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Dialog Bertelepon
Penerbit: Airlangga University Press ISBN:9786024737887 Buku ini kemudian hadir untuk mengisi kekosongan tulisan mengenai people-to-people connection antara Tiongkok dan Indonesia. Dalam buku ini, sejumlah penulis dari berbagai latar belakang, baik dari Indonesia maupun dari Tiongkok, berupaya untuk menghadirkan gambaran tersebut melalui narasinya masing-masing. Harapannya, kehadiran
buku ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pembaca mengenai hubungan diplomatik kedua negara melalui perspektif people-to-people connection.
Pola dan kebiasaan makan sehat harus dibiasakan sejak anak berusia enam bulan. Jika anak sudah belajar menikmati makanan sehat dan seimbang dari awal, akan membantunya terhindar dari kondisi seperti obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, dan kolesterol. Buku ini berisi 101 resep MPASI dan menu balita sehat yang sesuai dengan tahap perkembangan bayi dari enam bulan sampai dua tahun.
Lengkap dengan nilai kandungan gizi tiap porsinya. Anda juga bisa membantu perkembangan motorik anak dengan berbagai permainan kreatif di buku ini. Tambah pengetahuan Anda tentang perkembangan dan kecerdasan anak Anda dengan informasi dalam buku ini. -PandaMedia- #MenuRamadhanGagasGroup
She's a free-spirited dreamer. He's a brilliant painter. But now their shared passion for art has turned into something deeper.... For as long as she can remember, Kugy has loved to write. Whimsical stories are her passion, along with letters full of secret longings that she folds into paper boats and sets out to sea. Now that she's older, she dreams of following her heart and becoming a
true teller of tales, but she decides to get a "real job" instead and forget all about Keenan, the guy who makes her feel as if she's living in one of her own fairy tales. Sensitive and introverted, Keenan is an aspiring artist, but he feels pressured to pursue a more practical path. He's drawn to Kugy from first sight: she's unconventional, and the light radiating from her eyes and the
warmth of her presence pull him in. They seem like a perfect match-both on and off the page-but revealing their secret feelings means risking their friendship and betraying the people they love most. Can they find the courage to admit their love for each other and chase their long-held dreams?
Terampil dan Cerdas Berbahasa Indonesia
Film majalah
Analekta Kata Cinta
KOMPAS 100 Coporate Marketing Cases
Menggunakan Bahasa Indonesia secara Baik dan Benar
Manusia adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan dengan mengandungi beragam unsur di dalamnya. Akan tetapi dengan keberadaan unsur nafsu di dalam diri manusia, membuat banyak manusia yang tergoda dan terlepas diri dari jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai jalan yang akan menyelamatkan. Oleh sebab itu, disinilah letak fungsi dan peran dakwah untuk meluruskan kembali jalan yang sebelumnya keluar dari
jalur syari’at agama.
"The book develops spoken language skills by presenting and practising vocabulary and expressions that are useful in everyday working life. It offers essential language in realsitic contexts, useful notes to explain important points, a variety of exercise with answers and a glossary section with room for the student to put in translations in their own language. A separate audio CD contains recordings of useful
phrases and dialogues." - publishers description.
Keterampilan Berbicara merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat produktif. Sehubungan dengan keterampilan berbicara ada 3 jenis situasi berbicara yaitu interaktif, semi interaktif, dan noninteraktif. Situasi berbicara interaktif misalnya percakapan secara tatap muka dan berbicara lewat telepon yang memungkinkan adanya pergantian berbicara dan menyimak serta memungkinkan kita meminta
penjelasan, pengulangan atau kita dapat meminta lawan berbicara memperlambat tempo berbicara dari lawan bicara. Kemudian ada juga situasi berbicara semi interaktif, misalnya kegiatan berpidato di depan khalayak umum secara langsung. Buku Berbahasa Produktif melalui Keterampilan Berbicara merupakan salah satu dari sekian banyak buku yang membahas tentang salah satu keterampilan berbahasa. Salah satunya yang menjadi
pokok pembahasan pada buku ini adalah keterampilan berbicara. Namun demikian, penulis berusaha menyajikan dengan lebih lengkap dan jelas. Dalam buku ini dibahas hal-hal yang berkaitan dengan (1) Bahasa dan Aspek-aspeknya; (2) Kegiatan Berbahasa dan Aspeknya; (3) Keterampilan Berbicara; (4) Teknik Berbicara; (5) Seni Berbicara dan Aspek Pendukungnya; (6) Metode Berbicara; (7) Berbicara untuk Berkomunikasi; (8)
Pembelajaran Berbicara; (9) Aplikasi Keterampilan Berbicara (Diskusi dan Debat). Kelebihan buku ini adalah cara penyampaiannya yang lugas dengan kalimat efektif dan komunikatif. Pembahasannya pun disajikan secara runtut sehingga akan sangat memudahkan para pembaca dalam memahami isi dari buku ini. Sebagaimana harapan penulis, buku ini diharapkan dapat memenuhi sebagian kecil sarana dalam pengajaran bahasa khususnya
pengajaran keterampilan berbicara sebagai bahasa produktif. Buku ini terutama ditujukan kepada para mahasiswa yang senantiasa rajin menggali tentang bahasa. Namun, tentunya dapat juga dimanfaatkan oleh para pengajar bahasa Indonesia baik pada dosen maupun guru.
Ragam dan Prospek Hubungan Antarwarga Indonesia-Tiongkok
Panduan materi: Paket B : PPKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS
Teori dan Aplikasi
Pertiwi
Si Jitu : Bhs Indonesia SD/MI 4

Dalam hidup ini, sengaja maupun tidak kita pasti pernah terpeleset dalam dosa. Begitu juga dalam mengarungi pernikahan bersama pasangan. Akibat komunikasi yang tidak tepat, hati pasangan bisa terluka. Segala perbuatan yang menyakiti pasangan dan mengancam keharmonisan inilah yang disebut “dosa pernikahan”. Buku ini mengupas dosa-dosa yang sering terjadi dalam pernikahan, di antaranya: - bermental kid-parent, - tidak mandiri secara fi nansial, - curhat salah tempat, - membiarkan kesalahan pasangan, menganggap mertua musuh, - tidak memuji pasangan, - memelihara dendam, - memandang seks hanya sebagai kewajiban, - berusaha mengubah pasangan, - menuntut tanpa menuntun pasangan, dan - lebih melihat kekurangan pasangan. Disertai tip cerdas untuk menanganinya, semoga buku ini bisa membantu Anda mempertahankan keharmonisan dan kelanggengan rumah tangga.
Buku ini disusun sebagai salah satu upaya dalam rangka pengembangan keterampilan berbahasa Indonesia tersebut. Meskipun demikian, sasaran utama buku ini adalah masyarakat akademis di perguruan tinggi. Pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi hendaknya bermuara pada penguasaan kompetensi, terutama keterampilan menulis, yang ditunjang oleh keterampilan membaca dan bernalar. Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah umum (MKU) menuntut mahasiswa memiliki kemampuan dalam menyampaikan
argumen keilmuan melalui karangan ilmiah, seperti artikel, laporan kajian, makalah, atau tugas akhir. Hal ini merupakan bentuk-bentuk tuntutan akademis yang harus dipenuhi oleh insan akademis dalam lingkungannya. Sebagai insan akademis, mahasiswa dituntut untuk menguasai keterampilan menulis, tanpa mengabaikan keterampilan membaca, berbicara, dan menyimak. Akan tetapi, keterampilan menulis mahasiswa selama ini jauh dari harapan. Tagihan-tagihan akademis yang berupa makalah, laporan buku, atau
laporan hasil penelitian tidak mencerminkan ketepatan metodologi. Selain itu, bahasa yang digunakan tidak memperlihatkan pernalaran yang tepat, juga tidak menunjukkan kesadaran terhadap kaidah bahasa Indonesia. Oleh karena itu (tidak berlebihan), buku ini disediakan secara khusus bagi mahasiswa peserta MKU Bahasa Indonesia agar dapat melatih (dan menguasai) keterampilan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar untuk pelbagai keperluan, terutama untuk penulisan karya ilmiah. Dengan berlatih
menulis sejak awal, mahasiswa terbantu ketika mereka hendak menyusun tugas akhir. Akan tetapi, buku ini juga dapat dijadikan acuan bagi guru, dosen, dan jurnalis berkenaan dengan tugas keprofesionalan mereka. Pokok-pokok yang dibahas dalam buku ini meliputi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia; keterampilan berbicara formal; menyimak untuk keperluan studi; membaca intensif dan ekstensif; membaca untuk keperluan studi; pilihan kata; kalimat efektif; pengembangan paragraf; pernalaran dalam berbahasa;
menulis rancangan karangan; menulis makalah; menulis laporan penelitian; menulis ringkasan dan abstrak; masalah penulisan ejaan.
Praktis Thailand dalam 1 Minggu merupakan kursus mendasar yang akan membekali Anda untuk belajar bahasa Thailand secara praktis dalam situasi sehari-hari yang Anda perlukan saat traveling ke Thailand. Kursus dalam buku ini dibagi menjadi tujuh unit (7 hari dalam satu minggu). Setiap unit/hari menampilkan beragam situasi yang pada umumnya Anda temui saat melakukan kunjungan wisata, seperti, menanyakan tempat, berada di pasar, berbicara mengenai diri sendiri dan keluarga Anda, bertamasya dan hiburan,
memesan kamar hotel, dan berbelanja. Situasi yang disajikan dalam tiap bab disusun berdasarkan petualangan pasangan muda dari lnggris, Jill dan Frank, yang baru pertama kali berkunjung ke Thailand untuk berwisata. Setiap unit didasarkan pada dialog yang memperkenalkan unsur-unsur bahasa Thailand yang penting dalam konteks yang realistis. Frasa-frasa kunci ditandai dalam dialog dan sebagai tambahan alat bantu untuk belajar bahasa Thailand secara praktis, disediakan terjemahan per baris dalam bahasa
Indonesia. Setiap dialog didahului oleh pengenalan budaya singkat yang akan membekali Anda dengan pengetahuan lokal sebelum traveling ke Thailand. Di setiap unit juga ada daftar frasa, penjelasan singkat tata bahasa, dan aktivitas lanjutan yang pastinya akan memperkaya Anda saat belajar bahasa Thailand secara praktis. ===========KESAINT BLANC BOOKS=========== Untuk informasi judul buku lainya, silahkan kunjungi website Kesaint Blanc di www.kesaintblanc.co.id
Bahasa Indonesia Smp Kelas Vii
Panduan Tepat Naik Kelas Dengan Nilai Sempurna
novel & puisi
Berpihak kepada rakyat
Daily Conversations + Words: Mandarin
In this publication, eighteen scholars examine the increasing role of digital media technologies in identity construction through play. This interdisciplinary collection argues that present-day play and games are not only appropriate metaphors for capturing postmodern human identities, but are in fact the means by which people create their identity.
Apakah ilmu, teknologi dan seni dapat berkontribusi dalam pengungkapan kata cinta? Apakah seorang engineer mampu memberikan sebuah solusi untuk problematika cinta? Apakah instrumen teknik seperti gambar teknik, sirkuit elektrik dan code program dapat memiliki nilai romantisme? Apakah hal-hal magis dalam dunia Harry Potter seperti mantra dan benda-benda sihir dapat diwujudkan dengan teknologi terkini? Apakah hal-hal magis dapat membantu mengungkapkan kata cinta? Temukan jawaban dari semua pertanyaan di
atas dalam buku : ANALEKTA KATA CINTA
Sebagian besar buku bisnis, komunikasi, dan kesuksesan berfokus pada kaum ekstrover yang memang terlahir nyaman dalam berhubungan, berbicara, dan menjadi pusat perhatian. Namun, 30% dari populasi manusia adalah introver, dan buku ini bisa membantu mereka menemukan suaranya. Kaum ekstrover pun direkomendasikan untuk mempelajarinya agar mampu memahami kaum introver dan memperlakukannya dengan baik. Buku ini mengidentifikasi 10 kekuatan spesifik yang dimiliki kaum introver, seperti kemandirian,
ketekunan, dan kemampuan menulis, dan 10 hambatan spesifik yang sering kali harus dihadapi seperti stimulasi berlebih, keinginan untuk terlihat intelektual, dan ketakutan menghadapi konflik. Didukung dengan hasil penelitian psikologi terbaru dan pengalaman membimbing kaum introver di area kerja, buku ini berisi saran-saran praktis yang mudah diaplikasikan ke dalam kehidupan pribadi, baik dalam menjalin hubungan dengan teman, kekasih, dan keluarga maupun hubungan profesional dalam bekerja.
Panduan materi
Pesona bahasa
Playful Identities
Berbahasa Produktif melalui Keterampilan Berbicara
Teknik Bertelepon Tiga Bahasa

"Ini merupakan peringatan yang lazim untuk para calon pembeli produk atau jasa apa pun. Pembeli semestinya memastikan bahwa produk yang bakal dibeli memang dalam kondisi bagus sehingga mereka tidak menyesal kemudian.Tapi hal ini tidak berlaku di dunia bursa saham. Sulit bagi calon pembeli mengetahui cara meneliti saham-saham yang ditawarkan di pasar modal. Selain kurang paham membaca laporan keuangan, mereka juga tidak tahu cara memahami fundamental bisnis emiten.Buku ini berisi ulasan singkat 100 perusahaan
terpilih yang lahir dari keprihatinan tersebut di atas, sekaligus merupakan upaya menawarkan konsep pemasaran strategis sebagai alat tambahan untuk memahami emiten di pasar modal.Topik pembahasan buku ini adalah positioning masing-masing emiten yang masuk dalam daftar Kompas 100, yang disusun oleh Bursa Efek Indonesia sejak Februari 2009. Dari tulisan-tulisan ini, para calon investor individu akan sangat dibantu untuk melihat bagaimana fundamental sebuah perusahaan, positioning-nya, performanya, dsb. Bagi
perusahaan yang masuk dalam Kompas 100, buku ini merupakan alat yang sangat baik untuk memikat para calon investor. Emiten akan sangat terbantu untuk mempromosikan perusahaannya secara halus dan elegan."
Buku yang diterbitkan oleh Kunci Aksara memuat ringkasan-ringkasan materi tiap pelajaran masing-masing semester ini, dilengkapi pula dengan kumpulan soal-soal latihan ulangan harian dan ulangan semester dengan variasi soal-soal yang beragam dan identik dengan soal-soal ulangan harian dan semester. Dengan metode lengkap semua pelajaran, diharapkan buku ini dapat menjadi pegangan bagi siswa dan siswi sebagai penunjang pelajaran dari buku - buku pelajaran lainnya di sekolah. -Lembar Langit Indonesia GroupBuku ÒKorespondensiÓ untuk SMK/MAK Kelas X ini disusun berdasarkan Kurikulum 2013 KI & KD Spektrum terbaru. Penerapan kurikulum 2013 mengacu pada paradigma belajar kurikulum abad 21, menyebabkan terjadinya perubahan, yakni dari pengajaran (teaching) menjadi belajar (learning), dari pembelajaran yang berpusat kepada guru (teachers centered) menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik (students centered).
Korespondensi untuk SMK/MAK Kelas X
Berhasil Di Semua Ulangan Harian dan Semesteran SD Kelas 3
Tempo
Dosa-Dosa Dalam Pernikahan
Filosofi Dakwah Kontemporer
"Perempuan itu senantiasa gagal memejamkan matanya, mengistirahatkan pikirannya, dan menidurkan benaknya. Sampai akhirnya pada dini hari keempatpuluhan dia berhasil merangkulkan tidur selama tujuh menit, dalam mimpinya dia mendapati suaminya sedang penuh gairah menyerap nektar, sebelum kemudian melompat ke putik bunga lain untuk kembali mengisap nektar lagi, lalu terbang dan hinggap mengisap nektar lain lagi di pucuk-pucuk
kembang yang berjajar-jajar. Rasa cemburu langsung menyergap perempuan itu, dan di puncak kecemburuannya, perempuan itu terbangunkan oleh kibasan sayap kelelawar yang menggendong berenteng-renteng kunci mobil. Suami perempuan itu baru saja pulang. “Aku mau jadi kelelawar!” sergah perempuan itu dengan mata nyalang."
Contemporary socio-economic conditions of Indonesia; collection of articles.
Pragmatic aspects of language teaching in the 1984 Indonesian curriculum.
Siap Mhdp UN 09 SD (BI,Mat,IPA)
Strategi Meneliti dan Menulis
Pintar: Kelas 3
Everyday Business English
langkah awal memahami linguistik
DAILY CONVERSATIONS MANDARIN + WORDS adalah buku yang memuat kumpulan lebih dari 130 tema percakapan dan frasa dalam bahasa Mandarin agar Anda semakin lancar berbicara bahasa Mandarin. Dengan buku ini, Anda bisa memperkaya pengetahuan tentang berbagai macam konteks pembicaraan dalam bahasa Mandarin dan mempelajari frasa-frasa yang tepat untuk setiap situasi. Buku ini memuat dua bagian. Bagian pertama berisi kumpulan kosakata dan frasa yang akan membantu memperkaya penggunaan kosakata Anda saat berbicara. Bagian kedua berisi kumpulan dialog tematik,
sehingga menambah pengetahuan Anda di dalam merespons sebuah pembicaraan atau situasi dalam konteks tertentu. Buku DAILY CONVERSATIONS MANDARIN + WORDS hadir dengan tampilan menarik secara visual sehingga Anda tidak mudah bosan dan dapat mengantarkan Anda untuk lancar berbicara bahasa Mandarin. Buku ini juga didukung oleh keberadaan gambar-gambar tematik yang memanjakan mata. ***PEMBELIAN VERSI CETAK*** Untuk pembelian versi cetak, silahkan kunjungi website Kesaint Blanc Book Store di bookstore.kesaintblanc.co.id Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami:
info@kesaintblanc.co.id
On guidance of national exam resource for elementary, junior, and senior high school in Indonesia.
Materi dalam buku ini lebih diutamakan pada hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Penjelasan dimulai dari pengertian karya ilmiah, ciri-ciri karya ilmiah, sikap ilmiah, manfaat karya ilmiah, keutamaan ilmu serta bagaimana cara memahami dan membuat motif, tendensi, topik, dan tema. Di samping itu, juga dijelaskan bagaimana cara membuat latar belakang masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, konsep-konsep yang digunakan, landasan teori, tinjauan pustaka (kajian lepas), metode penelitian, pembahasan (analisis), simpulan dan saran, serta membuat
perlengkapan-perlengkapan karya ilmiah seperti kulit luar, kulit dalam, pernyataan, abstrak, kata pengantar, cara mengutip pendapat orang lain, daftar pustaka, daftar informan, catatan kaki (footnote), dan lampiran dari segi kebahasaan, bahasa Indonesia. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Perempuan yang Gagal Jadi Kelelawar
Praktis Thailand dalam 1 Minggu
Majalah pembinaan bahasa Indonesia
Model Silabus Tematik: Sekolah Dasar Kelas 3
Student Book Series Ber-Internet dengan Yahoo!
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