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Buku Karir dan Dasar-Dasar Pengembangan Web ini berisikan materi belajar mengenai dasar-dasar pengembangan web. Buku ini direkomendasikan bagi pemula yang ingin belajar dan mengenali dasar-dasar dalam pengembangan web. Buku ini menjelaskan bagaimana belajar dasar-dasar pemrograman web dengan mudah, praktis dan cepat disertakan contoh latihan-latihan. Disamping itu
adanya latihan contoh studi kasus membuat website yang responsive. Buku ini membahas mengenai dasar-dasar bahasa pemrograman web antara lain : HyperText Markup Language (HTML), Cascading Style Sheets (CSS), Hypertext Preprocessor (PHP) dan JavaScript.
Video Blogging Untuk PemulaElex Media Komputindo
Mungkin Anda memiliki segudang klip video pribadi yang menarik dan ingin menampilkannya di halaman web atau blog agar para pengunjung dapat menyaksikannya. Menampilkan klip video di web atau blog ini dikenal dengan istilah video blogging. Klip videonya bisa buatan sendiri atau disalin dari situs-situs layanan gratis.Video Blogging untuk Pemula ini akan memandu Anda menampilkan
video-video di halaman web, blog yang Anda buat di Blogspot, Multiply, Wordpress, atau halaman di situs jejaring sosial facebook dan Twitter. Sebagai pelengkap, dibahas pula teknik konversi format video dan cara memotong bagian video yang tidak diperlukan.
Rahsia Bisnes Homestay Yang Berjaya Kini Didedahkan
Strategi Marketing Youtube
Pemrograman Web dan Perangkat Bergerak SMK/MAK Kelas XI
Belajar Sendiri You Tube

Sejak diumumkan ditetapkannya virus Covid-19 sebagai pandemi dunia oleh WHO, pemerintah Indonesia merespon dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan demikian, ada dampak dalam kegiatan pendidikan dengan diterapkannya belajar dari rumah dengan metode Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).
Penyampaian materi dilakukan secara daring melalui video conference. Lalu, bahan ajar disajikan melalui presentasi power poin atau dokumen file yang berisi materi inti dan penunjang perkuliahan. Buku ini membahas mengenai buku digital yang dapat menjadi media penyampaian bahan ajar yang dimanfaatkan pada metode Pendidikan Jarak
Jauh (PJJ) di era pandemic covid-19. Buku ini disusun sebagai luaran program pengabdian kepada masyarakat (PkM) Prodi Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Bab 1 membahas mengenai membuat buku digital dengan Sigil. Bab 2 membahas mengenai membuat video dengan Animaker. Bab 3
membahas mengenai audio explainer dengan Vocaroo. Bab 4 membahas mengenai membuat alat evaluasi dengan Google Form. Bab 5 menmbahas mengenai menerbitkan Buku Digital di Playstore. Bab 6 membahas mengenai seputar HKI dari proses pendaftaran hingga memperoleh sertifikat
Apakah Anda ingin mencari syair lagu, berburu beasiswa, cari lowongan kerja CPNS di Facebook, ngeblog pakai multiply, cari driver > Komputer, berburu wallpaper, dan download file PDF di internet secara mudah dan cepat? Jika demikian, bacalah buku ini. Sebab di dalam buku ini, Anda akan membaca 100+ jurus jitu berinternet bagi para
pemula. Pembahasan dalam buku mencakup jurus-jurus seputar: - Social Media - Download dan Barang Gratisan - Narsis di Internet - Cari Kerja di Internet - Cari Beasiswa di Internet - `Penguat` PC Anda Setelah membaca buku ini, dijamin Anda bisa langsung merasakan manfaat berinternet, mulai dari yang untuk bersenang-senang sampai
untuk hal yang serius. Buku ini membuka wawasan Anda tentang dunia internet dan informasi-informasi yang ada di dalamnya.
Buku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum SMK berdasarkan Kurikulum 2013 edisi revisi spektrum PMK 2018 dan jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk kelompok C3 Kompetensi Keahlian. Buku ini diharapkan memiliki presisi yang baik dalam pembelajaran dan menekankan pada
pembentukan aspek penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Materi pembelajaran disajikan secara praktis, disertai soal-soal berupa tugas mandiri, tugas kelompok, uji kompetensi, dan penilaian akhir semester gasal dan genap. Buku ini disusun berdasarkan Pemendikbud No 34 tahun 2018 Tentang Standar Nasional
Pendidikan SMK/MAK, pada lampiran II tentang standar Isi, lampiran III tentang Standar Proses dan lampiran IV tentang Standar Penilaian. Acuan KI dan KD mengacu pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar.
Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini sangat sistematis, bermakna, mudah dipelajari, dan mudah diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau dari aspek isi, buku ini cukup membantu siswa dalam memperkaya dan mendalami materi. Pemakaian buku ini juga dapat menantang guru untuk berinovasi dalam pembelajaran sesuai
konteks di kelas masing-masing.
SEO Youtube untuk Youtuber Pemula
Easy & Simple - Web Programming
MENGUPAS RAHASIA DOWNLOAD YANG PALING DISEMBUNYIKAN!
Bosan kerja kantoran? Mau jadi pebisnis online, tapi takut salah langkah? Yuk, pelajari 99 langkah sukses berbisnis e-commerce. Karena punya uang, enggak harus nunggu tanggal gajian. 99 Langkah Sukses Berbisnis E-Commerce - Produsen, marketer, reseller, atau dropshipper? - Mengenal ragam e-payment - Bagaimana cara mendapatkan investor? - Marketing di Instagram, mengapa tidak? - Menentukan ongkos kirim dan
jasa ekspedisi - Go mobile! - Waktu ideal untuk promosi online - Kopi darat? Why not? - Cara menghindari penipuan online - Pivot bisnis, tahukah kamu? - 10 kesalahan yang wajib dihindari
Trafik adalah salah satu kunci sukses dalam bisnis di internet. Semakin besar angka trafik website Anda, akan semakin banyak calon pembeli produk/jasa Anda. Oleh karena itu, website Anda perlu punya banyak trafik. Lantas, bagaimana cara mendatangkan trafik web? Bagaimana cara meningkatkan jumlah pengunjung web? Buku ini akan memandu Anda. Ada 101 cara inspiratif yang bisa dipakai untuk meningkatkan trafik
website. Dijamin Anda tidak akan kekeringan ide lagi. Pembahasan dalam buku ini meliputi: ? Panduan SEO (Search Engine Optimization), untuk menjadikan website Anda mendapatkan peringkat yang tinggi di pencarian Google. Kita akan memanfaatkan mesin pencari sebagai sumber trafik. ? Panduan mendatangkan trafik dari media sosial populer, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. ? Berbagai cara-cara
inspiratif mendatangkan trafik pakai situs-situs populer di internet. ? Panduan beriklan di Instagram, Facebook, dan Twitter. Tersedia bonus video tutorial Instagram Ads, Facebook Ads, dan Twitter Ads yang bisa Anda download dari buku ini. ? Berbagai tools yang akan mendukung Anda melakukan SEO, social media marketing, promosi, dan beriklan di internet. Buku ini membahas berbagai tools, seperti Canva, Adobe Spark,
Buffer, Hootsuite, Google Analytics, Google Keyword Planner, Google Trends, Instagram Insight, dan banyak lagi. Jika saat ini Anda bingung dan ingin meningkatkan trafik web, maka mari baca buku ini. Buku ini layak dibaca oleh semua pemilik bisnis dan pemilik website yang ingin bisnisnya mendapatkan banyak trafik. Yuk, segera pelajari buku ini. Dapatkan juga tip dan tutorial digital marketing lainnya di website saya,
www.JefferlyHelian.com.
Buku ini berisi mengenai perubahan yang terjadi pada setiap remaja. Pada masa remaja, kamu akan mengalami berbagai perubahan secara fisik maupun psikis. Berbagai perubahan ini akan menjadikanmu berbeda dengan dirimu ketika masih anak-anak. Perubahan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan dirimu memasuki usia dewasa. Dalam buku ini, kamu akan mempelajari berbagai perubahan yang terjadi pada tubuhmu
selama masa remaja, mengapa hal tersebut terjadi, dan apa yang harus kamu lakukan ketika memasuki masa remaja, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja. Kamu juga dapat mengunjungi website yang telah kami sediakan yaitu SelamatDatang MasaRemaja.blogspot.com untuk melihat video yang dapat membantu kamu untuk memahami materi dalam buku ini. Akhir kata, kami berharap buku ini
dapat membantu kamu dan remaja lainnya dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi selama masa remaja. Selamat membaca!
DASAR PEMROGRAMAN WEB dengan bahasa HTML, PHP, dan Database MySQL
Teknologi dan Media Pembelajaran Jilid 2
Meng. Multimedia Web Photoshop&Flash+CD
Website Dahsyat Pencetak Uang dengan WordPress

ARTIKEL PENULIS: SRI RAHAYU, PUTRI ADELIA HARAHAP, DAN HARKIN AINUN ISBN : 978-623-7953-44-9 Terbit : April 2020 Sinopsis: Buku pelajaran ini ditulis untuk menambah wawasan dan informasi mengenai seputar pelajaran Bahasa Indonesia bagi para pembaca tentang pengertian artikel, ciri-ciri artikel, tujuan dan fungsi dari menulis artikel beserta
langkah-langkah membuat sebuah artikel yang baik dan benar. Agar para pembaca tidak bosan membacanya, di dalam buku ini juga diberikan soal latihan seputar artikel guna untuk mengetahui seberapa jauh dan mengerti pembaca tentang isi dari buku ini. Buku ini memang dikemas sebagai sarana pembagian ilmu oleh guru pada murid dengan bahasa yang
mudah dipahami oleh siswa SMA/SMK. Buku ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan belajar dan terampil bahasa Indonesia dan materinya sudah disesuaikan dengan kurikulum terbaru. Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Teknologi pemrograman web berkembang begitu cepat. Bagi pemula, tentu akan sangat tertinggal jika tidak cepat mengejarnya. Buku ini membahas 7 materi utama dalam mempelajari pemrograman web. Ketujuh bahasan ini akan sangat membantu pemula yang ingin menjadi web programmer dalam waktu yang singkat. Pembahasan dimulai dari pengetahuan
dasar tentang pemrograman web, dilanjutkan dengan pembahasan 7 materi pemrograman web satu per satu disertai dengan contoh skrip beserta hasilnya. Disertai juga pembuatan aplikasi sederhana yang akan membantu pembaca menguasai pembuatan modul aplikasi. Untuk menunjang latihan pembaca, penulis juga menyertakan puluhan bonus skrip aplikatif.
Pembahasan dalam buku mencakup: - Dasar-dasar web programming - HTML - CSS - MySQL - PHP - Javascript - jQuery - Bootstrap
JANGAN CEBURI BISNES HOMESTAY TANPA MEMBACA BUKU INI !!! Teknik analisa pasaran, kawasan dan persaingan. Bagaimana menjana RM 500 - RM 5000 sebulan melalui perniagaan homestay. Teknik pengurusan homestay yang berkesan. Teknik mendominasi pasaran homestay. Bagaimana menjadikan homestay anda #1 di Google.
KARIR DAN DASAR-DASAR PENGEMBANGAN WEB
Selamat Datang Masa Remaja
101 Cara Jitu Mendatangkan Trafik Website
99 Langkah Sukses Berbisnis E-Commerce
Mata kuliah pemrograman web adalah salah satu pemrograman, diantara bahasa pemrograman web yang saat ini sering dipelajari adalah Bahasa pemrograman HTML, PHP, ASP, dan Java Script yang sangat dibutuhkan oleh pengguna internet. Oleh karena itu maka perlu diberikan dasar-dasar pemrograman web khususnya Bahasa Pemrograman PHP yang mana enam puluh persen lebih website dibangun dengan Bahasa Pemrograman
PHP. Bahan ajar pemrograman web lebih banyak dibahas tentang Bahasa Pemrograman PHP, dan akan dibahas pula bahasa pemrograman yang terkait yaitu: HTML dan Database MySQL.
Pada artikel ini kita akan membahas tentang strategi marketing dengan menggunakan Youtube. Sebelum membahas strategi marketing youtube, saya ingin mengajak anda menghasilkan uang dari youtube. Jika anda ingin mendapatkan uang dari Youtube maka anda harus mengupload konten video yang unik dan menarik ke Youtube.
Kata siapa pemrograman website itu sulit? Buku ini akan memberikan panduan mempelajari pemrograman website dengan cara yang mudah. Setiap bahasa pemrograman yang harus dikuasai dibahas menjadi satu dalam sebuah proyek membuat website responsive. Buku ini ditulis dengan memperhatikan penulisan skrip yang rapi, pengelompokan file-file sesuai fungsinya, penamaan variabel, nama folder, nama file, dan nama tabel pada
database yang konsisten agar mudah dipahami oleh pembaca yang baru belajar pemrograman website sekalipun. Dibahas pula pembuatan template dengan bootstrap sehingga tampilan website selalu menyesuaikan layar ketika dibuka di tablet dan smartphone. Buku ini merupakan revisi dari buku sebelumnya yang berjudul Web Programming is Easy, dengan penambahan dua bab yang menarik, yaitu Memperbaiki Error Program dan
Menggunakan Widget dari Internet. Sehingga buku ini akan menjadi panduan yang menarik untuk belajar pemrograman website. Pembahasan dalam buku mencakup: • Teknik dasar membuat website • Cara mengatasi error pada program • Pengembangan website lebih lanjut • Penggunaan jQuery pada website • Pembuatan template responsive dengan bootstrap • Menggunakan widget dari internet
SPP MS Windows Me Bk 01
RAHSIA HOMESTAY
Sistem Informasi Manajemen (ed.10)
Pemanfaatan Platform Digital untuk Buku Digital Interaktif
Melalui program affiliate, kita bertindak sebagai jurujual siber kepada produk-produk yang terdapat di internet. Kita boleh memilih sebanyak mana program yang ingin disertai serta produk yang ingin dijual kepada bakal pelanggan di seluruh dunia. Kita tidak perlu berjumpa dengan pelanggan, membimbit katalog, serta bercakap tanpa henti dan tidak perlu bijak berkata-kata bagi melariskan jualan. Kita juga tidak perlu menyimpan
stok bagi produk yang kita ingin dijual. Kita hanya perlu melakukan promosi dan jualan dari rumah dengan penuh keselesaan tanpa berkejar-kejar mencari pelanggan dan bermesyuarat sehingga larut malam. Kita juga tidak perlu menganjurkan seminar bisnes bagi mencari orang bawahan (downline) bagi kembangkan bisnes kita. Program ini juga sesuai bagi suri rumah yang berminat menambahkan pendapatan tetapi tidak
mempunyai kesempatan atau masa bagi melakukannya di luar rumah. Dalam internet, terdapat banyak program affiliate yang boleh disertai dengan mudah bagi menjana pendapatan secepat mungkin. Buku ini menerangkan beberapa contoh program affiliate yang boleh disertai sebagai permulaan dan kemudian, kita boleh menceburi program-program lain yang lebih maju. Setiap program mempunyai kaedah tersendiri dalam
membayar komisen kepada peserta affiliate. Apa yang perlu diketahui adalah jumlah peratusan komisen yang diberikan kepada kita selepas berjaya membuat jualan dan bagaimana wang komisen itu sampai kepada kita.
PANDUAN PENULISAN AKADEMIK Buku ini bertujuan memberi pendedahan tentang penulisan akademik di peringkat Institusi Pengajian Tinggi (IPT) di Malaysia. Penilaian prestasi pelajar peringkat IPT turut merangkumi penilaian bagi setiap tugasan penulisan akademik. Buku ini merangkumi pengenalan kepada penulisan akademik seperti asas penulisan akademik, jenis dan format umum penulisan akademik, panduan dan
langkah sistematik dalam penulisan esei dan laporan amali, serta kaedah menulis rujukan dalam teks dan senarai rujukan. Buku ini juga memberi penerangan tentang jenis kesalahan akademik seperti plagiarisme, fabrikasi, dan pakatan atau komplot yang perlu dielakkan oleh pelajar. Dapatkan panduan sistematik penulisan akademik daripada peringkat awalan penulisan sehingga ke peringkat rujukan dalam buku Panduan
Penulisan Akademik.
Teknologi dan Media Pembelajaran adalah salah satu mata kuliah yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa jurusan Pendidikan baik perguruan tinggi negeri maupun swasta serta PTKIN seluruh Indonesia. Mata kuliah ini bertujuan memberikan gambaran bagi mahasiswa yang ke depannya akan menjadi seorang guru, untuk itu diperlukan kemampuan guru dalam penguasaan teknologi dan media pembelajaran agar pada
saat proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dalam buku Teknologi dan Media Pembelajaran jilid I ini terdiri atas Pengertian Teknologi Pembelajaran, Asas Teknologi dan Media Pembelajaran, Alat Teknis Pembelajaran serta Ruang Lingkup Media Pembelajaran yang akan dibahas secara komprehensif dan mendalam.
Pengantar Bisnis Kontemporer 1 (ed. 11)
Modern Web Design
7 in 1 Pemrograman Web untuk Pemula
Joomla! Cara Mudah Membuat Album Foto Online
Buku ini berisi tentang tip dan trik terbaru melakukan SEO Youtube untuk Youtuber Pemula dan memahami algoritma youtube yang telah berkembang dan selalu diupdate
Anda memiliki file video dan ingin berbagi dengan rekan-rekan yang tersebar di seluruh dunia? Anda menyukai video yang aneh, langka, atau menakjubkan, dan tentunya tidak bisa mendapatkannya di rental atau penjual VCD. YouTube adalah jawabannya! YouTube merupakan salah satu situs video yang terkenal dan dapat
digunakan sebagai ajang berkumpul penggemar video di Internet. Di YouTube, Anda dapat menemukan video dari semua kalangan, mulai dari pemula, pebisnis, aktor, hingga kandidat politik. Di YouTube, Anda dapat bergabung dan mengakses video dengan berbagai macam kategori sesuai dengan kegemaran Anda. Anda pun dapat
mempublikasikan karya video Anda agar dapat dinikmati orang di internet. Buku Belajar Sendiri YouTube ini hadir untuk memberikan panduan bagi para pengguna internet dari berbagai kalangan yang ingin belajar sendiri untuk menguasai cara mengelola video online secara praktis dan cepat. Berbagai petunjuk teknik
pemanfaatan YouTube akan disajikan di dalam buku ini. Diharapkan dengan membaca buku ini pembaca mampu memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan YouTube sehingga dapat digunakan secara maksimal dalam pengelolaan video secara online. Daftar Isi * Bab 1 : Pendahuluan * Bab 2 : Mendaftar YouTube * Bab 3 : Mengenal Fungsi
Utama Account * Bab 4 : Menjelajah YouTube * Bab 5 : Pengaturan Playlist & Channel * Bab 6 : Menyimpan & Memainkan File Video * Bab 7 : Capture Video dan Publikasi di YouTube * Bab 8 : Promosi Video
Pembahasan facebook ads telah banyak disampaikan lewat group facebook, group whatsapp hingga webinar, baik gratis maupun berbayar. Yang berbayar pun tarifnya bermacam-macam, ada yang ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Tema pembahasan berkisar tentang bagaimana menemukan pasar potensial atau sekelompok calon pelanggan
yang haus pada suatu produk.
Jurus Maut Desain Presentasi Powerpoint 2007
Teknik Men-download Konten Internet
Panduan Penulisan Akademik (Penerbit USM)
Video Blogging Untuk Pemula

Buku ini akan memandu Anda mendesain website modern. Materi disajikan secara lengkap, mulai dari penggunaan teknologi-teknologi terbaru seperti HTML5 dan CSS3 hingga pemanfaatan teknik-teknik desain terbaru seperti Responsive Web Design dan tipografi modern. Melalui buku
ini, Anda juga akan dikenalkan pada teknik branding, cara membuat template web, cara membuat website interaktif dengan JavaScript, serta cara membuat web dinamis dengan PHP & MySQL. Tidak ketinggalan, Anda pun akan dibekali dengan pengetahuan seputar SEO modern, tracking &
monitoring pengunjung, hingga cara-cara menghasilkan uang dari desain web Anda. Pembahasan dalam buku mencakup: • Pembuatan halaman web dengan HTML5 • Teknik mempercantik halaman web dengan CSS3 • Web interaktif dengan JavaScript, AJAX, dan jQuery • Teknik branding, desain
logo & ikon website, serta komposisi warna • Pembuatan template web modern (responsive/mobile friendly & tipografi modern) • Website dinamis dengan PHP 5 dan MySQL 5 • SEO modern, structured data markup, dan social web marketing • Teknik upload, ekspor-impor database, dan
backup & update website • Statistik & monitoring pengunjung • Periklanan & monetize web
Apakah Anda rajin mendownload file dari internet? Apakah Anda yakin bahwa Anda menguasai cara-cara mendownload file secara efektif dan efisien? Jika demikian, cobalah apakah Anda bisa melakukan hal-hal berikut ini: - Bagaimana caranya mendownload seluruh status dari
Twitter dan Facebook? - Apakah kita bisa mendownload album foto yang ada di Facebook hanya dalam sekali proses? - Bagaimana caranya mendownload wallpaper secara otomatis dan membuat wallpaper kita berganti-ganti setiap saat tanpa campur tangan kita? - Apakah ada cara baru
yang lebih efisien untuk download video dari Youtube? - Apakah video yang ada di Facebook, Dailymotion, Metacafe, dan lain sebagainya juga bisa didownload? Pakai aplikasi apa yang paling cocok? - Benarkah animasi Flash (.SWF) bisa didownload? - Bagaimana caranya download
menggunakan Firefox, Internet Explorer, Opera, dan Google Chrome secara cepat, praktis, dan ekonomis tanpa perlu menginstal software tambahan? Ada banyak hal baru yang ada di sini. Jika Anda memang rajin mengoleksi file-file gratisan yang ada di internet, bacalah buku ini
untuk menambah wawasan Anda.
Anda pilih punya tuyul pencetak uang atau website pencetak uang? Lebih baik punya website pencetak uang. Selain halal, website pencetak uang bisa menjadi sumber passive income bagi Anda. Jika Anda ingin memulai bisnis online yang dapat memberi penghasilan tambahan, Anda
perlu belajar dari buku ini. Alasannya: • Berisi panduan lengkap langkah demi langkah membangun website yang bisa menghasilkan uang. • Membahas step by step membuat website dengan WordPress. Cocok untuk Anda yang mau belajar membuat website. • Mengupas teknik jitu menulis
sales letter untuk meningkatkan penjualan di internet. • Dilengkapi studi kasus website pencetak uang. • Dikemas dengan gaya bahasa yang santai, sederhana, dan mudah dipahami. Jangan tunda lagi, segera beli, baca, lalu praktikkan dan ciptakan sendiri website pencetak uang
Anda. Ingat lebih baik punya web pencetak uang daripada pelihara tuyul.
Law of the Republic of Indonesia no. 8 of 1999 on Consumer Protection
Buat Duit dengan Affiliate
Mac Os X Leopard Genius + Dvd
Langkah Mudah Membuat Iklan Facebook yang Nendang
Saat ini pemerintah sedang menggalakkan profesionalisasi pendidikan, terutama dimulai dari pendidiknya terlebih dahulu haruslah profesional. Pendidik profesional dilihat dari praktik pembelajarannya yang profesional. Pembelajaran yang profesional diukur tidak saja saat seseorang guru mengajar di kelas, tapi dimulai dari saat dia merencanakan dan mendesain pembelajaran, proses pelaksanaan pembelajaran, setelah selesai pembelajaran dan tindak lanjut untuk
pembelajaran berikutnya. Pada masing-masing tahapan tersebut memerlukan ilmu (teori) sekaligus praktiknya. Buku yang ada di tangan pembaca ini akan memberikan teori bagaimana cara mendesain pembelajaran yang baik, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, dan bagaimana aplikasinya dalam praktik pembelajaran di kelas. Penulis buku adalah orang yang selama ini banyak menggeluti bidang pembelajaran baik secara teoretik dan sekaligus
praktiknya karena mereka adalah dosen mata kuliah ilmu pendidikan dan pembelajaran, sehingga relevan dengan yang mereka ajarkan kepada para mahasiswa. Semoga dengan membaca buku ini pembaca yang budiman memperoleh manfaatnya guna peningkatan kualitas pendidikan di masa yang akan datang.
Sistem Informasi Manajemen 1 (ed.10)
Membangun Blog Cantik Dengan Drupal
Jurus Maut Berinternet
SPP Memb. Video Sendiri di Youtube.Com
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