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Tutorial Dasar Cara Membuat Blog
Kemajuan IT yang sangat pesat dewasa ini sejatinya harus diimbangi dengan inovasi pendidikan yang selaras dengan tuntutan jaman.
Keberadaan perangkat lunak Android Magazine App Maker Profesional menjadi salah satu solusi cerdas dalam menghasilkan buku digital
yang bermutu. Fiturnya yang sederhana dan user friendly menjadikannya sebagai pilihan untuk menghasilkan karya buku digital berbasis
android begitu cepat dan mudah.
Buku ini menjawab semua pertanyaan dasar pembuatan website responsive dan tema wordpress secara responsive. Buku ini hadir untuk
mengupas betapa mudahnya sebenarnya membuat sebuah tema wordpress responsive dan bernilai jual tinggi. Buku ini cocok untuk anda yang
baru memulai atau bahkan sudah mengenal wordpress dan ingin membuat sebuah tema sendiri dan berkreasi supaya website anda beda dari
website yang lainnya. Materi : Bab 1 – Apa Itu Wordpress Bab 2 – Set Awal Pembuatan Tema Wordpress Bab 3 – Penjelasan Dasar Wordpress
Bab 4 – Covert to Responsive Bab 5 – Setting Template Wordpress Bab 6 – Pemisahan Index.php Bab 7 – Setting Pada Bagian Header &
Sidebar Bab 9 – Konfigurasi Lanjutan Bab 10 – Custom Query Untuk cd penyerta bisa hubungi penulis di : 08972008647 atau 083878787801
Website : www.sekolah3d.com Blog : baguscakepz.blogspot.com
Buku ini merupakan diktat untuk pengajaran Algoritma dan Struktur Data, dipakai pada universitas swasta di Jawa Barat pada tahun 2014
dan masih diupdate untuk keperluan pelatihan software house yang ingin mengadopsi bahasa pemrograman Go. Bahasa pemrograman Go
(Golang) merupakan bahasa yang dibuat oleh Robert Griesemer, Rob Pike, dan Ken Thompson di Google. Buku ini ditulis kompatibel dengan
syntax Go 1.x. Buku ini menjelaskan syntax-syntax dasar bahasa Go, serta algoritma-algoritma umum dan struktur data (Algorithm Analysis,
Linked List: Self-organizing List, XOR Linked List, Unrolled Linked List, VList, Skip List; Stack, Queue, Radix Sort; Hashtable: Array Hash,
Hash Array Tree; Binary Tree: Tree Traversal, Binary Search Tree; Balanced Binary Tree: Self-balanced Binary Tree, AVL tree, Splay tree,
Red-black tree; Heap: Binary Heap, Heap sort, Treap; Trie: Radix Trie, Hash Trie, Burst Trie, HAT-Trie; Sorting and Searching: Bubble Sort,
Selection Sort, Insertion Sort, Shell Sort, Comb Sort, Quicksort, Mergesort, Searching; N-ary Tree: N-ary Tree, B-tree, B+tree; String
Algorithms: Levenshtein distance, String Searching; Graph Algorithms: Dijkstra’s Algorithm, MST; Geometric and Spatial Data Structure: RTree, K-d Tree, Computational Geometry; Other Algorithm and Data Structures: Fenwick Tree, Dynamic Programming)
The highly anticipated cookbook from the immensely popular food blog Minimalist Baker, featuring 101 all-new simple, vegan recipes that all
require 10 ingredients or less, 1 bowl or 1 pot, or 30 minutes or less to prepare Dana Shultz founded the Minimalist Baker blog in 2012 to
share her passion for simple cooking and quickly gained a devoted worldwide following. Now, in this long-awaited debut cookbook, Dana
shares 101 vibrant, simple recipes that are entirely plant-based, mostly gluten-free, and 100% delicious. Packed with gorgeous photography,
this practical but inspiring cookbook includes: • Recipes that each require 10 ingredients or less, can be made in one bowl, or require 30
minutes or less to prepare. • Delicious options for hearty entrées, easy sides, nourishing breakfasts, and decadent desserts—all on the table in a
snap • Essential plant-based pantry and equipment tips • Easy-to-follow, step-by-step recipes with standard and metric ingredient
measurements Minimalist Baker’s Everyday Cooking is a totally no-fuss approach to cooking for anyone who loves delicious food that happens
to be healthy too.
Media Pembelajaran MI/SD
Toko Online WordPress dalam 1 Hari
Membuat Website Mudah dan Praktis dengan Weebly
Buku Sakti WordPress – Menjadi Pengembang Website Berbasis WordPress Self Hoste
Motif Klasik dengan CorelDRAW
Saat ini mungkin sudah banyak buku yang mengulas secara detail tentang pembuatan website, baik
menggunakan photoshop, dreamweayer, hingga software yang menyediakan fasilitas untuk
membangun sebuah website. Tetapi pada kenyataannya, buku-buku tersebut hanya bisa dimengerti
oleh orang yang memang sudah mengertl tentang dasar pembuatan web atau orang yang sekolah di
bidang pembuata n website. Dalam buku ini, Anda akan dituntun secara step by step dalam
membangun website tanpa perlu mengerti bahasa pemrograman seperti HTML, PHP, Jayascript, dan
lainnya. Anda hanya perlu menggunakan tools yang disediakan dengan cam yang mudah dan pmktis
tanpa harus melakukan edit programming dalam tiap tahap membangun website milik Anda, dan
tentunya dengan hasll tampllan layaknya website profeslonal. Lebih jauh, pembahasan dalam buku
mencakup:  Pengenalan awalweebly  Tutorial registrasi weebly  Menentukan terna, judul, dan
desltrlpsl website  Penyusunan pages dan menu bar website  Tutorial desaln halaman website 
Publishing dan penggunaan hyperllnkwebslte  Pembelian dnmalndarlweebly  Mendaftarkan webslte
lie search engine
Di era internet seperti saat ini, membuat website adalah ketrampilan penting. WordPress adalah
perangkat lunak untuk membuat website secara cepat dan mudah. Dengan WordPress, siapa saja bisa
membuat website. Jago WordPress ditujukan bagi Anda yang ingin belajar membuat website atau blog
secara mudah dan cepat. Isinya berupa tutorial WordPress dari nol hingga website Anda siap online.
Selengkapnya, pembahasan dalam buku mencakup: *Instalasi WordPress di komputer *Mengenal fiturfitur WordPress *Membuat postingan *Membuat page *Menggunakan berbagai plugin WordPress
*Pengaturan tampilan dan template *Latihan membuat website company profile *Mendaftar web
hosting gratis *Meng-online-kan website
Buku 'Jago Blogspot ditujukan bagi Anda yang ingin membangun blog dengan platform blogspot.
Buku ini berisi tutorial prinsip dasar menggunakan fitur-fitur Blogspot. Membangun blog adalah
salah satu cara untuk ikut berkontribusi berbagi informasi di internet. Dengan memiliki blog, Anda
tidak sekadar menjadi konsumen informasi. Melainkan juga ikut serta menjadi produsen informasi.
Pembahasan dilakukan secara bertahap. Mulai dari mendaftar blog, membuat dan mengatur
postingan, serta melakukan custom domain. Juga dibahas esensi dari blog. Yaitu bagaimana
membangun konten blog yang bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri sendiri. Lebih lengkap
pembahasan mencakup: - Membuat page - Membuat contact form - Teknik membangun konten blog Prinsip dasar SEO - Dasar monetizing blog
"""Jefferly kembali hadir membawa segudang inspirasi dan teknik dahsyat untuk meledakkan bisnis
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online Anda. Di buku ini akan dibagikan inspirasi, sharing, dan teknik-teknik jitu untuk
meningkatkan omzet bisnis online Anda. Buku ini cocok untuk dipelajari oleh Anda yang mau atau
sudah terjun ke bisnis online. Inilah materi dahsyat dalam buku ini: * Konsep dasar meningkatkan
omzet toko online. * Empat jurus dahsyat meyakinkan orang. * Teknik dahsyat agar orang berebut
membeli produk Anda. * Cara membuat penawaran sensasional. * Segudang cara menyedot
pengunjung ke toko online Anda. * Trik-trik inspiratif promosi di Twitter, Facebook, dan Blog. * Cara
mengintip produk laris dan diburu orang. * Strategi meledakkan omzet melalui list building dan email
marketing. Khusus untuk Anda, tersedia bonus 3 ebook sakti, belasan video tutorial seputar bisnis
online, dan voucher diskon 30% diBelajar Iklan di Facebook.com."""
Modifikasi Blog Multiply Dgn Css
Cerita Penuh Mimpi Desainer Belia
Jago Blogspot
ON THE SPOT HACKING
Cerdas Berburu Dollar Lewat Internet

What others in the trenches say about The Pragmatic Programmer... “The cool thing about this book is that it’s great for
keeping the programming process fresh. The book helps you to continue to grow and clearly comes from people who
have been there.” —Kent Beck, author of Extreme Programming Explained: Embrace Change “I found this book to be a
great mix of solid advice and wonderful analogies!” —Martin Fowler, author of Refactoring and UML Distilled “I would buy
a copy, read it twice, then tell all my colleagues to run out and grab a copy. This is a book I would never loan because I
would worry about it being lost.” —Kevin Ruland, Management Science, MSG-Logistics “The wisdom and practical
experience of the authors is obvious. The topics presented are relevant and useful.... By far its greatest strength for me
has been the outstanding analogies—tracer bullets, broken windows, and the fabulous helicopter-based explanation of
the need for orthogonality, especially in a crisis situation. I have little doubt that this book will eventually become an
excellent source of useful information for journeymen programmers and expert mentors alike.” —John Lakos, author of
Large-Scale C++ Software Design “This is the sort of book I will buy a dozen copies of when it comes out so I can give it
to my clients.” —Eric Vought, Software Engineer “Most modern books on software development fail to cover the basics of
what makes a great software developer, instead spending their time on syntax or technology where in reality the greatest
leverage possible for any software team is in having talented developers who really know their craft well. An excellent
book.” —Pete McBreen, Independent Consultant “Since reading this book, I have implemented many of the practical
suggestions and tips it contains. Across the board, they have saved my company time and money while helping me get
my job done quicker! This should be a desktop reference for everyone who works with code for a living.” —Jared
Richardson, Senior Software Developer, iRenaissance, Inc. “I would like to see this issued to every new employee at my
company....” —Chris Cleeland, Senior Software Engineer, Object Computing, Inc. “If I’m putting together a project, it’s the
authors of this book that I want. . . . And failing that I’d settle for people who’ve read their book.” —Ward Cunningham
Straight from the programming trenches, The Pragmatic Programmer cuts through the increasing specialization and
technicalities of modern software development to examine the core process--taking a requirement and producing
working, maintainable code that delights its users. It covers topics ranging from personal responsibility and career
development to architectural techniques for keeping your code flexible and easy to adapt and reuse. Read this book, and
you'll learn how to Fight software rot; Avoid the trap of duplicating knowledge; Write flexible, dynamic, and adaptable
code; Avoid programming by coincidence; Bullet-proof your code with contracts, assertions, and exceptions; Capture real
requirements; Test ruthlessly and effectively; Delight your users; Build teams of pragmatic programmers; and Make your
developments more precise with automation. Written as a series of self-contained sections and filled with entertaining
anecdotes, thoughtful examples, and interesting analogies, The Pragmatic Programmer illustrates the best practices and
major pitfalls of many different aspects of software development. Whether you're a new coder, an experienced
programmer, or a manager responsible for software projects, use these lessons daily, and you'll quickly see
improvements in personal productivity, accuracy, and job satisfaction. You'll learn skills and develop habits and attitudes
that form the foundation for long-term success in your career. You'll become a Pragmatic Programmer.
Buku ini berisi panduan praktis berinternet.
Saat memulai suatu usaha, Anda akan berlomba dengan waktu. Anda harus secepatnya mendapatkan pemasukan
sebelum pengeluaran menghabiskan modal Anda. Belajar membuat toko online tanpa panduan, bisa sangat memakan
waktu Anda yang terbatas. Padahal sebagai seorang pengusaha, Anda harus segera memikirkan sisi bisnis dan tidak
berlamalama di sisi teknis. Buku ini merupakan solusi untuk pengusaha UKM yang memiliki modal dan pengetahuan web
terbatas. Dengan mengikuti langkahlangkah yang ada, diperkirakan toko online Anda siap dalam 1 hari. Selain itu, untuk
meringankan langkah Anda, buku ini juga mengajarkan cara menggunakan iklan Google Adwords untuk marketing.
Setelah membaca dan mempraktikkan semua materi yang ada, diharapkan Anda dapat segera memiliki toko online yang
operasional dan bisa memasarkan produk Anda. Dengan demikian, calon pelanggan Anda dapat selekasnya
berdatangan ke toko online Anda dan berbisnis dengan Anda. Pembahasan dalam buku mencakup:
Pembuatan toko
online WordPress Dasar
Tutorial tambahan toko online
Pemahaman dasar Google Adwords
Cara membuat
iklan teks dan gambar dengan Adwords
Kesalahan dalam menjalankan toko online
Jika anda Membuat situs company profile, personal branding, blog, product informasi, dan situs yang membentuk dari
bannyak kategori, pilihlah joomla sebagai tool utama. Joomla adalah sebuah CMS (Content Management System). Oleh
karena itu, joomla sangatlah kompleks , lengkap, namun kadang -kadang sulit dipahami. Kalau sudah begini, anda
membutuhkan buku ini. Mengupas joomla mnggunakan pendekatan tip trik, diharapkan Anda bisa mengenal joomla
mulai dari nol hingga benar- benar memiliki situs sendiri yang telah dilengkapi dengan SEO. Pembahasan yang disajikan
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berjenjang, mulai dari mengupas tentang tip trik seputar dasar-dasar joomla, membongkar situs yang sudah Anda miliki
dan memulai proyek situs joola, serta belajar bagaimana. memanfaatkan extension untuk mempercantik situs tanpa perlu
susah payah mempelajari pemrograman. Pada bagian akhir, Anda akan diajak belajar tentang SEO dan memahami cara
paling dasar menginstal exension. Walaupun joomla itu sulit dan kompleks, namun pembahasan dalam buku ini sanngat
mudah dipahami. Bagi para pemula, buku ini sangat bersahabat. baik dalam bahasa penyajian, alaur pembahasan
teknis, dan aspek- aspek lainnya. Diharapkan setelah mempelajari materi yag dibahas, Anda bisa menciptakan situs
megah namun dengan cara yang mudah.
Membuat Multisite Denagn
Analisis Jaringan Media Sosial
Teori dan Pengembangan Pembelajaran Berbasis Teknologi Digital di Sekolah Dasar
Belajar Mudah Microsoft Word 2019
The Pragmatic Programmer
"""""""Hari gini belom punya blog? Bikin dong! Gampang tau!"""" Ungkapan itu begitu populer di internet untuk
menyampaikan sebuah maksud bahwa teknologi sudah menyediakan segalanya. Sekarang ini membuat blog adalah
sesuatu yang mudah. Siapa saja dapat membuatnya, asalkan tahu caranya. Namun sayangnya tidak semua orang tahu
caranya, melalui buku ini penulis ingin berbagi tip dan teknik membangun sebuah blog profesional. Meski Anda adalah
awam, namun begitu mempraktekkan buku ini maka Anda akan mampu membuat sebuah blog dengan tampilan
profesional. Tak hanya sampai dengan pengetahuan tata cara membuat blog, buku ini memberikan tip yang hanya
diketahui oleh para profesional, yaitu custom domain untuk Blogger. Dengan teknik ini seseorang dapat menggunakan
domain sendiri untuk ngeblog. Penulis buku ini benar-benar ingin jor-joran dalam memberikan tekniknya agar siapa saja
dapat menghasilkan sebuah blog profesional, yaitu dengan menambahkan teknik membuat email dengan Google Apps.
Dengan menggunakan Google Apps, seseorang dapat membuat email dengan menggunakan nama domainnya sendiri.
Dirasakan masih belum cukup, penulis membagi teknik tentang mendesainn header, logo dan banner dengan teknikteknik photoshop. Pembahasan lengkap di dalam buku ini meliputi: - Membuat blog - Melakukan domain mapping untuk
Custom Domain Blogger - Mendesain blog - Membuat email dengan nama domain sendiri - Mempercantik blog dengan
fitur Visitor Counter, Map Counter, YM Chat, Chat Box, dan Google Gadgets - Teknik dasar cara membuat banner animasi
- Menata konten blog sehingga nampak profesional - Menyisipkan gambar dan video ke dalam blog - Tip promosi Dan
banyak lagi pengetahuan yang dapat digunakan oleh siapa saja untuk menyulap blognya menjadi blog profesional. Tak
diperlukan pengetahuan programming sedikit pun untuk dapat menghasilkan sebuah blog yang benar-benar
profesional."""
Buku dengan judul Teori dan Pengembangan Pembelajaran Berbasis Teknologi Digital di Sekolah Dasar merupakan buku
ajar yang disusun sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa. Mata kuliah ini membahas masalah pembelajaran
berbasis teknologi digital di Sekolah Dasar. MK I ni mencakup dua disiplin yang diintegrasikan, yakni pembelajaran di
Sekolah Dasar dan teknologi digital. Tujuan MK adalah memanfaatkan teknologi digital dalam pengembangan program
pembelajaran di Sekolah Dasar yang efektif, kreatif, dan berpusat pada pembelajar. Untuk itu dalam perkuliahan akan
diketengahkan hakikat pembelajaran, aspek-aspek yang terlibat dalam pembelajaran di Sekolah Dasar, pengembangan
pembelajaran di Sekolah Dasar, fungsi dan fasilitas teknologi digital yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran di
Sekolah Dasar, fungsi dan fasilitas internet yang dapat digunakan dalam pengembangan pembelajaran di Sekolah Dasar
berbasis teknologi digital, dan berbagai aplikasi online yang dapat digunakan dalam pengembangan bahan ajar
pembelajaran di Sekolah Dasar. Teori dan Pengembangan Pembelajaran Berbasis Teknologi Digital di Sekolah Dasar ini
diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Are you looking to take advantage of social media for your business or organization? With easy-to-understand
introductions to blogging, forums, opinion and review sites, and social networks such as Twitter, Facebook, and LinkedIn,
this book will help you choose the best -- and avoid the worst -- of the social web's unique marketing opportunities. The
Social Media Marketing Book guides you through the maze of communities, platforms, and social media tools so you can
decide which ones to use, and how to use them most effectively. With an objective approach and clear, straightforward
language, Dan Zarrella, aka "The Social Media & Marketing Scientist," shows you how to plan and implement campaigns
intelligently, and then measure results and track return on investment. Whether you're a seasoned pro or new to the social
web, this book will take you beyond the jargon to social media marketing mastery. Make sense of this complicated
environment with the help of screenshots, graphs, and visual explanations Understand the history and culture of each
social media type, including features, functionality, and protocols Get clear-cut explanations of the methods you need to
trigger viral marketing successes Choose the technologies and marketing tactics most relevant to your campaign goals
Learn how to set specific goals for your campaigns and evaluate them according to key performance indicators Praise for
The Social Media Marketing Book: "Let Zarrella take you to social-media marketing school. You'll learn more from reading
this book than a month of research on the Internet."--Guy Kawasaki, co-founder of Alltop.com "If I could be any other
person for a day, it would be Dan Zarella. Either him or Brad Pitt. But Dan's smarter. This book is why I say that."--Chris
Brogan, President of New Marketing Labs "This book demonstrates a beginning to the endless possibilities of the Social
Web."-- Brian Solis, publisher of leading marketing blog PR 2.0
Saat ini kehidupan kita tidak mungkin bisa dilepaskan dari media sosial. Media sosial makin berperan, bukan hanya
sebagai sumber informasi, tetapi juga sumber dari interaksi dan relasi sosial kita. Bagi penelitian komunikasi, media sosial
adalah wilayah penelitian yang kian penting baik saat ini ataupun di masa mendatang. Salah satu metode penelitian media
sosial adalah Analisis Jaringan Media Sosial (Social Media Network Analysis /SMNA). Metode ini pada dasarnya adalah
penerapan analisis jaringan sosial (atau jaringan komunikasi) untuk menganalisis percakapan di media sosial. Metode ini
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berusaha menggambarkan bagaimana struktur jaringan, pengelompokan, dan siapa aktor (akun media sosial) yang paling
berpengaruh dalam perbincangan suatu isu. Buku ini menjelaskan teori, metode dan proses penelitian analisis jaringan
media sosial, mulai dari mengambil data (crawling) hingga analisis data. Buku ini juga dilengkapi dengan studi kasus
penelitian dan tutorial 3 perangkat lunak (software) yang banyak digunakan dalam analisis jaringan media sosial, yakni
Netlytic, NodeXL dan GEPHI. Buku ini berguna bagi praktisi, pengajar, dan mahasiswa (ilmu komunikasi, politik, sosiologi,
kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya) yang sedang melakukan penelitian dengan menggunakan data berupa
percakapan media sosial. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Minimalist Baker's Everyday Cooking
Download Gratisan Film, Musik, dll, dari Internet
The Social Media Marketing Book
MIGRANT WORKERS EMPOWERMENT: Literasi Digital untuk Pekerja Migran Indonesia
Paling Mudah Membuat Website Profesional dengan Joomla
Tahun ini dan tahun-tahun mendatang, prospek kerja di sektor web terus meningkat. Salah satu aplikasi
web yang banyak dijadikan persyaratan oleh perusahaan adalah Codeigniter. Karenanya, penguasaan
pembuatan web dengan Codeigniter menjadi sangat penting. Buku ini berisi pengetahuan dasar dan lanjutan
tentang cara membuat web berbasis Codeigniter versi 2.x dengan sangat mudah dan sedikit kode. Anda akan
diajak untuk mengerjakan sebuah proyek blog lengkap dengan sistem admin. Pembahasan dimulai dari cara
menginstal Codeigniter, HMVC Codeigniter, dan Datamapper ORM. Berikutnya, diulas cara mengolah database
menggunakan Datamapper ORM dan dilanjutkan secara bertahap hingga akhir. Sebagai pelengkap, dibahas juga
cara menerapkan otentikasi dan otoritas dengan baris kode sederhana. Anda juga akan mendapat trik-trik
khusus dari penulis yang tidak akan dijumpai di buku lain, yaitu konsep seperti template untuk web
Codeigniter tanpa menggunakan template third party. Trik ini memungkinkan blog Anda dapat berganti
template tanpa harus mengubah sebaris kode pun.
Sheeza yang baru berusia 14 tahun ini punya cita-cita besar jadi desainer. Gara-gara kebaya hasil
rancangannya yang dikenakan Bu Lidya menarik perhatian banyak orang, Sheeza pun kebanjiran pesanan
ngedesain pakaian. Biar semakin banyak orang yang melihat hasil karyanya, Sheeza memutuskan membuat
blog. Fesyenisheeza, namanya. Tapi, selalu aja ada yang sirik terhadap keberhasilannya. Bianca dan
gengnya nggak suka Sheeza jadi perhatian. Mereka bakal berbuat apa pun untuk mencuri keberhasilan
Sheeza. Sheeza yang baru berusia 14 tahun ini punya cita-cita besar jadi desainer. Gara-gara kebaya
hasil rancangannya yang dikenakan Bu Lidya menarik perhatian banyak orang, Sheeza pun kebanjiran pesanan
ngedesain pakaian. Biar semakin banyak orang yang melihat hasil karyanya, Sheeza memutuskan membuat
blog. Fesyenisheeza, namanya. Tapi, selalu aja ada yang sirik terhadap keberhasilannya. Bianca dan
gengnya nggak suka Sheeza jadi perhatian. Mereka bakal berbuat apa pun untuk mencuri keberhasilan
Sheeza.
Buku ini merupakan buku ajar mata kuliah media pembelajaran yang ditujukan untuk mahasiswa Program Studi
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Penggunaan istilah MI/SD di
dalam judul buku ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa materi buku ini fokus pada jenis-jenis media
pembelajaran yang dapat digunakan untuk memfasilitas pembelajaran siswa Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah
Dasar. Buku ini menawarkan inovasi baru dalam pemanfaatan teknologi kode QR untuk mendukung materi buku
dengan video tutorial, kuis interaktif, dan bahan-bahan pendukung praktik pembuatan media pembelajaran.
Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan petunjuk pembelajaran dan lembar kegiatan yang mendorong
mahasiswa untuk membaca literatur terbaru, bekerjasama dan saling belajar dalam mengerjakan tugas dan
memecahkan masalah perkuliahan, dan mengevaluasi tingkat pemahamannya secara mandiri menggunakan kuis
latihan. Pokok bahasan buku ini terdiri dari sembilan bab, yaitu sebagai berikut. Bab 1 tentang hakikat
media pembelajaran membahas tentang pengertian media pembelajaran MI/SD, klasifikasi media pembelajaran,
konsep pemilihan dan pengembangan media pembelajaran, dan konsep penyusunan rencana penggunaan media
pembelajaran. Bab 2 tentang media sederhana tiga dimensi membahas tentang pengertian dan manfaat media
sederhana tiga dimensi, instrumen penilaian media sederhana, pemanfaatan media realia dan media model.
Bab 3 media sederhana dua dimensi membahas tentang pengertian dan manfaat media sederhana dua dimensi,
jenis-jenis gambar dua dimensi, papan tulis dan papan buleting, dan bahan cetak. Bab 4 tentang media
infografis membahas tentang pengertian dan manfaat, standar elemen media infografis, instrumen penilaian
media infografis, dan teknik membuat infografis. Bab 5 tentang media komik membahas pengertian dan
manfaat media komik, elemen-elemen media komik, instrumen penilaian media komik, dan teknik membuat
media komik. Bab 6 tentang video pembelajaran membahas pengertian dan manfaat video pembelajaran,
instrumen penilaian video pembelajaran, penyusunan rencana pembuatan video pembelajaran, perekaman video
pembelajaran, dan penyuntingan video pembelajaran. Bab 7 tentang media pembelajaran interaktif dan
augmented reality membahas pengertian media pembelajaran interaktif, instrumen penilaian media
pembelajaran interaktif, pembuatan media pembelajaran interaktif, dan penggunaan augmented reality. Bab
8 tentang web dan internet membahas pengertian dan manfaat web dan internet, teknik mencari informasi,
teknik berbagi media digital, teknik menggunakan kuis daring, dan teknik menggunakan web blog. Bab 9
tentang web e-learning membahas pengertian dan manfaat media web e-learning, instrumen penilaian media
web, teknik menggunakan Google Classroom, teknik menggunakan Edmodo, dan teknik menggunakan Moodle.
Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses
penulisan buku ini. Kritik, saran dan pertaanyaan bisa disampaikan kepada penulis melalui alamat email:
huseinbatubara@gmail.com.
"Apabila Anda adalah seorang pemilik akun Facebook dan pernah memikirkan cara untuk meng-hack akun atau
foto milik orang lain di Facebook, buku ini adalah jawaban bagi Anda! Tidak hanya bagi mereka pecinta
Facebook, buku ini juga merupakan pegangan penting bagi mereka yang ingin mengetahui seberapa aman
teknologi yang manusia gunakan sehari-hari saat ini: *Mungkinkah pembajakan kartu kredit terjadi hanya
dengan melihat kartu? Atau bisakah seseorang memalsukan kartu Anda secara fisik hanya dengan informasi
tertulis di Internet? *Apa benar alat tukar uang bernama cek bisa dipalsukan hanya dengan menggunakan
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informasi yang terdapat dan tersebar bebas di Internet? *Menyewa theater pribadi di bioskop kesayangan
hanya dengan bermodalkan uang seharga satu tiket, apa bisa? *Siapa bilang diskon Crocs harus nunggu
musim sale? Utak-atik proses dan alat identifikasi pembayaran bisa membuat berbagai barang menjadi jauh
lebih murah dari yang seharusnya. *Malaysia dan Singapore canggih! Naik kereta bayar pakai kartu magnet
- tapi apakah bisa di hack untuk mendapatkan tiket gratis kapan saja dan ke mana saja? *Dan banyak hal
lainnya. Ya! Semua itu merupakan pengalaman pribadi saya dalam menemukan berbagai celah keamanan di
seluruh dunia! Semua dikemas dalam bentuk cerita ringan yang langsung berasal dari lapangan. I hope you
enjoy reading it as much as I enjoyed living it.?"
Jago WordPress
CARA CEPAT MEMBUAT BUKU DIGITAL ANDROID
Algoritma dan Struktur Data menggunakan Golang, Bonus: Intro Pemrograman Web
Internet Mail Dot Com
Pushing the Limits

"""Pernahkah terbayang di benak Anda seorang remaja berusia 15 tahun mampu meraup jutaan
rupiah dari internet? Mau tahu bagaimana cara mendapatkan penghasilan tambahan yang
melimpah lewat internet? Bayangkan kalau Anda bisa menjadi seorang pebisnis internet yang
sukses! Tenang, Anda sudah memegang buku yang tepat, sebuah buku tuntunan belajar yang
siap memandu Anda untuk menjadi seorang pemburu dollar yang andal di internet. Buku ini
membeberkan langkah demi langkah untuk menghasilkan dollar dari internet. Dikemas dengan
bahasa yang mudah dimengerti dan cocok untuk semua kalangan. Pembahasan dalam buku ini
difokuskan pada kegiatan, trik, strategi, dan langkah demi langkah berburu dollar memakai
internet yang meliputi:  Pengenalan dasar bisnis internet, seperti pengenalan mengenai
apa itu blog, pengenalan kegiatan bisnis internet, dan tentunya langkah-langkah awal
untuk memulai bisnis internet.  Panduan langkah demi langkah untuk membuat blog pertama
yang siap menghasilkan uang dollar untuk Anda.  Panduan langkah demi langkah untuk
menghias dan mempercantik tampilan blog Anda.  Panduan detail secara jelas untuk berburu
dollar dengan menggunakan iklan dari Infolinks dan Adbrite.  Langkah demi langkah
berburu dollar dengan memanfaatkan layanan dari situs Clickbank dan PayDotCom.  Triktrik ampuh untuk mendatangkan banyak orang ke blog Anda.  Dan jangan lewatkan pula 5
kunci sukses menjalankan bisnis internet. Jika Anda benar-benar ingin belajar dan mencari
tahu cara mencari uang di internet yang halal, terbukti, dan luar biasa maka silakan
pelajari buku ini. Semuanya dikupas secara tajam dan jelas, semua hanya untuk Anda.
Segera baca buku ini, dan manfaatkan internet sebagai ladang uang!"""
Manajemen merupakan seni atau kemampuan seseorang dalam mengelola, mengatur dan
menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau pendelegasian tugas untuk mencapai tujuan
bersama dalam organisasi sedangkan Kewirausahaan merupakan usaha menciptakan nilai tambah
dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk
memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan
teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang
dan jasa yang baru yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan
menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan baru kepada konsumen. Dengan demikian maka
Manajemen kewirausahaan dapat di artikan sebagai seluruh kekuatan perusahaan yang
menjamin kesuksesan atau keberhasilan dengan menggunakan proses kreatifitas dan inovasi
sebagai alat pemberdayaan seluruh sumber ekonomi untuk menciptakan nilai tambah barang
dan jasa. Berdasarkan history tersebut maka keberadaan buku ini sangatlah penting bagi
seluruh umat manusia sebagai pendamping dan rujukan dalam memajukan perusahaannya. Oleh
karena itu buku ini hadir kehadapan sidang pembaca sebagai bagian dari upaya diskusi
sekaligus dalam rangka melengkapi khazanah keilmuan dibidang manajemen kewirausahaan,
sehingga buku ini sangat cocok untuk dijadikan bahan acuan bagi kalangan intelektual
dilingkungan perguruan tinggi ataupun praktisi yang berkecimpung langsung dibidang
manajemen kewirausahaan.
Tes Potensi Akademik (TPA) adalah tes yang bertujuan untuk mengetahui bakat dan kemampuan
seseorang di bidang keilmuan (akademis). Tes Potensi Akademik identik dengan tes GRE
(Graduate Record Examination) yang sudah menjadi standar internasional syarat penerimaan
mahasiswa di perguruan tinggi. TPA telah menjadi tes standar penyaringan Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS), rekrutmen karyawan swasta, serta karyawan BUMN yang disebut
psikotes. Bahkan kenaikan jabatan setingkat manajer di berbagai perusahaan juga
mensyaratkan karyawannya mencapai TPA dengan skor minimum tertentu. Tes Potensi Akademik
juga umum dipakai sebagai tes penerimaan mahasiswa untuk jenjang S2 dan S3, bahkan S1
dalam SBMPTN. Buku Top Book TPA tersusun atas empat bagian, yaitu tes kemampuan verbal
atau bahasa, tes kemampuan kuantitatif, tes kemampuan penalaran atau logika, dan tes
kemampuan spasial atau gambar. Tes kemampuan verbal berfungsi untuk mengukur kemampuan
seseorang di bidang kata dan bahasa. Tes ini meliputi tes sinonim (persamaan makna kata),
tes antonim (lawan kata), tes analogi, dan tes pemahaman wacana. Tes kemampuan
kuantitatif berfungsi mengukur kemampuan seseorang di bidang angka, dalam rangka berpikir
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terstruktur dan logis matematis. Tes ini meliputi tes aritmetik (hitungan), tes seri
angka, tes seri huruf, tes logika angka, dan tes angka dalam cerita. Tes kemampuan
penalaran berfungsi mengukur kemampuan seseorang dalam penalaran dan pemecahan persoalan
secara logis atau masuk akal. Tes kemampuan penalaran ini meliputi tes logika umum dan
penalaran analitis. Sedangkan tes kemampuan spasial, berfungsi mengukur daya logika ruang
yang dimiliki seseorang. Tes ini meliputi tes padanan hubungan gambar, tes seri gambar,
tes pengelompokan gambar, tes bayangan gambar, dan tes identifi kasi gambar. Dengan
mempelajari dan berlatih menyelesaikan soal-soal yang terdapat dalam buku Top Book TPA
Anda akan mampu untuk menguasai bentuk-bentuk soal TPA sehingga nilai yang diraih akan
jauh lebih baik daripada orang yang tidak pernah berlatih dan belum mengetahui bentuk
soal TPA sebelumnya. TIM CAHAYA EDUKA 1 Fariz Noor Khotimah, S.Psi. 2 Fatma Noor Hidayati
3 Rizky Arif Hidayat, S.T. 4 Hapsari Nurjanah, S.Kep. 5 Avni Khairunnisa, S.Si.
Pernah mendengar kata Houndstooth? Sering melihat pola Tartan? Kedua istilah ini
merupakan motif yang terkenal di jagat raya dunia fesyen. Apakah buku ini berisi tentang
motif? Benar, di dalam buku yang Anda pegang sekarang ini terdapat 10 desain motif
seperti Paisley, Tribal, Geometris, dan lain sebagainya. Untuk membuat motif-motif
tersebut, tidak membutuhkan kemampuan menggambar yang mumpuni. Cukup mengikuti langkah
demi langkah yang telah disertai gambar. Sedemikian lengkapnya materi yang disajikan,
diharapkan menambah wawasan Anda tentang desain motif yang jarang diulas oleh buku
sejenis.
Learn the Way of WordPress
Fesyenisheeza
Tip dan Trik Joomla dari Nol hingga Punya Situs Sendiri
77 Cara Dahsyat Meledakkan Omzet Toko Online
Buku ini dirancang untuk menyoroti masalah utama yang memengaruhi bisnis yang telah mengadopsi
internet sebagai alat perdagangan atau meningkatkan proses internal. Bisnis elektronik (e-business)
adalah penggunaan internet untuk tujuan ini. Akibatnya, bisnis elektronik memiliki implikasi untuk
berbagai masalah yang memengaruhi organisasi, termasuk adopsi teknologi, pilihan model bisnis,
ekonomi, pemasaran, masalah hukum dan keamanan, manajemen dan strategi untuk mendapatkan
keunggulan kompetitif. Buku ini menyoroti dan menjelaskan sifat dan karakteristik e-business dalam
konteks masing-masing masalah utama ini. Struktur dan isi buku ini telah disusun untuk membantu
mahasiswa sarjana dan pascasarjana yang baru mengenal subjek e-business memahami isu-isu utama
baik dari perspektif teoritis dan praktis. Buku ini juga merupakan sumber panduan dan informasi yang
berharga bagi praktisi yang mencari wawasan tentang e-business pada beberapa bab berikut ini : Bab 1
Konsep dan Definisi E-Business Bab 2 Komponen Dalam Model E-Bisnis Bab 3 Kontribusi Internet Pada
E-Bisnis Bab 4 Aspek Legal Dalam E-Business Bab 5 Peranan Website dalam E-Business Bab 6 ModelModel E-Business Bab 7 Strategi Pemasaran Dalam E-Business Bab 8 Model-Model Transaksi Secara
Online Bab 9 Kompetisi dalam E-Business Bab 10 Sistem Keamanan dalam E-Business Bab 11
Keuntungan Menggunakan E-Commerce Dalam Bisnis Bab 12 Customer Relationship Management
(CRM) Bab 13 Supply Chain Management (SCM) Bab 14 Enterprise Resource Planning (ERP)
Take WordPress beyond its comfort zone As the most popular open source blogging tool, WordPress
isbeing used to power increasingly advanced sites, pushing it beyondits original purpose. In this unique
book, the authors share theirexperiences and advice for working effectively with clients, managea
project team, develop with WordPress for larger projects, andpush WordPress beyond its limits so that
clients have thecustomized site they need in order to succeed in a competitivemarketplace. Explains that
there is more than one approach to a WordPresschallenge and shows you how to choose the one that is
best for you,your client, and your team Walks you through hosting and developing environments,
themebuilding, and contingency planning Addresses working with HTML, PHP, JavaScript, and CSS
WordPress: Pushing the Limits encourages you to benefitfrom the experiences of seasoned WordPress
programmers so that yourclient's site can succeed.
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
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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.
"Bagaimana  Cara membangun penghasilan luar biasa dari internet.  Cara melakukan riset pasar yang
efektif dan ampuh untuk memenangkan persaingan bisnis di internet.  Membangun website pencetak
uang yang bisa dibuat oleh siapa saja, bahkan oleh anak SMP gaptek sekalipun.  Menulis kalimat
penawaran produk yang membuat calon pembeli berkata ya, saya mau membeli produk Anda.  Cara
mendatangkan banyak pembeli ke situs website Anda sehingga profit Anda bisa bertambah.  Cara
membuat dan memanfaatkan blog sederhana di internet untuk menjadi sumber penghasilan tambahan
bisnis online Anda. Semua jawaban atas pertanyaan di atas bisa dengan mudah Anda temukan dalam
buku ini. Buku ini berbeda dari buku bisnis online lainnya, apalagi karena dibuat oleh seorang remaja
yang usianya kurang dari 16 tahun! Penasaran seperti apa belajar bisnis internet dari seorang penulis
dan internet marketer yang usianya masih sangat muda? Jika Anda sedang mencari ide bisnis yang luar
biasa atau mendambakan penghasilan dari internet, maka buku ini adalah jawabannya. Pastikan Anda
mengalami percepatan rezeki dari internet setelah membaca buku ini."
Ranking 1 di Google? Siapa Takut?
101 Entirely Plant-based, Mostly Gluten-Free, Easy and Delicious Recipes
Inspirasi Codeigniter
Website Gratis dan Praktis, Hasil Fantastis
Media Pembelajaran Digital
Buku ini hadir untuk memberikan tuntunan praktis dan sistematis kepada pendidik dan calon pendidik dalam membuat aneka media
pembelajaran digital. Garis besar materi buku ini meliputi: pemilihan media pembelajaran digital, penggunaan email, Google Drive, Youtube,
blog, Quizizz, dan Google Forms, teknik mengolah gambar digital, membuat grafik, mindmap, dan komik digital. Selanjutnya, buku ini juga
menjelaskan tentang teknik menggunakan program PowerPoint secara optimal, teknik membuat video pembelajaran, teknik membuat
multimedia interaktif berbasis Android, teknik mengelola sistem pembelajaran daring, teknik melaksanakan penelitian dan pengembangan
media pembelajaran, serta teknik menulis serta memublikasikan artikel ilmiah. Penjelasan materi buku ini didukung dengan video tutorial
yang bisa diakses secara daring melalui kanal Youtube ‘Hamdan Husein Batubara’. Dengan mempelajari isi buku ini, Anda akan menyadari
bahwa membuat media pembelajaran digital itu ternyata tidak sulit. Daftar Isi BAB 1 PEMILIHAN MEDIA PEMBELAJARAN DIGITAL A.
Pengertian Media Pembelajaran Digital B. Urgensi Penggunaan Media Pembelajaran Digital C. Pemilihan Media Pembelajaran Digital
dengan Model SECTIONS D. Penulisan Rencana Pembelajaran dengan Model ASSURE BAB 2 PEMANFAATAN PROGRAM
PEMBELAJARAN BERBASIS SITUS WEB A. Teknik Menggunakan Email dan Google Drive B. Teknik Membuat dan Mengelola Kanal
(Channel) Youtube C. Teknik Membuat dan Mengelola Blog D. Teknik Membuat Kuis berbasis Web dengan Quizizz E. Teknik Membuat Kuis
Sederhana dengan Google Formulir BAB 3 TEKNIK MEMBUAT DAN MENGOLAH GAMBAR DIGITAL A. Konsep Dasar Gambar Digital B.
Prinsip-Prinsip Perancangan Gambar Digital C. Cara Cepat Menghapus Latar Belakang Gambar D. Teknik Memanipulasi Warna Gambar
dengan PowerPoint E. Teknik Membuat Grafik F. Teknik Membuat Mind map BAB 4 TEKNIK MEMBUAT KOMIK DIGITAL A. Konsep Dasar
Komik Digital B. Elemen-Elemen Komik Digital C. Prosedur Pembuatan Komik Digital D. Teknik Membuat Komik Digital dengan Program
Comic Life 3 BAB 5 TEKNIK MEMBUAT MEDIA PEMBELAJARAN INOVATIF DENGAN PROGRAM POWERPOINT A. Pengenalan
Microsoft PowerPoint B. Tips dan Trik Membuat Slide Presentasi yang Menarik C. Teknik Merekam Slide dan Video Mengajar D. Teknik
Merekam Layar Komputer dengan PowerPoint E. Teknik Membuat Video Animasi dengan PowerPoint BAB 6 TEKNIK MEMBUAT VIDEO
PEMBELAJARAN A. Konsep Dasar Video Pembelajaran B. Tahapan Produksi Video Pembelajaran C. Teknik Merekam Video dengan
Bandicam D. Teknik Merekam dan Menyunting Video dengan Camtasia E. Teknik Mengedit Video dengan Kine Master BAB 7 TEKNIK
MEMBUAT MULTIMEDIA INTERAKTIF BERBASIS ANDROID DENGAN ISPRING SUITE A. Konsep Dasar Multimedia Interaktif B.
Pengenalan Program iSpring Suite 9 C. Teknik Merekam Video dan Audio Narasi D. Teknik Membuat Kuis E. Teknik Membuat Materi
Interaksi F. Teknik Mempratinjau dan Memublikasikan Media G. Teknik Mengubah Format HTML 5 ke Format Aplikasi Android (APK) BAB 8
TEKNIK MENGELOLA SISTEM PEMBELAJARAN DARING A. Konsep Sistem Pembelajaran Daring B. Teknik Membuat Kelas Virtual
dengan Google Classroom C. Teknik Mengelola Forum Google Classroom D. Teknik Mendistribusikan Materi pada Google Classroom E.
Teknik Membuat Tugas dan Kuis F. Teknik Penilaian Tugas dan Kuis G. Penggunaan Google Meet BAB 9 MODEL PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN A. Konsep Dasar Penelitian dan Pengembangan B. Model-Model Pengembangan Media
Pembelajaran C. Prosedur Penelitian dan Pengembangan Media Pembelajaran dengan Model ADDIE BAB 10 TEKNIK PENULISAN DAN
PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH A. Urgensi Penulisan Artikel Ilmiah B. Struktur Artikel Ilmiah C. Teknik Parafrasa dan Penulisan Kutipan D.
Teknik Pengiriman Artikel Ilmiah ke Situs Web Jurnal Elektronik
Belajar Mudah Microsoft Word 2019 PENULIS: Alya Rohalia, S.Pd ISBN : 978-623-7913-41-2 www.guepedia.com Sinopsis: Microsoft Word
adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata
meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak pengolah kata atau Word Processing adalah program yang
digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain. Buku ini akan
memberikan tutorial mengenai penggunaan Microsoft word 2019 yang bisa digunakan untuk memudahkan sebuah pekerjaan baik itu
perkerjaan kantoran, bisnis, tugas sekolah, dan lain-lain, ditambah juga bagi seorang guru, pengajar, tutor, instruktur kursus dapat
menggunakan buku ini untuk diajarkan kepada siswa ataupun peserta kursus. Buku yang sangat cocok bagi seorang pengajar ataupun yang
ingin belajar tools yang ada di Microsoft Word 2019 akan diulas secara total sehingga Anda bisa mahir menggunakannya. Buku ini juga
didukung dengan penjelasan berupa gambar untuk memudahkan Anda yang awam sekalipun untuk memahami buku ini. www.guepedia.com
Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
"Punya bisnis tanpa memiliki profit itu sama seperti punya website/blog tanpa punya pengunjung, sama-sama tidak baik. Tentu tidak mau kan
jika website/blog Anda sepi pengunjung dan tidak memberi hasil untuk Anda? Mau menjadikan website Anda ranking 1 di Google? Dengan
menempati peringkat 1 di Google, website Anda bisa mendapatkan banyak pengunjung, Anda akan menjadi orang yang lebih dikenal, dan
pastinya penjualan dari produk Anda akan semakin bertambah. Bagaimana cara dan panduan lengkap menjadi ranking 1 di Google? Buku ini
akan menjawab semuanya. Ini dia pembahasan super mantap dalam buku ini : - Konsep dasar dari SEO, tanpa memahami konsep dasar ini
percuma Anda melakukan optimalisasi SEO. - Tips super dalam memilih nama dan alamat website Anda. - Metode dan panduan lengkap
riset kata kunci (keyword). Lupakanlah metode dan panduan lengkap ini maka dijamin web Anda tidak akan pernah ranking 1 di Google. Trik mencuri kata kunci (keyword) situs pesaing Anda, mari babat habis kompetitor Anda dengan cara yang halal. - Optimalisasi tag dan
deskripsi website Anda, plus berbagai trik SEO on page yang ampuh dan efektif. - Kiat dan trik berburu backlink yang baik untuk website
Anda. - Membuat sitemap, memanfaatkan alat bantu SEO, hingga pembahasan seputar trik meroketkan Alexa rank situs web Anda. Buku ini
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juga cocok untuk semua kalangan, karena dibahas dengan gaya bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Jangan lewatkan
kesempatan untuk bisa berkonsultasi langsung dengan penulis buku ini yang usianya masih 16 tahun!! Mari jadikan website Anda ranking 1
di Google dengan cara yang sederhana, dan efektif."
Penerbit: Airlangga University Press ISBN: 9786024737481 Buku saku ini membahas detail mengenai social media marketing serta tips dan
trik penggunaan media sosial untuk pengembangan bisnis yang bermanfaat bagi para pekerja migran Indonesia untuk memulai usaha bisnis
online mereka dengan cepat dan mudah. Selain itu, untuk membantu meningkatkan ketertarikan calon pembeli, buku ini juga memberikan
panduan pembuatan desain untuk konten bisnis. Terakhir, bagi para pekerja migran Indonesia yang masih belum familiar dengan
penggunaan aplikasi Microsoft Pengolah Kata, Data, dan Presentasi maka buku saku ini juga dapat dijadikan pedoman bagaimana
mengoperasikan Microsoft Word, Excel dan Power Point, serta panduan membuat proposal yang baik.
DASAR MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN
From Journeyman to Master
Basis Data SMK/MAK Kelas XII
Dasar-dasar dan Aplikasi Metode Jaringan Sosial untuk Membedah Percakapan di Media Sosial
Top Book TPA

A complete guide for beginners, students, administrators, educators, designers, and
everyone.
WordPress merupakan satu dari sekian banyak Content Management System yang dapat kita
pergunakan untuk membangun website dengan mudah. Dengan menggunakan WordPress,
saat ini kita tidak lagi harus mempelajari dunia pemrograman secara mendalam untuk
membuat sebuah website, hanya perlu “klik, klik, klik” dalam beberapa jam saja website yang
kita butuhkan sudah bisa dipublikasikan. Buku Sakti WordPress menyajikan pembelajaran
lengkap pengembangan website dengan WordPress dari mulai fundamental hingga studi
kasus. Dengan begitu buku ini benar-benar akan menjadi buku sakti yang akan
mengakomodasi teman-teman pembaca untuk bisa mahir membuat website jenis apapun
dengan menggunakan WordPress. Buku ini membuat tutorial pemasangan WordPress di web
hosting, pemasangan di localhost, pengaturan dasar, dasar-dasar wordpress, pos, laman,
tema, plugin, komentar, page builder, search engine optimization (seo), formulir,
woocommerce, payment gateway integration, learnpress, social login, google webmaster
tools, google adsense, google analytics, speed optimization, keamanan, hosting management,
dan masih banyak lagi.
"""Di era informasi seperti saat ini, internet sudah menjadi kebutuhan pokok. Berbagai
informasi yang dibutuhkan bisa Anda dapatkan secara mudah dan cepat. Tentunya, Anda
perlu menguasai dasar-dasar menggunakan internet. Buku Internet untuk Pemula ditujukan
bagi Anda yang ingin mulai mengenal dunia internet. Buku ini berisi tutorial keterampilan
dasar yang perlu Anda miliki. Juga membahas bagaimana memanfaatkan internet untuk
memudahkan hidup di berbagai bidang. Pembahasan dalam buku mencakup: * Mencari
informasi di internet dengan cepat * Mempelajari berbagai hal di internet * Menggunakan
email untuk komunikasi * Menggunakan peta online * Download gratis di internet *
Menggunakan aplikasi online untuk produktivitas * Mengakses TV luar negeri melalui internet
* Menggunakan facebook dan twitter * Mencari lowongan kerja di internet"""
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