Bantani? Buku ini mengungkap jawabannya.
Brand Management
PANDUAN TEKNISI HANDPHONE
Manajemen SDM: Teori dan Aplikasi Pada Bank Umum Syariah
JEBI
Statistika Pada Bidang Pendidikan Bahasa
Kumpulan abstrak penelitian dosen IKIP Surabaya
Buku ajar ini berisikan materi yang cukup lengkap dan inovatif yang berkaitan dengan kapasitas penilaian dan posisinya dalam pengajaran bahasa indonesia, teknik evaluasi pengajaran bahasa indonesia, teknik tes dan nontes
sebagai alat evaluasi hasil pengajaran bahasa indonesia, berbagai macam pengujian kebahasaan dan tes keterampilan berbahasa indonesia, berbagai macam pengujian kesastraan, penskoran, penilaian, dan pengolahan nilai,
analisis butir soal bahasa dan sastra, asesmen alternatif, penilaian berbasis kelas, serta konsep soal HOTS.
Three experts in Human Resources introduce a measurement system that convincingly showcases how HR impacts business performance. Drawing from the authors' ongoing study of nearly 3,000 firms, this book describes a sevenstep process for embedding HR systems within the firm's overall strategy--what the authors describe as an HR Scorecard--and measuring its activities in terms that line managers and CEOs will find compelling. Analyzing how
each element of the HR system can be designed to enhance firm performance and maximize the overall quality of human capital, this important book heralds the emergence of HR as a strategic powerhouse in today's
organizations.
Ilmu-ilmu ekonomi dapat kita analisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pada saat ini penelitianpenelitian dengan penggunaan pendekatan kuantitatif sudah semakin berkembang, dimana hubunganhubungan variabel ekonomi yang dahulunya hanya dijelaskan secara kualitatif, sekarang dapat dibuat dalam bentuk matematis dengan pendekatan kuantitatif. Hubungan matematis ini dapat dianalisis dengan penggunaan alat-alat
analisis statistik dengan pengujian-pengujiannya, sehingga dalam hal ini ekonometrika sangat berperan(Firdaus, 2011). Ekonometrika adalah suatu ilmu yang membahas masalah pengukuran tentang hubungan dalam ekonomi. Dengan
demikian, Ekonometrika adalah ilmu yang mencakup teori ekonomi, matematika, dan statistika dalam satu kesatuan sistem yang bulat, menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri dan beda dengan ilmu ekonomi; matematika; maupun
statistika. Ekonometrika digunakan sebagai alat analisis ekonomi yang bertujuan sebagai menguji kebenaran teorama-teorama teori ekonomi yang berupa hubunganantarvariabel ekonomi dengan data empirik.
“Asesmen Alternatif di Sekolah Dasar” ini dimaksudkan tidak lain hanya untuk memberikan “kontribusi pemikiran” dalam ikut memperbaiki kondisi bangsa. Dimana kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan satuan
pendidikan dalam mengelola proses pembelajaran, dan dalam proses pembelajaran terdapat tiga kegiatan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Dimana ketiga kegiatan tersebut adalah penentuan tujuan, perencanaan
pengalaman belajar, dan penentuan prosedur evaluasi.
Menjaga Momentum Pertumbuhan Indonesia Edisi 2014
Mahir Mengolah Data Penelitian dengan SPSS 25
Make Training in Emotional Intelligence Effective
PERILAKU KONSUMEN DI MASA BISNIS ONLINE
Mengolah Data Penelitian Bisnis Dengan SPSS
Linking People, Strategy, and Performance

Dilihat dari sudut pandang manajemen SDM, teori Organizational Citizenship Behavior (OCB) memiliki peran penting untuk membantu meningkatkan kinerja individu dan organisasional, karena kedudukannya mampu menciptakan loyalitas
yang tinggi pada organisasi. Teori OCB dengan bentuk-bentuk prilakunya juga relevan dengan nilai-nilai Islam seperti ikhlas, taawun, ukhwah, mujahadah. Artinya, konsep ini relevan untuk diaplikasikan pada organisasi syariah seperti
perbankan syariah. Disamping itu, buku ini juga membahas tentang kecerdasan spiritual, budaya organisasi dan kepemimpinan karena tiga konstruk ini secara empirik berdampak pada pembentukan OCB. Untuk itu, keberadaan materi
tersebut membuat buku ini menjadi unik dan sekaligus pembeda dengan buku-buku referensi manajemen SDM lainnya. Lebih lanjut, buku ini juga membahas tentang konsep dasar dan ruang lingkup manajemen SDM, perencanaan SDM,
analisis dan desain pekerjaan, rekrutmen, seleksi, orientasi, penempatan dan pemberhentian karyawan, pelatihan dan pengembangan SDM, perencanaan dan pengembangan karier, kinerja karyawan dalam kajian teoritik, relevansi teori OCB
dalam Islam, dan di bab akhir secara khusus membahasnya secara aplikatif melalui riset faktor-faktor yang berpengaruh langsung (direct effect) dan tidak langsung (indirect effect) terhadap kinerja karyawan Bank Umum Syariah.
Buku ini memberikan gambaran mengenai adanya perubahan pola perilaku konsumen dari pola konvensional (tradisional) menjadi pola digital (online) dengan berbagai fenomena dan faktor yang menyebabkan perubahan tersebut.
Selengkapnya buku ini berisi: • Definisi dan konsep dasar.
SPSS (Statistics Program for Social Science) merupakan salah satu dari sekian banyak software statistika yang telah dikenal luas di kalangan penggunanya. Buku ini disusun untuk mengembangkan ilmu statistik dalam mengolah data,
penelitian, dan skripsi bagi mahasiswa, pelajar, maupun masyarakat umum menggunakan aplikasi tersebut.
Fungsi ASN sebagaimana tercantum dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, adalah sebagai Pelaksana Kebijakan Publik, Pelayan Publik dan sebagai Perekat Pemersatu Bangsa. Pelayanan yang diberikan seorang ASN sangatlah menentukan
tingkat pemenuhan kebutuhan pelayanan yang diterima masyarakat sekaligus menentukan tingkat kepuasan masyarakat yang dilayani, sehingga dijadikan indikator keberhasilan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tersirat bahwa
pelayanan publik oleh ASN kepada masyarakat, termasuk pelayanan bagi para penyandang disabilitas, merupakan unsur yang penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah. Oleh karena itu, ASN dituntut bekerja
secara optimal untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas sangat diharapkan oleh masyarakat, tetapi memang tidak mudah mewujudkannya, termasuk pelayanan publik
bagi para penyandang disabilitas, yang sampai saat ini dirasakan belum bahkan sangat tidak memadai, sehingga para penyandang disabilitas, masih menemui kesulitan untuk mengakses fasilitas publik. Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna
Laoly mengatakan Indonesia masih dipenuhi kota-kota yang tidak ramah terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu indikatornya adalah, belum maksimalnya fasilitas bagi penyandang difabel. Hal ini menjadi salah satu indikator rendahnya
kualitas pelayanan publik oleh Pemerintah. Oleh karenanya, peningkatan kualitas pelayanan publik, harus mendorong dan mewujudkan pemenuhan hak-hak kaum difabel atau penyandang disabilitas, mutlak untuk direalisasikan oleh
pemerintah, sebagaimana amanah UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Penerapan metode naive bayes dan skala likert pada aplikasi prediksi kelulusan mahasiswa
Dalam Perspektif Syeikh Nawawi Banten
Model Pembelajaran Sains Melalui Ayat-Ayat Penciptaan Manusia
A Unified Treatment
Kupas Tuntas Riset Eksperimen dengan Excel 2007 dan Minitab 15
Menguji Strategi Korporat
Skripsi atau tugas akhir masih merupakan kebutuhan bagi para mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang sarjana yang mereka idamkan. Walaupun ada alternatif yang lain selain skripsi untuk menyelesaikan sarjana, namun skripsi
masih populer digunakan sebagai syarat kelulusan. Umumnya mahasiswa membutuhkan kemampuan statistika untuk menyelesaikan skripsi mereka. Oleh karena itu, saya merasa perlu menyusun sebuah buku ajar yang mudah dimengerti
dan dipahami. Selain mudah dimengerti dan dipahami, buku ini juga disusun agar mahasiswa dapat langsung mempraktikkan apa yang diajarkan menggunakan perangkat lunak SPSS maupun Ms. Excel. Tidak banyak teori dan
perhitungan matematika yang dimuat dalam buku ini. Buku ini lebih banyak memuat tentang prinsip statistika dan bagaimana cara menggunakannya dengan pendekatan sesederhana mungkin. Keahlian mengolah data dengan statistik
merupakan keahlian penting yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menghasilkan penelitian yang mudah dimengerti dan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti membutuhkan kemampuan statistika terutama jika peneliti ingin fokus
pada penelitian kuantitatif atau mixed method. Oleh karena itu, statistika sangat penting tidak hanya untuk menyelesaikan skripsi namun juga untuk bekal mahasiswa setelah lulus nanti. Beberapa dari mereka membutuhkan
statistika untuk bekerja sebagai guru, peneliti, dosen ataupun konsultan. Beberapa dari mereka membutuhkan statistika untuk menyelesaikan studi magister ataupun doktoral jika mereka memilih untuk menjadi akademisi.
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Apapun itu, belajar statistika tidak akan pernah sia-sia. Statistika akan selalu menjadi sebuah pisau lipat yang berharga dalam berbagai kebutuhan profesional.
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adakah penerapan Islam Wasathiyah oleh Gen-Z di Kalimantan Selatan atau sebaliknya mengaku religius tetapi di saat yang sama radikal. Oleh sebab itu, dilakukan observasi dan
analisis atas penghayatan dan cara Gen-Z di Kalimantan Selatan dalam mengaktualisasikan Islam.
Kurikulum adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan, dan sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Ketika berbicara perubahan kurikulum sudah dapat dipastikan akan menarik banyak
perhatian, terutama dari orang-orang yang secara langsung terkena dampak oleh perubahan kurikulum tersebut. Oleh karena itu, setiap perubahan kurikulum akan menghadapi masalah dan tantangan yang datang dari berbagai
pihak, baik dalam perencanaan, sosialisasi, maupun dalam pelaksanaannya. Demikian halnya dengan Kurikulum 2013 Revisi yang mengintegrasikan empat hal penting dalam pengimplementasiannya, yaitu Penguatan Pendidikan
Karakter (PPK), Literasi, Keterampilan Abad 21 (Communication, Collaboration, Critical Thinking and Problem Solving, dan Creativity and Innovation). Buku Implementasi Kurikulum 2013 Revisi ini dapat membantu pengadaan
sumber dalam perubahan kurikulum, mengingat penerapan Kurikulum 2013 Revisi tidak akan melalui uji publik maupun uji coba, karena kurikulum ini dianggap sudah disosialisasikan dan diuji coba melalui Kurikulum 2013 yang
dilakukan pemerintah. Untuk itu, buku ini sangat penting untuk dimiliki oleh guru, kepala sekolah, dan seluruh stakeholder pendidikan.
Berawal dari kesulitan menyusun laporan kegiatan perencanaan, pengembangan profesi dan penujang perencanaan yang dialami sebagai besar pejabat fungsional perencana. Jangan bandingkan dengan bapak ibu fungsional perencana
yang berada di Bappenas. Menyusun laporan kegiatan perencanaan, pengembangan profesi dan penunjang perencanaan bagi mereka, seperti air mengalir saja. Beda dengan fungsional perencana yang bertugas di Unit Perencana K/L
Pusat dan Daerah, fungsional perencana yang lahir secara masal setelah keluarnya Keputusan Menteri Perencanaan Pembanguan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembanguan Nasional Nomor : KEP.019/ M.PPN/12/2001 tentang
petunjuk pelaksanaan penyesuaian/ inpassing kedalam jabatan dan angka kredit perencana Permasalahan muncul, ketika mau menyusun laporan kegiatan. Jangankan menyusun laporan kegiatan, memahami butir butir perencanaan
sebagai dasar penyusunan laporan kegiatan dan bentuk/ format laporan kegiatan saja banyak fungsional perencana yang tidak mengetahui, terutama fungsional perencana yang berada di Unit Kerja Instansi Vertikal di daerah.
Bermunculah DUPAK dengan bukti fisik yang beragam bentuk, berdasarkan kemampuan JFP yang beragam pula dan disampaikan kepada Tim Penilai. Hasilnya bisa ditebak, tidak dapat diberi penilaian dan tentu berdampak pada
kenaikan pangkat dan jabatan JFP itu sendiri. Dari beberapa kali mengikuti ajang pertemuan seminar dan lokakarya berskala nasional, yang diinisiasi Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I), kita dengar curhatan
pada JFP yang merasa bingung, gagap dan tidak mengerti bagaimana seseungguhnya menyusun laporan kegiatan itu. Karenanya, saya mencoba menulis buku ini sebagai pelengkap bacaan saja, terutama bagi teman teman JFP yang
berada di Instansi Vertikal K/L Pusat dan Daerah dengan menulis banyak contoh Instansi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, dimana saya bertugas.
Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuisitas & Perilaku Merk
Aplikasi Statistik untuk Penelituan Bidang Ekonomi dan Sosial
bagian kesadaran hukum rakyat Bugis-Makassar : sebuah telaah filsafat hukum
Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS
Evaluasi Proses dan Hasil Belajar (EPHB) Matematika dengan Diskusi dan Simulasi (DiSi)
Praktik Analisis Data : Pengolahan Ekonometrika dengan Eviews dan SPSS

Panduan Praktis Mengolah Data Kuesioner Menggunakan SPSSElex Media Komputindo
For over two decades, it has been argued that the brand is an important value creator and should therefore be a top management priority. However, the definition of what a brand is remains
elusive. This comprehensive textbook presents the reader with an exhaustive analysis of the scientific and paradigmatic approaches to the nature of brand as it has developed over the last
twenty years. Taking a multi-disciplinary approach and offering an exhaustive analysis of brand research literature, it delivers a thorough understanding of the managerial implications of
these different approaches to the management of the brand. Brand Mangement: Research, Theory and Practice fills a gap in the market, providing an understanding of how the nature of brand
and the idea of the consumer differ in these approaches and offers in-depth insight into the opening question of almost every brand management course: "What is a brand?"
Metode penelitian merupakan dasar ilmiah untuk memperoleh data dan jawaban terhadap berbagai pertanyaan penting sebagai subjek riset. Pada sisi lain, metode penelitian kuantitatif dalam
riset ilmiah terus berkembang serta mendapat posisi penting dalam dunai riset ilmiah di Indonesia baik riset sosial/sosiologi, ekonomi, dan politik. Fokus penulisan buku ini dimaksudkan
untuk membantu para mahasiswa, lembaga riset, dan pusat studi, serta khalayak umum manakala akan melakukan penelitian kuantitatif dengan menggunakan uji statistik yang sesuai dengan
permasalahan serta dalam menerjemahkan output dan SPSS. Buku teks utama ini menyajikan secara terstruktur, mulai dari membuat judul penelitian hingga uji statistik yang cocok atau sesuai
dengan permasalahan utama, serta dilengkapi pula dengan perbandingan perhitungan manual dan SPSS. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Siri', shame and self-respect concept, part of the Bugis and Makasar peoples' legal consciousness, Sulawesi Selatan Province; legal philosophical study.
DERADIKALISME: PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN ISLAM OLEH MAHASISWA JURUSAN SAINS DI KALIMANTAN
Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas
Murid Bandel Salah Siapa
RELIGIUS RADIKAL? KESADARAN BERAGAMA DAN AKTUALISASI KESALEHAN GEN-Z
Test Theory
Berprestasi Melalui JFP Ayo Kumpulkan Angka Kreditmu
' Buku ini memuat laporan oleh Asia Competitiveness Institute (ACI) yang diperbaharui setiap tahunnya untuk menganalisis daya saing Indonesia, baik di 33 provinsi maupun di enam wilayah berdasarkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dengan 104
indikator yang meliputi empat lingkup, metodologi studi yang unik menggabungkan kekuatan dan kelemahan komparatif serta menerapkan analisis kausalitas Geweke untuk beberapa indikator terkait. Terlepas dari hasil skor dan peringkat, simulasi kebijakan "what if" menawarkan rekomendasi praktis
bagi masing-masing provinsi untuk meningkatkan daya saing secara komprehensif serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berimbang, adil, dan berkelanjutan. Analisis kualitatif dan kuantitatif melalui proses kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan memberikan alur
yang menarik bagi Indonesia untuk mencapai posisi paling strategis baik dalam konteks regional Asia maupun global. The English version of the book can be found at: 2014 Provincial and Inaugural Regional Competitiveness Analysis: Safeguarding Indonesia''s Growth Momentum. Contents:Analisis
Peringkat Daya Saing dan Studi Simulasi untuk 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2014Peringkat Daya Saing Wilayah dan Strategi Pembangunan untuk Indonesia Tahun 2014: Perspektif Kebijakan KewilayahanAnalisis Daya Saing Wilayah SumateraAnalisis Daya Saing Wilayah JawaAnalisis Daya Saing
Wilayah KalimantanAnalisis Daya Saing Wilayah SulawesiAnalisis Daya Saing Wilayah Bali-Nusa TenggaraAnalisis Daya Saing Wilayah Maluku-PapuaAnalisis Geweke dalam Hubungan Kausalitas untuk Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Maluku Utara dan Nusa Tenggara TimurKata Penutup dan
Agenda Penelitian BerikutnyaLampiran 1: Daftar IndikatorLampiran 2: Penghitungan Peringkat: AlgoritmaLampiran 3: Catatan Agregasi Data Dari Tingkat Provinsi ke Tingkat Wilayah Readership: Scholars and researchers studying ASEAN economics, in particular Indonesia''s.
Keywords:Indonesia;Bahasa;Momentum;Provincial;Analysis'
Guru-guru kerap mengeluhkan tabiat siswa yang negatif, seperti melanggar peraturan sekolah, berkelahi, dan bahkan melakukan tindakan pelanggaran lainnya. Sikap siswa yang negatif seperti itu sering dikaitkan dengan kepribadian siswa itu sendiri. Sementara itu, faktor-faktor yang mempengaruhi
kepribadian siswa itu jarang sekali dilihat sebagai sebab-sebab yang juga penting dicermati. Buku ini adalah hasil sebuah penelitian panjang pengenai hubungan antara harga diri, interaksi sosial dalam keluarga, dan kematangan emosi siswa sebagai sebab-sebab tak kasat mata yang mempengaruhi perilaku
melanggar disiplin. Beberapa siswa mencari harga diri sehingga ingin tampak menonjol dengan cara-cara yang tidak semestinya. Begitu juga, peran keluarga yang tidak maksimal dalam pembentukan karakter siswa juga berpengaruh pada perilaku negatif siswa di sekolah. Buku ini sangat cocok dijadikan
bahan referensi bagi kalangan akademisi yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai psikologi siswa. Tak hanya itu, buku yang dikemas berdasarkan metode karya tulis ilmiah ini bisa menjadi bahan acuan bagi peneliti-peneliti dalam bidang sejenis untuk melakukan riset sesuai dengan metode penelitian yang
baku.
Siri'
Analisis Daya Saing Provinsi dan Wilayah
Implementasi Kurikulum 2013 Revisi
Antologi kajian pemikiran Islam
Asesmen Alternatif di Sekolah Dasar
jurnal Sosiologi
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