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Tarigan Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa
Bagaimana cara menciptakan pertemuan yang berkesan? Bagaimana cara memperoleh kepercayaan dari orang lain? Bagaimana cara menaklukkan audiens? Bagaimana cara menaklukkan orang-orang yang tidak sependapat dengan kita? Bagaimana cara menangani penolakan? Apa saja yang memicu gagalnya komunikasi? Buku ini akan menjawab pertanyaan besar Anda, saya, dan kita semua mengenai apa yang membuat para influencer dan public figure begitu digandrungi dan diikuti. Buku ini akan menguak tips dan trik jitu menancapkan pengaruh kepada lawan bicara,
audiens, dan pendeknya, semua orang yang kita kehendaki untuk menjadi pengikut kita. Tapi ingat, bukan dalam artian buruk. Pengaruh yang dibahas dalam buku ini adalah soal bagaimana karisma dan aura satu individu mampu menggerakkan orang-orang di sekeliling Anda. Jadi, jika Anda ingin menjadi orang yang disegani, didengarkan, dan memiliki pengaruh besar, patok buku ini sebagai panduan.
We are delighted to deliver the Proceedings of the 3rd International Conference on Innovation in Education, Science and Culture (ICIESC). This conference was organized by Research and Community Service Centre of Universitas Negeri Medan (LPPM UNIMED) held virtually on 31 August 2021. By raise up the main theme of Leading Recovery: “The New Innovation in Education, Science and Culture After a Global Pandemic”, the 3rd ICIESC conference shows up several interested topics as a Science Education, Vocational Education, Social Science and Humanities, Management
Innovation and Heritage Culture. Some of the topics been interested topic and important to be discussed. With the number participant is 180 participants, who came from Universitas Negeri Medan, Universitas Negeri Makasar, Widyagama University of Malang, Rizal Technological University, Philippine, Sholom-Aleichem Priamursky State University Rusia, Thu Dau Mot University Vietnam. ICIESC consists of 79 papers. The double blinds review process was employed by committee to evaluate all papers, whose members are highly qualified independent researchers in the ICIESC
topic area. It has been our privilege to convene this conference. Our sincere thanks, to the conference organizing committee; to the Program Chairs for their wise advice and brilliant suggestion on organizing the technical program and to the Program Committee for their through and timely reviewing of the papers. Recognition should go to the Local Organizing Committee members who have all worked extremely hard for the details of important aspects of the conference programs and social activities. Finally, we hope that this proceedings can bring contribution and inspire you, and
result in new knowledge, collaborations, and friendships. Thank you and we hope to meet you again for the next conference of ICIESC.
Buku ini merupakan hasil analisis dan sintesis dari berbagai sumber terkait implementasi sains dalam pendidikan anak usia dini yang merujuk pada konsep pendidikan anak usia dini serta karakteristik sains secara umum. Selain itu, adanya penguatan-penguatan informasi mengenai sains yang sesuai dengan abad 21 menjadi unsur tambahan yang sangat direkomendasikan. Terbitnya buku ini di tengah-tengah dinamika pendidikan PAUD diharapkan dapat membantu Guru atau mahasiswa calon guru dalam merancang serta mengimplementasikan pembelajaran PAUD yang
inovatif dan terkini. Terlebih lagi, dalam buku ini dijelaskan mengenai berbagai model pembelajaran yang diintegrasikan dengan pendekatan saintifik yang sesuai dengan kebijakan kurikulum 2013 untuk PAUD.
Linguistik adalah salah satu studi bahasa yang berkembang terus-menerus. Ruang lingkup kajian linguistik adalah penelitian bahasa secara ilmiah ataupun secara objektif yang pembahasannya tidak lagi berfokus tentang bahasa saja. Membicarakan hubungan antara bahasa tulis dan bahasa lisan (yang seperti kita ketahul, sama sekali bukan hubungan yang sederhana dan sangat berbeda-beda pada bahasa-bahasa yang berlainan). Linguistik merupakan Ilmu Pengetahuan Deskritif, bukan Preskriptif. Setiap bentuk bahasa yang dibedakan oleh masyarakat atau daerahnya,
mempunyai ukuran bakunya tersendiri mengenai "kemurnian" dan "kebenaran" yang senantiasa ada di dalamnya. Jika saja ini disadari dan diterima, maka jelaslah jalan menuju ke deskripsi bahasa yang memuaskan. Tugas utama linguis adalah menggambarkan dan menjabarkan bagaimana sebenarnya orang-orang memakai bahasa mereka untuk berbicara dan menulis.. Buku bunga rampai kajian linguistik Indonesia ini merupakan bentuk sumbangsih pemikiran, gagasan, metode, dan praktik dari semua penulis dalam dunia ilmu pengetahuan, utamanya kajian linguistik dan
implementasinya teori-teori terhadap pendidikan bahasa Indonesia. Memasuki era kelimpahan informasi dan teknologi. Semua bahasa dapat mengalami perubahan yang terus-menerus. Jadi, perubahan bahasa menjadikan bahasa lebih baik maupun kurang baik. Boleh dianggap bahwa semua bahasa yang masih hidup pada hakikatnya adalah sistem-sistem komunikasi yang efisien dan dapat dioperasikan untuk melayani kebutuhan yang berbeda dan bermacam-macam dalam masyarakat lingkungan pemakainya dan mampu beradaptasi terhadap zaman yang begitu berkembang
pesat. Semoga bermanfaat dan salam literasi.
PEMBELAJARAN KETERAMPILAN BERBAHASA ARAB
TERAMPIL BERBICARA DAN MENULIS UNTUK MAHASISWA, GURU, DOSEN, DAN UMUM
BAHASA INDONESIA KESEHATAN
KETERAMPILAN BERBICARA Tinjauan Deskriptif dan Penerapannya dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia
Pengembangan Model dan Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia
RESOLUSI PASRAMAN
Berbicara dan berdebat memang terkesan sangat mudah. Tapi benarkah itu? Praktiknya, banyak sekali orang yang gagal dalam berbicara. Berbicara bukan hanya sebuah kegiatan mengeluarkan kata‒kata, tapi juga sebuah usaha untuk memproduksi kata‒kata yang baik, berwibawa, bermanfaat, mencerdaskan, membanggakan, menenangkan dan menyejukkan hati lawan bicara.
Pasraman Kekinian Istilah pasraman muncul pertama kali dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata asrama yang sering ditulis ashram yang berarti tempat belajar mengajar. Merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 (PMA 56/2014) tentang Pendidikan Keagamaan Hindu dijelaskan bahwa pasraman merupakan wadah pendidikan pendidikan keagamaan Hindu. Pada mulanya, pasraman merupakan sistem pendidikan keagamaan Hindu yang kurang berkembang di Indonesia. Tidak banyak masyarakat tergerak sebagai pengelola, guru (acarya) maupun sebagai siswa (brahmacari). Ini tentu
sangat beralasan, pasalnya ketentuan hukum pendirian pasraman belum begitu jelas di Indonesia saat itu.
As an annual event, The 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCE & SCIENTIFIC INNOVATION (ICASI) 2020 continued the agenda to bring together researcher, academics, experts and professionals in examining selected theme by applying multidisciplinary approaches. In 2020, this event will be held in 20 June at Garuda Plaza Hotel Medan. The conference from any kind of stakeholders related with Management, Economy, Administration Business, Tourism, Policy, Law, Operation Management and all research in Social Science and Humanities. Each contributed paper was refereed before being
accepted for publication. The double-blind peer reviewed was used in the paper selection.
Di pertengahan tahun 2021, mari kita telaah dan diskusikan peran dan keberadaan perguruan tinggi. Secara umum, untuk mendukung pembangunan Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2021. Sebuah pukulan berat bagi pendidikan di Indonesia ketika pada tahun 2020 harus menghadapi pandemi COVID-19. Hampir setahun pendidikan di Indonesia terasa terhenti, dengan adanya kebijakan belajar di rumah. Tidak ada pertemuan tatap muka di kelas. Semua aktivitas telah bergeser ke online, pertemuan melalui dunia maya. Sistem manajemen pembelajaran online, media sosial, aplikasi chat,
aplikasi berbagi video, aplikasi berbagi dokumen, dan berbagai fasilitas teknologi berbasis online lainnya adalah alat pembelajaran. Tentunya seorang guru atau dosen tidak akan tinggal diam dengan kondisi ini. Segala upaya telah diupayakan agar pendidikan dapat tetap berjalan apapun kondisinya. Kekuatan dan upaya ini tidak mudah. Ide, konsep, dan biaya yang tidak murah untuk memenuhi fasilitas kuota internet dan aplikasi premium diupayakan tetap ada. Namun, hasilnya mungkin tidak sempurna. Namun, hidup harus terus berjalan, pendidikan harus tetap hidup. Hal ini dikarenakan untuk
menemukan formulasi yang tepat dalam melaksanakan pendidikan online, untuk dapat menjangkau siswa, dan memberikan pengetahuan yang berkualitas dan tepat guna. Tak terduga, fase kebijakan pendidikan di masa pandemi masih berlanjut pada 2021. Upaya mewujudkan kondisi normal baru ternyata jauh dari yang diharapkan. Pada akhirnya, rumusan blended education yang memadukan teknik offline dan online secara berkesinambungan diambil sebagai jalan tengah solusi. menjadi setengah offline setengah online, 70 online 30 offline, atau 30 online 70 offline, atau dengan komposisi lain adalah
pilihan berat bagi penyelenggara pendidikan. Selain mempertimbangkan teknologi yang tersedia, juga mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia terkait. Tidak semua dosen dapat melakukan pendidikan online dengan menggunakan teknologi terbarukan. yang sudah digunakan dalam pembelajaran. Belum lagi masalah kuota internet yang tidak murah. Semua ini adalah sekilas tentang kondisi pendidikan Indonesia di masa pandemi. Sebagai terobosan inovasi, solusi, dan pendampingan agar perguruan tinggi dapat segera memenuhi kebutuhan pendidikan di era pandemi, pemerintah telah
mengembangkan berbagai kebijakan baik terkait regulasi pendidikan maupun penyaluran dana bantuan atau hibah. Belum lagi kita membahas secara mendalam perkara Pendidikan versus Pandemi Covid 19, kita dihadapkan pula pada keniscayaan perkembangan teknologi di era 4.0 dan 5.0. Industri 4.0 atau revolusi industri keempat merupakan istilah yang umum digunakan untuk tingkatan perkembangan industri teknologi di dunia. Untuk tingkatan keempat ini, dunia memang fokus kepada teknologi-teknologi yang bersifat digital. Secara umum, Industri 4.0 menggambarkan tren yang berkembang
menuju otomasi dan pertukaran data dalam teknologi dan proses dalam industri manufaktur. Tren-tren tersebut diantaranya adalah Internet of Things (IoT), Industrial Internet of Things (IioT), Sistem fisik siber (CPS), artificial intelligence (AI), Pabrik pintar, Sistem Komputasi awan, dan sebagainya. Bahkan pada rancangan Industrial Internet of Things, level industri ini menciptakan sistem manufaktur di mana mesin di pabrik dilengkapi dengan konektivitas nirkabel dan sensor untuk memantau dan memvisualisasikan seluruh proses produksi. Bahkan pembuatan keputusan secara otonomi juga bisa dilakukan
langsung oleh mesin-mesin tersebut. Belum pula terlepas dari pembicaraan era 4.0, kitapun dituntut untuk paham bagaimana society dunia berkembang dalam wawasan era 5.0. Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era Revolusi industri 4.0 seperti Internet on Things (internet untuk segala sesuatu), Artificial Intelligence (kecerdasan buatan), Big Data (data dalam jumlah besar), dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Society 5.0 juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep
masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Terjadi perubahan pendidikan di abad 20 dan 21. Pada 20th Century Education pendidikan fokus pada anak informasi yang bersumber dari buku. Serta cenderung berfokus pada wilayah lokal dan nasional. Sementara era 21th Century Education, fokus pada segala usia, setiap anak merupakan di komunitas pembelajar, pembelajaran diperoleh dari berbagai macam sumber bukan hanya dari buku saja, tetapi bias dari internet, berbagai macam platform teknologi & informasi serta perkembangan kurikulum secara global, Di indonesia dimaknai
dengan merdeka belajar. Program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka dinilai sebagai jalan keluar untuk mendukung kemandirian mahasiswa dalam mendapatkan pendidikan terbaik. Dalam program ini, mahasiswa tidak lagi bergantung pada ruang kelas untuk belajar, tidak mengandalkan sumber ilmiah hanya dari presentasi dosen atau kuliah dan tidak menyerah pada sistem pendidikan di kampus yang mungkin tidak update atau mampu memenuhi kebutuhan pendidikan di era ini. Program " Merdeka Belajar- Kampus Merdeka " memungkinkan mahasiswa untuk belajar di dalam dan di luar kampus.
Program ini dibuat untuk menimba ilmu baik dari dosen maupun masyarakat sekitar, hingga bebas mencari pendidikan terbaik secara alami dari masyarakat dan situasi sekitarnya. Lalu bagaimana peran dan perluasan pendidikan tinggi dalam pembangunan pendidikan nasional Indonesia di era ini? Inklusi sumber daya manusia dan institusi pendidikan tinggi merupakan salah satu cara untuk menunjukkan peran dan eksistensi tersebut. Pasuruan, 30 Agustus 2021 Editor
Prosiding Seminar Nasional 2018 Jilid 4
Cara Sukses Berbicara dan Berdebat dengan Cerdas dan Meyakinkan
Proceedings of the 2nd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Sciences, BIS-HSS 2020, 18 November 2020, Magelang, Central Java, Indonesia
BAHASA INDONESIA SD 2
Proceedings of the 3rd International Conference on Innovation in Education, Science and Culture, ICIESC 2021, 31 August 2021, Medan, North Sumatera Province, Indonesia
The Secret of Smart Speaking

Modul Pembelajaran Bahasa Jawa ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan tentang landasan, hakikat, dan penerapan pembelajaran Bahasa Jawa di sekolah-sekolah kepada mahasiswa. Dengan pemahaman ketiga pokok tersebut diharapkan setiap mahasiswa sudah dapat menjadi pengajar bahasa Jawa yang baik untuk setiap jenjang pendidikan. Di samping itu, juga diharapkan akan menjadi pengembang dan pembina Bahasa Jawa, sehingga peningkatan penggunaan Bahasa Jawa akan senantiasa terjadi. Sejalan dengan kehendak dan perintah kehidupan global yang
dituntun oleh prinsip-prinsip kalkulabilitas, efisiensiefektivitas, prediktabelitas, kontrol, dan rasionalitas, kemunculan pengajar Bahasa Jawa yang baik yang sekaligus sebagai pengembang dan pembina Bahasa Jawa yang sejati, maka akan menjadi andil yang sangat besar untuk menciptakan generasi Jawa yang akan datang, yang kurang lebih akan tergambar sebagai generasi yang cerdas dan juga santun, piawai dengan penuh tata krama, berpikiran kritis, dan berbudi luhur, atau cemerlang sekaligus beradab. Sungguh mulia bekerja menjadikan generasi bangsa seperti di
atas. Semoga modul ini betul-betul menjadi secercah modal untuk mengembangkan inspirasi para calon guru sebagai proyeksi seperti yang telah digambarkan di atas. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan atas kesediaan para pengguna buku ini, semoga dapat memetik manfaatnya sebanyak mungkin
buku ini dilengkapi dengan contoh aplikasi dalam meningkatkan keterampilan berbicara. Buku ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian pertama yang berisi hakikat keterampilan berbicara; bagian kedua berisi kaitan keterampilan berbicara dengan keterampilan menyimak, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis; dan bagian ketiga berisi aplikasi dalam meningkatkan keterampilan berbicara serta pengajaran berbicara pada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Buku ini disusun atas dasar penelitian di bidang keterampilan berbahasa yang
pernah penulis lakukan kurang lebih sepuluh tahun terakhir. Penyusunan teori dan aplikasi meningkatkan keterampilan berbicara ini, penulis susun dari berbagai buku-buku keterampilan berbicara yang telah ada selama ini ditambah dengan konsep-konsep yang penulis temukan selama terjun di penelitian keterampilan berbicara.
Prosiding ini merupakan kumpulan paper yang telah dipresentasikan pada seminar nasional yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2018 di Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Sebagai pemateri pada Seminar tersebut adalah Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si. yang merupakan ketua umum PP HIMPAUDI dan Dr. Bachtiar S. Bachri, M.Pd. yang merupakan ketua prodi S3 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Seminar tersebut diikuti oleh sekitar 300 peserta dan pemakalah yang terdiri dari dosen, guru dan mahasiswa yang terlibat maupun peduli terhadap
Pendidikan Anak Usia Dini.
As an annual event, International Conference on Language, Literature, and Education in Digital Era (ICLLE) 2019 continued the agenda to bring together researcher, academics, experts and professionals in examining selected theme by language, literature and education in digital era. In 2019, this event held in 19-20 July 2019 at Padang, Indonesia. The conference from any kind of stakeholders related with Language and literature especially in education. Each contributed paper was refereed before being accepted for publication. The double-blind peer reviewed was used in
the paper selection.
Sukses Berdebat
BIS-HSS 2020
Berbahasa Produktif melalui Keterampilan Berbicara
Bahasa Indonesia (Tata Tulis Dan Komunikasi Ilmiah)
Prosiding Transformasi Pembelajaran Nasional Vol 1
Memaksimalkan peran pendidik dalam membangun karakter anak usia dini sebagai wujud investasi bangsa
Berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasaKompeten Berbahasa IndonesiaPT Grafindo Media PratamaBerbahasa Produktif melalui Keterampilan BerbicaraTeori dan AplikasiPenerbit NEM
Buku “Bahasa Anak Usia Dini” ini ditulis bertujuan membantu orang tua dan guru/pendidik anak usia dini menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran serta memotivasi proses pembelajaran anak-anak berasaskan prinsip dan falsafah pengajaran pembelajaran untuk anak-anak sebelum masuk pengajaran formal kesiapan di sekolah dasar. Buku ini memberikan gambaran aktivitas perkembangan anak-anak secara menyeluruh dari segi fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosi, moral, seni, dan khususnya bahasa yaitu pengembangan
kemampuan berbicara, menyimak, membaca, dan menulis anak usia dini.
The Covid-19 pandemic has changed our activities, like teaching, researching, and socializing. We are confused because we haven’t experienced before. However, as Earth's smartest inhabitants, we can adapt new ways to survive the pandemic without losing enthusiasm. Therefore, even in pandemic conditions, we can still have scientific discussions, even virtually. The main theme of this symposium is "Reinforcement of the Sustainable Development Goals Post Pandemic" as a part of the masterplan of United Nations for sustainable
development goals in 2030. This symposium is attended by 348 presenters from Indonesia, Malaysia, UK, Scotland, Thailand, Taiwan, Tanzania and Timor Leste which published 202 papers. Furthermore, we are delighted to introduce the proceedings of the 2nd Borobudur Symposium Borobudur on Humanities and Social Sciences 2020 (2nd BIS-HSS 2020). We hope our later discussion may result transfer of experiences and research findings from participants to others and from keynote speakers to participants. Also, we hope this event can
create further research network.
Buku Bahasa Indonesia ini merupakan suplemen untuk MKDU Bahasa Indonesia di PT yang membahas secara spesifik mengenai tata bahasa yang dipadukan dengan pembelajaran praktik keterampilan berbahasa secara lisan dan tulisan. Hal yang menarik dalam buku ini adalah, pembaca disuguhi materi dan latihan keterampilan berbahasa terutama keterampilan berbicara dan menulis. Keterampilan berbahasa tersebut, merupakan pengembangan dari keterampilan membaca dan menyimak yang sangat identik dengan aktivitas ilmiah
mahasiswa untuk mengembangkan diri dalam proses akademik dan nonakademik. Materi dalam buku ini spesifik membahas tentang tata bahasa, teknik berbicara, teknik menulis, teknik penyusunan laporan ilmiah, teknik sitasi secara manual, Google Cendekia, penggunaan aplikasi Mendeley), teknik penyusunan proposal ilmiah, penulisan artikel ilmiah, dan artikel popular. Semua materi dilengkapi dengan suplemen materi dan latihan yang sangat sistematis sehingga dapat membantu mahasiswa untuk menguasai materi dan terampil
berbahasa baik lisan dan tulisan. Penyajian materi dan metode pembelajaran dalam buku ini efektif dan efisien sehingga menyenangkan dan tidak membosankan. Oleh karena itu, buku ini sangat tepat untuk dimiliki oleh semua kalangan baik mahasiswa dari semua jurusan, guru, dan dosen. Buku ini diharapkan menjadi salah satu solusi dalam melahirkan pembelajaran bahasa Indonesia yang menarik, berkualitas dan bermutu yang relevan dengan abad 21 saat ini.
Teori dan Aplikasi
Majalah pembinaan bahasa Indonesia
Jurus Ampuh Menjadi Pribadi Berpengaruh, Dihormati, dan Disegani dalam Segala Situasi
ICASI 2020
Cendekia Berbahasa
TUTURAN DALAM PEMBELAJARAN BERBICARA DENGAN METODE RECIPROCAL TEACHING
Penanaman bahasa Indonesia sejak dini adalah memberikan pelatihan dan pendidikan tentang bahasa Indonesia sejak anak masih kecil. Pelaksanaan pendidikan bahasa Indonesia pada anak dapat dilakukan melalui pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan nonformal. Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga di rumah. Pendidikan ini dilakukan saat anak berada di rumah bersama dengan keluarganya. Sedangkan pendidikan formal dilaksanakan di dalam lembaga pendidikan resmi mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Dalam pendidikan formal ini gurulah yang
berperan penting dalam menanamkan pengetahuan akan bahasa Indonesia. Sedangkan pendidikan nonformal dilaksanakan di luar rumah dan sekolah, dapat melalui kursus, pelatihan-pelatihan, pondok pesantren dan lain sebagainya. Pendidikan bahasa Indonesia di lembaga formal dimulai dari SD. Jumlah jam pelajaran bahasa Indonesia di SD kelas I, II dan III sebanyak 6 jam pelajaran. Sedangkan kelas IV, V dan VI sebanyak 5 jam pelajaran. Banyaknya jumlah jam pelajaran Bahasa Indonesia dimaksudkan agar siswa mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia yang baik serta mempunyai
kemampuan berpikir dan bernalar yang baik yang dapat disampaikan melalui bahasa yang baik pula. Bahasa Indonesia merupakan salah satu materi penting yang diajarkan di SD, karena bahasa Indonesia mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari.
SEBATIK is a collection of research articles, scientific works, and dedication from all academic community in order to integrate information. SEBATIK provides open publication services for all members of the public, both in all tertiary educational and teacher environments and other research institutions, with the freedom to exchange information that is dedicated to facilitating collaboration between researchers, writers and readers through information exchange. SEBATIK was introduced and developed in the STMIK Widya Cipta Dharma environment since 2001 and is wide open for continuous development.
SEBATIK is published periodically twice a year, namely June and December, this Journal contains the results of research activities, discoveries and ideas in the field of ICT (Information and Communication Technology) covering the topics of information systems, artificial intelligence, multimedia technology, and others. SEBATIK is also open to topics of research and service outside the field of ICT topics such as topics on public relations, economic improvement, and others. Hopefully with the articles in cultivation researchers can share knowledge in order to advance Indonesia, especially East Kalimantan. ISSN :
1410-3737 E-ISSN : 2621-069X
Keterampilan berbicara berperan penting dalam upaya melahirkan generasi masa depan yang cerdas, kreatif, lritis, dan berbudaya. Kemampuan dan keterampilan berbicara perlu dikembangkan melalui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas berbicara. Di dalam kompetensi berbicara, seseorang mampu mengekspresikan pikiran secara cerdas sesuai dengan materi dan situasi pada saat ia sedang berbicara. keterampilan berbicara dapat membentuk generasi masa depan yang kreatif sehingga mampu berbicara secara komunikasi, jelas, runtut, dan mudah dipahami. Keterampilan berbicara merupakan
keterampilan produktif karena dalam perwujudannya keterampilan berbicara menghasilkan beberapa gagasan yang dapat digunakan untuk kegiatan berbahasa (berkomunikasi). Buku ini menjelaskan hal-hal praktis yang berkaitan dengan keterampilan berbicara agar seseorang mampu berbicara dengan baik di depan khalayak. Buku ini layak dimiliki oleh siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan public speaking serta siap menjadi buku referensi wajib dalam proses belajar mengajar Keterampilan Berbahasa.
Jurnal Pendidikan "KONVERGENSI" ini merupakan jurnal penelitian yang mewadai hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru-guru di seluruh Indonesia. Terbit empat kali setahun pada bulan Juli, Oktober, Januari, dan April. Berisi artikel yang diangkat dari hasil penelitian maupun gagasan pemeikiran dalam rangka pengembangan pendidikan dan pengajaran di pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun jenis pendidikan lainnya Pada Edisi 25 Volume kelima ini memuat tiga belas hasil penelitan dari guru-guru dari berbagai daerah dengan latar belakang disiplin ilmu yang berbedabeda sehingga menghasilkan berbagai macam hasil penelitian yang berbeda-beda pula. Akhirnya kami harapkan hasil jerih payah para guru yang telah bersusah-payah dan bersungguh-sungguh dengan hasil penelitian mereka, dapat berguna bagi dunia pendidikan pada khususnya dan berdampak positif pula pada masyarakat luas.
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KETERAMPILAN BERBICARA
Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia Di SD/MI Kelas Tinggi
Pembelajaran Sains untuk Anak Usia Dini
MENGGAGAS KAJIAN LINGUISTIK INDONESIA PADA ERA KELIMPAHAN
METODE PANDAI BERBICARA BAHASA INGGRIS DENGAN PENDEKATAN PENGUASAAN TATA BAHASA (GRAMMAR) DAN MOTIVASI BELAJAR
Buku ini menyajikan pengetahuan agar seseorang memiliki kemampuan berbicara dan menulis secara personal, di mana kemampuan ituu sangat penting bagi siapa saja. Disajikan tata cara yang sudah menjadi norma dalam berkomunikasi yang harus dipatuhi oleh pembicara atau penulis agar yang dibicarakan atau dituliskannya tidak menjadi masalah dikemudian hari. Buku membahas cara agar komunikasi melalui berbicara efektif dan menulis efektif, memenuhi norma yang berlaku dan dapat memberi manfaat besar bagi pelakunya dan bagi orang lain. Hal penting
dalam buku ini adalah materi kemampuan berbicara dan menulis bisa menjadi referensi di dunia akademik, baik oleh mahasiswa, guru maupun dosen, juga dapat menjadi referensi pada kegiatan non akademik, baik pebisnis, pelobi maupun negosiator. ISBN : 978-623-7537-23-6 Ukuran : 14 cm x 20.5 cm Jumlah halaman : 248 Tahun : 2019
Metode yaitu cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Selain itu, juga didefanisikan sebagai cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam pembelajaran bahasa indonesia metode diartikan sebagai sisitem perencanaan pembelajaran bahasa indonesia secara menyeluruh untuk memilih, mengorganisasikan, dan meyajikan materi pelajaran bahasa indonesia secara teratur. Metode bersifat prosedural artinya, penerapan pembelajaran
bahasa Indonesia harus dikerjakan menurut langkah-langkah yang teratur, bertahap yakni mulai perencanaan pembelajaran, penyajian sampai dengan penilaian dan hasil belajar.
The complex problems of education and technological development and information demands, then takes its main innovations in learning. The purpose of this Education is Innovation in order to improve the quality, effectiveness, efficiency, relevance and productivity, making the learning process more meaningful and fun for children. Innovation can be performed in all subjects, learning methods, media and evaluation. Innovation-based learning local culture values will yield the superior character that will benefit children in the face of a globalized world. So is innovation
technology-based learning, make learning be fun so that children become active and creative ideas, thoughts, research related to the innovation of education can be presented in International Conference Education, Culture and technology is preferred. The theme of this Conference: Innovation of Education to Improve Character Value for Childern.
Keterampilan komunikasi bisnis yang kuat sangat penting untuk keberhasilan organisasi apa pun terlepas dari ukurannya, lokasi geografis, dan misinya. Komunikasi bisnis terkait dengan budaya internal dan citra eksternal organisasi. Oleh karena itu penting untuk menentukan apa yang dikomunikasikan, oleh siapa, dan pada tingkat apa komunikasi dilakukan. Praktik komunikasi bisnis yang baik membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menginformasikan, membujuk, dan membangun niat baik, baik dalam lingkungan internal maupun lingkungan
eksternal. Jika organisasi ingin berkembang dan maju dalam lingkungan global yang berubah dengan cepat, mereka harus terus mengubah cara proses komunikasi terstruktur dan tidak terstrukturnya. Lingkungan global ini memaksa kita untuk memikirkan masalah komunikasi dengan latar belakang budaya, teknologi, dan persaingan yang terus-menerus. Itu sebabnya, buku komunikasi bisnis ini dibuat untuk menganalisis bagaimana komunikasi yang efektif dapat dicapai dalam organisasi yang berubah untuk memenuhi tuntutan sosial, ekonomi dan teknologi baru.
Subjek yang dibahas meliputi: Bab 1 Teori-teori Komunikasi Bisnis Bab 2 Komunikasi Kelompok Bab 3 Korespondensi Bisnis Bab 4 Komunikasi Non Verbal Bab 5 Komunikasi Bisnis Lintas Budaya Bab 6 Keterampilan Berbicara Bab 7 Penulisan Pesan Rutin dan Persuasif Bab 8 Pesan Negatif (Bad News)
ICIESC 2021
Edisi Juli 2018
Proceedings of the 3rd International Conference on Advance & Scientific Innovation, ICASI 2020, 20 June 2020, Medan, Indonesia
Konsep dan Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas Rendah: Bintang Pustaka
Bahasa Anak Usia Dini
Jurnal Pendidikan Konvergensi

Nasihat bijak mengatakan, "Bicaralah yang baik, dan jika tidak dapat berkata yang baik, maka lebih baik diam." Seni berbicara adalah "bidang" keilmuan yang mau tidak mau harus kita telan matang-matang agar kita menjadi pribadi yang menyenangkan dan disukai banyak orang. Manusia harus berinteraksi dengan manusia lain agar keinginannya dapat tersampaikan. Dalam interaksi tersebut, manusia harus berkomunikasi dengan
orang lain. Dengan komunikasi, manusia bisa saling mengungkapkan keinginan dan perasaannya, bisa saling transfer teknologi, bisa saling tukar informasi dan dapat membangun peradaban. Melihat pentingnya komunikasi, sudah selayaknya bila komunikasi perlu diolah supaya pembicaraan menjadi terarah, benar, tepat, dan efektif. Dalam buku ini, akan dibahas tentang strategi berbicara kepada siapa saja, kapan saja dan di mana
saja, mulai dari bagaimana cara agar sukses berbicara satu lawan satu atau berdialog dalam keseharian, kemudian bagaimana kiat-kiat kita agar sukses berpidato, berdebat dalam suatu kompetisi, presentasi dalam berbagai kesempatan dan agar sukses bernegosiasi dalam dunia bisnis yang akhir-akhir ini menggeliat cukup signifikan. Hal itu tak pelak mutlak dikuasai. Selamat membaca!
Metode reciprocal teaching ini sangat perlu diterapkan dalam proses pembelajaran karena metode reciprocal teaching ini dapat memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada siswa untuk menggunakan kemampuan berbicara secara mandiri maupun bersama-sama dan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Dalam penerapannya metode reciprocal teaching lebih mengutamakan partisipasi dan keaktifan siswa dalam pembelajaran, saat
siswa dituntut untuk mampu menjelaskan kembali hasil wacana yang telah dibaca.
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.
Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang sangat penting dan mutlak dikuasai oleh setiap peserta didik di seluruh jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan sarjana, khususnya pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Keterampilan Berbicara selalu menjadi mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan berbicara merupakan keterampilan
yang harus dikuasai, tidak hanya secara teoretis tetapi juga praktik untuk menunjang profesi keguruan, khususnya guru Bahasa Indonesia. Buku ini diterbitkan untuk menjawab kebutuhan pebelajar, mahasiswa calon guru, maupun para guru Bahasa Indonesia sebagai bekal dan pedoman dalam meninjau teori keterampilan berbicara dan penerapannya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia yang sesuai dengan dinamisnya perubahan
kurikulum 2013 saat ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan pada pihak Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Buku ini terwujud sebagai salah satu upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, yang terus mengupayakan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran di Lembaga
Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) secara berkesinambungan. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program hibah Revitalisasi LPTK yang memfokuskan pada pengembangan kurikulum program studi (prodi) sarjana pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan berorientasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pada tahun ini (2017) kurikulum yang telah disusun diimplementasikan
dengan memfokuskan pada pengembangan perangkat pembelajaran pendukung kurikulum, yang salah satu produknya adalah buku ajar yang diterbitkan. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan di Universitas Islam Malang yaitu Rektor, Wakil Rektor I, Tim Task Force Unisma, Dekan FKIP dan segenap pimpinannya, yang telah memberi kesempatan, bantuan, dan motivasi pada penulis dalam menyelesaikan buku ini.
Tidak lupa juga penulis sampaikan terima kasih pada sejawat dosen sebagai teman diskusi dalam penuntasan penulisan buku. Semoga penerbitan buku ini dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai acuan bagi pebelajar, mahasiswa, guru, dan pemerhati pendidikan dalam memahami konsep, teori, dan penerapan keterampilan berbicara pada pembelajaran Bahasa Indonesia.
International Conference on Health, Education, & Computer Science Technology (ICHECST)
Komunikasi Bisnis
“PELUANG DAN TANTANGAN PEMBELAJARAN DIGITAL DI ERA INDUSTRI 4.0 MENUJU ERA 5.0”
ICONECT 2019
Proceeding of the 2nd International Conference Education Culture and Technology, ICONECT 2019, 20-21 August 2019, Kudus, Indonesia
ICHEST adalah konferensi internasional yang diadakan pada tanggal 12 Desember 2020. Tema utama konferensi ini adalah Kesehatan, Pendidikan, dan Teknologi. Ada sekitar 400 peserta umum, 100 presenter, 47 artikel dan peserta tamu. Pada saat konferensi berlangsung, seluruh peserta terhubung melalui zoom pada waktu yang sama. Dalam konferensi internasional ini kami mengangkat tema utama yaitu Konferensi Internasional pertama tentang Kesehatan, Pendidikan, dan Ilmu Komputer,
Universitas Megarezky. Selanjutnya, untuk memudahkan presenter dalam menyampaikan tema yang telah diajukan, kami memperluas dan mereproduksi tema kecil untuk presenter. Antara lain, kebijakan baru dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan teknologi, kebijakan dalam pembelajaran selama pandemi Covid-19, merumuskan kembali tujuan pembelajaran, dan sebagainya. Buku ini merupakan hasil dari konferensi internasional ini, maka dengan ini pembaca dapat membaca semua
artikel yang dipresentasikan pada konferensi tersebut.
BAHASA INDONESIA SD 2 Penulis : LISA SEPTIA DEWI BR.GINTING, S.Pd.,M.Pd Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-270-609-5 Terbit : Oktober 2020 www.guepedia.com Sinopsis : Mata kuliah bahasa Indonesia merupakan Mata Kuliah Wajib di program studi PGSD. Mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan Bahasa Indonesi kelas tinggi , menjadi bekal pengetahuan tata bahasa yang tepat. Mata kuliah ini membahas Orasi dan Literasi Pembelajaran, Meningkatkan Kemampuan Menyimak,
Strategi meningkatkan kemampuan menyimak, Meningkatkan Kemampuan Berbicara, Strategi Meningkatkan Kemampuan Berbicara, Meningkatkan Kemampuan Membaca, Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca, Meningkatkan Kemampuan Menulis, Strategi Meningkatkan Kemampuan Menulis, Meningkatkan Kemampuan Bersastra Siswa SD, Strategi Pembelajaran Sastra Secara Ekspresif dan Reseptif, Pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas tinggi menggunakan Media, Pembelajaran
Bahasa Indonesia di SD menggunakan Permainan, Belajar Bahasa Indonesia sambil Bermain. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Buku ajar bahasa indonesia merupakan bentuk apresiasi terhadap pengembangan kemempuan mahasiswa dalam berbahasa indonesia dengan baik dan benar karena penguasaan bahasa indonesia dapat di jadikan tolok ukur nasionalisme seseorang sebagai kaum cendekiawan bangsa indonesia. Selain itu, mata kuliah ini juga sebagai sarana pengembangan kemampuan mahasiswa untuk mengorganisasi ide-ide atau konsep untuk di komunikasikan kepada pihak lain sehingga terjalin interaksi
lisan maupun tulis yang berkesinambungan dan menghasilkan pengetahuan serta pengelolaan keilmuan yang efektif.
Buku ini secara umum membahas bagaimana seseorang memiliki kemampuan berbicara yang bertujuan untuk menaklukkan lawan bicaranya. Buku ini akan memandu pembaca tentang bagaimana memiliki kemampuan berbicara untuk menaklukkan lawan bicaranya. Dalam perdebatan politik, dalam negosiasi bisnis, dan dalam urusan-urusan apapun, dibutuhkan kemampuan berbicara untuk menaklukkan lawan bicara. Dan Buku ini membahasnya dengan tuntas. Judul : THE POWER OF SILAT
LIDAH Seni Bicara untuk Menaklukkan Lawan Bicara Jumlah halaman : 236 Ukuran : 14X20.5 cm ISBN : 978-623-7910-86-2 Kertas : Bookpapert
Rahasia Pintar Berbicara
THE POWER OF SILAT LIDAH Seni Bicara untuk Menaklukkan Lawan Bicara
Membina Kompetensi Berbahasa dan Bersastra Indonesia
Tancapkan Pengaruh Anda Mulai Sekarang
Berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa
Proceedings of the 2nd International Conference on Language, Literature and Education, ICLLE 2019, 22-23 August, Padang, West Sumatra, Indonesia

Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas rendah masih jarang ditemui di lingkungan perguruan tinggi, khususnya pembelajaran di kelas rendah yakni kelas 1 sampai kelas 3. Materi pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas rendah msih bersifat umum, sehingga di dalam praktiknya mahasiswa menerapkan metode dan model sama dengan mata pelajaran yang lain. Dengan adanya kurikulum 2013 yang sekarang digunakan bahasa Indonesia menjadi penghubung mata pelajaran yang
lain dengan menerapkan beberapa pendekatan dan menggabungkan empat keterampilan dalam berbahasa.
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Read PDF Tarigan Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa
Buku "Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab" ini adalah upaya pedagogis agar bahasa Arab sebagai bahasa Islam dan kebudayaan tetap landing di permukaan bumi, Indonesia khususnya. Juga sebagai upaya memasyarakatkan pesan moral agar masyarakat memahami arti penting Alquran, Hadis dan berbagai literatur berbahasa Arab. Buku ini adalah akumulasi dari berbagai upaya berupa penelaahan literatur, penelitian, pengalaman pribadi, seminar, diskusi dan sebagainya yang
kemudian ditata sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah paparan ilmiah dan, menarik.
Judul : METODE PANDAI BERBICARA BAHASA INGGRIS DENGAN PENDEKATAN PENGUASAAN TATA BAHASA (GRAMMAR) DAN MOTIVASI BELAJAR Penulis : Kunah, M.Pd Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 125 Halaman No ISBN : 978-623-6233-66-5 Buku ini membahas tentang metodologi dengan pendekatan Penguasaan Tata Bahasa (grammar) dan Motivasi Belajar agar peserta didik dapat pandai berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Buku ini penulis kontribusikan untuk dunia
pendidikan di Indonesia khususnya terkait dengan ketrampilan berbicara bahasa inggris.
Kompeten Berbahasa Indonesia
ICLLE 2019
PEMBELAJARAN BAHASA JAWA DI SEKOLAH DASAR
Bahasa Indonesia
Keterampilan Berbicara :

Page 2/2

Copyright : beta.strelkamag.com

