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The increasing demand for halal products, including goods and services, every
year, especially for food and beverages, has resulted in a growing need for
products with halal guarantees. Along with the increasing trend of the global
demand, it has resulted in an increase in producers of halal food and beverages
in both Muslim and non-Muslim countries. In addition the demand for halal
tourism is also increasing. Indonesia is one of the largest Muslim countries in the
world. However, there are still many Muslim consumer actors and Muslim
producer actors who do not yet have an awareness of the importance of
complying with the provisions of Islamic law in consuming and producing goods
and services. There are still many restaurants and hotels that serve food and
drinks that are not certified halal. There are still many food, medicinal and
cosmetic products that are not halal certified. But now many secular countries
such as France, Canada, Australia, the United States, Britain are also halal
certified with the aim of meeting the Muslim demand for halal products for food
and beverage, including for halal tourism. Starting from the development of the
halal industry both in the fields of food, beverages and services, an International
Seminar was held, which provides a more complete understanding of halal
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products, current halal developments and can serve as motivation to produce
halal products, providing research results from the topic of halal development.
The international seminar, entitled International Conference on Halal
Development, listed speakers from several countries able to provide an overview
of the halal development of several countries. This book contains a selection of
papers from the conference.
Mata kuliahunmempelajari Bahasa Indonesia dalam ilmu keperawatan dengan
menekankan penggunaan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam
berkomunikasi baik lisan maupun tulisan berlandaskan konsep etika dalam
berbahasa.
Ferizal merupakan ‘Sang Pelopor Sastra Novel Dokter Gigi Indonesia”. Beliau
telah menerbitkan 13 Novel tentang Dokter Gigi, yakni : Novel Pertarungan Maut
Di Malaysia.Novel Ninja Malaysia Bidadari IndonesiaNovel Superhero Malaysia
Indonesia ( Kisah Profesi Dokter Gigi Merangkum Seni, Estetika dan Kesehatan
).Novel Garuda Cinta Harimau MalayaNovel Ayat Ayat Asmara ( Kisah Cinta
Ferizal Romeo dan Drg.Diana Juliet ).Novel Dari PDGI Menuju Ka’bah ( Kisah
Pakar Laboratorium HIV Di Musim Liberalisasi).Novel Laskar PDGI Bali Pelangi
Mentawai ( Kisah Drg.Ferizal Pejuang Kesgilut).Novel Drg.Ferizal Kesatria PDGI
( Kisah Tokoh Fiktif Abdullah Bin Saba’, dan Membantah Novel The Satanic
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Verses karya Salman Rushdie )Novel Dokter Gigi PDGI Nomor Satu ( Kisah
Keabadian Cinta Segitiga Drg.Ferizal SpBM, Drg Diana dan Dokter Silvi ) Novel
Demi Kehormatan Profesi Dokter Gigi ( Kisah FDI World Dental Federation
Seribu Tahun Tak Terganti ).Novel Dokter Gigi Bukan Dokter Kelas Dua ( Kisah
Superioritas Dokter Gigi Pejuang Kesgilut ).Novel “Sastra Novel Dokter Gigi
Warisan Budaya Indonesia Moderen” ( Kisah “Sastra Novel Dokter Gigi”
Membuktikan Profesi Dokter Gigi Tidak Sebatas Gigi Dan Mulut Saja )Novel
“Sastra Novel Dokter Gigi Warisan Budaya Nusantara” ( Kisah Drg.Diana dan
Ferizal Lambang Cinta PDGI ).
Penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang ditelaah dan
pengelompokkan berbagai data empiris yang menggambarkan makna
keseharian serta problematis dalam kehidupan seseorang. Aspek penting yang
perlu dipahami dalam lingkup penelitian kualitatif. Antara lain: karakteristik; tipe;
etika dan generalisasi; perbedaan; menggabungkan penelitian kuantitatif dan
penelitian kualitatif; metode pengumpulan data; langkah-langkah; analisis dan
interpetasi data; validitas, reliabilitas dan objektivitas; menginterpretasikan hasil
temuan, dan teknik pemeriksaan keabsahan data. Lima keragaman penelitian
kualitatif adalah penelitian naratif, penelitian fenomenlogis, penelitian grounded
theory, penelitian etnografis dan penelitian studi kasus. Salah satu metode
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penelitian dalam ilmu-ilmu sosial yang cocok digunakan jika pertanyaan
penelitian yang akan dijawab berkenaan dengan how atau why adalah studi
kasus.
Kegiatan penelitian ilmiah saat ini banyak dilakukan oleh lembaga penelitian baik
oleh lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, lembaga pemerintahan
maupun oleh pihak swasta. Untuk mendukung kegiatan penelitian saat ini di
Indonesia telah terdapat pusat kegiatan penelitian yaitu Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi,
Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional,
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Badan Pengawas Tenaga
Nuklir, dan Badan Standardisasi Nasional. Manakala Lembaga Penelitian di
masing-masing kementerian, Pusat Penelitian Air Kementerian Pekerjaan
Umum, Pusat Penelitian Pertanian, Pusat Penelitian Kehutanan juga
menawarkan hibah dana penelitian kepada akademisi, instansi, dan lembaga
kemasyarakatan. Penelitian ilmiah dilakukan untuk mencari jawaban dari
permasalahan yang terjadi pada saat ini. Hasil penelitian berupa karya ilmiah
dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti makalah, laporan penelitian, bukubuku ilmiah, atau karya ilmiah lainnya yang dipublikasikan. Buku Strategi Dan
Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi ini diterbitkan oleh penerbit
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deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.
Filsafat dapat didefinisikan sebagai refleksi rasional, kritis, dan radikal mengenai
hal-hal mendasar dalam kehidupan. Refleksi rasional merupakan perenungan
ilmiah yang tidak bersandar pada rasio atau akal dan penalaran. Filsafat
merupakan “seni bertanya”, mempertanyakan apa pun tanpa tabu,
mempertanyakan tentang apa yang ada (being) maupun yang mungkin ada,
sehingga filsafat kerap juga disebut berpikir spekulatif. Pertanyaan yang diajukan
filsafat memiliki ciri khas yang mendalam (radikal). Kedalaman pertanyaan inilah
yang menjadi distingsi antara filsafat dengan ilmu pengetahuan. Buku
persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus merupakan investasi
sumber daya manusia, serta memiliki kontribusi yang besar untuk meningkatkan
indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusi adalah indeks
yang mengukur pencapaian keseluruhan negara. Pencapaian ini meliputi 3 (tiga)
indikator yaitu tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan kemampuan ekonomi
masyarakat. Pemeliharaan kesehatan masyarakat akan memacu produktifitas
kinerja masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu menjadi suatu keharusan bagi semua pihak untuk memelihara,
meningkatkan dan melindungi kesehatan demi kesejahteraan seluruh
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masyarakat Indonesia (Dinkes, Prop.SulSel 2009).
Buku Ini Membahas tentang cara menghitung kauliatas pelayanan di Rumah
Sakit, konsep kualitas pelayanan kesehatan, cara membuat diagram cartesius
dah dipahami oleh masyarakat. Kesadaran untuk memeriksakan kesehatan ke
rumah sakit secara rutin sudah mulai dilakukan oleh masyarakar. Namun kondisi
layanan yang didapatkan masyarakat dari rumah sakit yang ada, belum sesuai
dengan harapan. Kesalahan medis, malpraktik, pelayanan kesehatan yang tidak
ramah dan profesional kerap ditemui di Indonesia, ini didukung dengan;
“Tercatatnya sepanjang tahun 2006 hingga 2015 terdapat 317 kasus dugaan
malpraktek yang dilaporkan ke Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), ada 114
kasus dugaan ditujukan ke dokter umum, 76 kasus ditujukan ke dokter spesialis
bedah, 55 kasus ditujukan ke dokter spesialis kandungan dan 27 kasus kepada
dokter spesialis anak. Dari sekian banyak laporan kasus tersebut tidak semua
terindikasi kelalaian medis (malpraktek). Hal ini diperlukan peran Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk memeriksa,
menginvestigasi berupa pengumpulan informasi dan alat bukti baru kemudian
diputuskan terdapat tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh dokter yang
bersangkutan.
Buku yang ada di tangan pembaca ini kami beri judul Metodologi Kualitatif yang
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kami susun berdasarkan pengamatan dan pengolahan data dari berbagai
sumber termasuk kajian pustaka. Keterbatasan waktu dan aktivitas penyusun
yang begitu padat, sangat berpengaruh pada proses dan waktu penyelesaian
buku ini, namun berkat pertolongan berbagai pihak, akhirnya buku ini bisa
terwujud sehingga bisa kita nikmati bersama. Banyak hal yang dibahas di buku
ini, diantaranya dasar-dasar penelitian kualitatif, sampel & populasi, instrumen
penelitian, teknik pengumpulan data, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Validitas
& Relialibitas, Desain Penelitian, dll.
Sistem Kesehatan Nasional dewasa ini menetapkan bahwa upaya kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan fokus dari
pembangunan kesehatan. Upaya kesehatan tersebut pada pokoknya terdiri atas
upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Program
Jaminan Kesehatan Nasional sangat mendukung penguatan upaya kesehatan
perorangan termaksud. Penguatan upaya kesehatan masyarakat merupakan
penguatan setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk memelihara dan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan
kesehatan dan pencegahan penyakit oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan merupakan suatu proses
pembangunan manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan
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masyarakat, perubahan perilaku, dan pengorganisasian masyarakat bidang
kesehatan. Tantangan penguatan upaya kesehatan masyarakat, yaitu masih
terbatasnya pemerataan pembangunan kesehatan, pelayanan kesehatan
perorangan yang masih terbatas mutunya, upaya kesehatan masyarakat yang
masih kurang berfungsi, kemampuan pengelolaan atau manajemen
pembangunan kesehatan yang belum kuat, dan peran masyarakat dalam
pembangunan kesehatan yang belum optimal. Tantangan pemberdayaan
masyarakat, yaitu belum optimalnya penggerakan masyarakat, pengorganisasian
masyarakat dalam pemberdayaan, advokasi, kemitraan, dan peningkatan
sumber daya masih terbatas. Masalah penguatan upaya kesehatan masyarakat
dan pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya meliputi: 1) kurangnya
penggunaan pendekatan proses penguatan yang lebih terarah, menyeluruh, dan
saling terkait serta realistis, dan 2) terbatasnya sumber daya pendukung
terutama sumber daya manusia, informasi, dan pembiayaan. Strategi penguatan
upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
meliputi: 1. Strategi penguatan upaya kesehatan masyarakat: analisis,
pengendalian, dan penilaian; pengembangan kebijakan; dan pelaksanaan dan
dukungan. 2. Strategi pemberdayaan masyarakat: Pemberdayaan masyarakat
bidang kesehatan dilakukan melalui kelompok masyarakat, organisasi
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masyarakat, dunia usaha dan pihak lain pada tingkat nasional, provinsi, dan
kabupaten/ kota. Langkah-langkah pokok pelaksanaan strategi penguatan upaya
kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, antara lain: Dalam
peningkatan pembangunan kesehatan yang memberi pengutamaan pada
penguatan kesehatan masyarakat memerlukan perubahan mindset atau
paradigma bagi semua pihak terkait.Perlu ditetapkan dan dilaksanakan strategi
penguatan upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam
bidang kesehatan yang bersifat menyeluruh.Penguatan tersebut perlu
menggunakan pendekatan proses yang lebih terarah, menyeluruh, dan saling
terkait serta realistis dan didukung sumber daya yang memadai.Alokasi
pembiayaan kesehatan diutamakan untuk penguatan kegiatan upaya kesehatan
masyarakat dan mendukung pemberdayaan masyarakat bidang
kesehatan.Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan perlu makin
diperkuat di tingkat pusat dan daerah.Penguatan upaya kesehatan masyarakat
dan pemberdayaan masyarakat hanya dapat dilaksanakan bila didukung oleh
sistem informasi kesehatan yang tangguh, baik dalam penyelenggaraan maupun
penggunaannya.Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan masyarakat dan
pemberdayaan masyarakat perlu berpedoman terutama pada ketentuanketentuan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan saksama. Penguatan
Page 9/26

Download Free Metodologi Penelitian Kesehatan Soekidjo Notoatmodjo
upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
diharapkan bersama dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat
mendukung percepatan pembangunan kesehatan sehingga dapat meningkatkan
akselerasi, pemerataan, dan mutu pembangunan kesehatan. [UGM Press, UGM,
Gadjah Mada University Press]
Berawal dari keprihatinan akan minimnya Laporan Temu Sosial Ilmiah SMAN 8
Jakarta nilai-nilai kehidupan pada diri siswa, pihak SMAN 8 Jakarta akhirnya
memutuskan untuk menciptakan sebuah laboratorium sosial dan spiritual dalam
bentuk kegiatan Temu Sosial dan Ilmiah SMAN 8 Jakarta (TeSIS) sejak tahun
2001. BukuBuku berjudul "Bunga Rampai Karya Ilmiah Siswa: Laporan Temu
Ilmiah Siswa SMAN 8 Jakarta" ini merupakan pertama kalinya hasil penulisan
ilmiah para siswa SMAN 8 Jakarta dibukukan sebagai buku kumpulan tulisan
ilmiah, dan dibagi ke dalam lima jilid. Pihak SMAN 8 Jakarta pecaya bahwa karya
tulis ilmiah harus bisa disebarkan seluas mungkin dan tak hanya berakhir sampai
tahap penilaian saja, tetapi juga bisa dibaca oleh orang banyak. Semoga dengan
terbitnya buku ini, pengetahuan-pengetahuan yang telah dicermati siswa dapat
diketahui juga oleh para pembaca.
Buku ini ditulis berdasarkan kurikulum dan silabus Prodi S1 Keperawatan. Tujuan
penyusunan buku ajar ini adalah untuk membantu mahasiswa agar mampu
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memahami dan menerapkan konsep dasar penelitian dan metodologi penelitian
dalam penyusunan karya tulis ilmiah dan mampu menyusun proposal penelitian
dalam bidang keperawatan. Buku ini menyajikan materi tentang teknik menyusun
proposal penelitian sekaligus dilengkapi dengan teknik penyajian hasi dan
pembahasan penelitian serta teknik pengambilan kesimpulan dan penyusunan
saran/rekomendasi penelitian. Inilah yang membedakan dengan buku-buku riset
yang sudah ada.
Penulisan buku ini dilakukan secara berkolaborasi yang ditulis sejak 4 April
sampai 25 April 2021. Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
Beberapa Dosen Dari Berbagai Institusi Yang Menuangkan Tulisannya Sesuai
Latar Belakang Kelimuan Masing- Masng Penulis. Buku Ini Merupakan Wujud
Sumbangsih Buah Pemikiran Anak Bangsa Yang Peduli Akan Permasalahan
Perilaku Kesehatan.Masyarakat Saat Ini Yang Sangat Membutuhkan Pendidikan
Kesehatan (Health Educatiion) dengan cara Promosi Kesehatan dengan
menggunakan beberapa Media Promosi. Besar Harapan Agar Tulisan Ini Bisa
Menjadi Referensi Bacaan Bagi Masyarakat luas serta Pegangan Bagi
Mahasiswa Kesehatan Buku ini membahas tentang: 1. Konsep, Teori, Dan
Prinsip Belajar Mengajar Pada Program Pendidikan Kesehatan Pasien 2. Konsep
Dan Teori Promosi Kesehatan 3. Konsep Perilaku dan Perilaku Kesehatan
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Individu 4. Metode dan Media Promosi Kesehatan 5. Membuat Rancangan
Promosi kesehatan Terstruktur 6. Model Dalam Promosi Kesehatan 7.
Pengkajian Kebutuhan Promosi Kesehatan 8. Komunikasi dan Advokasi dalam
Promosi Kesehatan 9. Kemitraan dan Pemberdayaan masyarakat dalam
Program Kesehatan 10. Pengembangan Program Promosi Kesehatan dan
pendidikan kesehatan Pasien.
Media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang
secara harfilah berarti perantara atau pengantar. Sehingga media pendidikaan dapat
didefinisikan sebagai alat yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan bahan
didikan/pengajaran (I Putu Suiraoka & I Dewa Nyoman Supariasa, 2012). Dalam
proses pembelajaran, media sering diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis atau
elektronis untuk menangkap, memproses dan menyusun kembali informal visual atau
verbal. Sedangkan Gagne dan Briggs dalam Azhar Arsyad (2005: 4) mengatakan
bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk
menyampaikan isi materi pengajaran. Dari pengertian media di atas dapat disimpulkan
bahwa media adalah alat bantu fisik yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk
memudahkan siswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan maupun sikap.
Media dibedakan menjadi media dua dimensi dan media tiga dimensi (Pramesti, 2015).
Salah satu media 3 dimensi adalah sebuah peta kelurahan Gedog kota Blitar yang
akan saya buat secara 3 dimensi contingency plan dalam pendidikan kesiapsiagaan
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menghadapi bencana.
Buku ini memuat artikel-artikel penulis berupa opini yang pernah dimuat di beberapa
media cetak dan media online selain itu buku ini juga memuat beberapa publikasi
penelitian. Artikel-artikel tersebut dibuat dan dipublikasi secara berangsur-angsur. Pada
akhirnya, terkumpul sebanyak tigabelas artikel opini dan enam artikel publikasi
penelitian dengan judul yang berbeda-beda.
Buku ini merupakan buku yang dapat membantu peneliti sebab dalam buku ini
membahas tentang metodologi penelitian yang disertai dengan contoh serta polarisasi
penggunaan model pembelajaran berbasis android. Kebaruan buku ini adalah
penggunaan teknik penelitian yang dikemas denga teori yang disertai dengan contoh.
Selain itu buku ini yang dilengkapi dengan model pembelajaran yang berbasis android
yang memiliki sifat during yang sesuai dengan tuntutan zaman saat ini yakni era 4.0
Jumlah anak stunting berdasarkan status gizi TB/U sebanyak 67 bertubuh pendek atau
sekitar (72, 8 % ) dan sangat pendek berjumlah 25 atau sebesar (27,2 % ) dari total
anak yang berjumlah 92. Pengetahuan gizi ibu meliputi pengetahuan gizi ibu tentang
makanan dan zat gizi, sumber zat gizi yang terdapat pada makanan, makanan yang
aman dimakan serta pemilihan dan pengolongan bahan makanan memiliki hubungan
dengan perkembangan motorik anak stunting usia 12 – 24 bulan di Kota Kupang.
Pengetahuan gizi ibu yang kurang memiliki risiko sebesar 342 kali dapat mengalami
perkembangan motorik anak yang abnormal menurut test Denver II dibandingkan
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dengan pengetahuan gizi ibu yang baik. Pola pemberian MP–ASI meliputi jumlah
asupan pagi, siang dan malam, jenis MP-ASI yang diberikan serta frekuensi pemberian
MP–ASI dalam sehari tidak memiliki hubungan dengan perkembangan motorik anak
stunting usia 12 – 24 bulan. Pola pemberian MP-ASI yang tidak sesuai memiliki resiko
856 kali dapat mengalami perkembangan motorik anak yang abnormal menurut test
Denver II dibandingkan dengan pola pemberian MP – ASI yang sesuai.
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas rahmat dan karuniaNya sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku Metodologi Penelitian
Kesehatan ini disusun sebagai bahan ajar bagi mahasiswa. Oleh sebab itu, buku ini
ditulis secara ringkas dan padat, tetapi dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa untuk
memahami proses penelitian. Buku ini diharapkan dapat digunakan secara praktis oleh
mahasiswa untuk dapat melakukan penelitian. Buku ajar ini memuat informasi tentang
metode, prosedur, dan teknik yang dapat diterapkan dalam penelitian. Penyajian
bagian alir dan contohcontoh penerapan dalam buku ini membantu untuk menjelaskan
konsep yang rumit menjadi lebih mudah dimengerti oleh mahasiswa sebagai peneliti
pemula. Urutan penulisan yang disesuaikan dengan langkah-langkah dalam proses
penelitian juga memudahkan mahasiswa untuk mempelajari buku ini. Penulis
menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna. Sebagai manusia yang memiliki
keterbatasan, kami memohon masukan dan saran yang bersifat membangun sebagai
upaya menyempurnakan buku ini. Maka dari itu, kami meminta dukungan, kritik, dan
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saran dari para pembaca untuk perbaikan buku ini di masa yang akan datang. Medan,
September 2021
Perkembangan teknologi di bidang kedokteran dewasa ini rupanya agak sulit untuk
menentukan kriteria terhadap perbuatan malapraktik yang dilakukan oleh dokter,
karena berbagai tindakan dokter dalam melakukan pelayanan kepada pasien tidak
dilakukan lagi secara konvensional, melainkan dengan mempergunakan peralatan
medis yang canggih dan mutakhir, meskipun harus pula diakui bahwa pengendali
utama adalah manusia. Secara etimologis malapraktik berasal dari kata ‘mala’ yang
artinya salah. Dengan demikian, malapraktik adalah salah melakukan prosedur yang
berujung pada kerugian pasien atau bahkan sampai fatal. Salah satu contohnya adalah
tindakan abortus provokatus. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan tidak ada secara limitatif dan rinci memberi batasan tentang tindakan
malapraktik. Adapun satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang malapraktik
adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Meskipun tidak secara limitatif
memberi rumusan terhadap malapraktik, namun di dalam ketentuan Pasal 54 dan
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 disebutkan mengenai kesalahan dan
kelalaian dokter, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, ketentuan yang mengatur
tentang tindakan dokter yang berindikasi kesalahan dan kelalaian yang dapat berakibat
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pada timbulnya penderitaan terhadap pasien dapat dilakukan dengan pengajuan ganti
rugi, sebagaimana diatur pada Pasal 58.
Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan
khususnya terkait dengan “Promosi dan Pendidikan Kesehatan”, buku ini memberikan
nuansa berbeda yang saling menyempurnakan dari setiap pembahasannya, bukan
hanya dari segi konsep yang tertuang dengan detail, melainkan contoh aplikasi yang
sesuai dan mudah dipahami. Sistematika buku ini dengan judul “Promosi Dan
Pendidikan Kesehatan” mengacu pada konsep dan pembahasan hal yang terkait.
Buku ini terdiri atas 10 bab yang dijelaskan secara rinci dalam pembahasan mengenai
konsep promosi dan Pendidikan Kesehatan, kebijakan pemerintah terkait promosi
Kesehatan, model promosi Kesehatan, media pembelajaran, metode dalam promosi
kesehatan, strategi dalam promosi Kesehatan, peran tenaga kesehatan dalam promosi
dan Pendidikan Kesehatan, konsep perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS),
perencanaan promosi Kesehatan di masyarakat, kegiatan penyuluhan atau pendidikan
kesehatan.

Ilmu Kesehatan Masyarakat sebagai terjemahan dari Public Health
pendekatannya berbeda dengan Kedokteran Klinik (Medical Clinic). Pada
Kedokteran Klinik individu-individu yang datang sudah dalam keadaan sakit.
Keadaan berbeda terjadi pada Kesehatan Masyarakat, di mana individuindividu
tersebut berada dalam suatu komunitas tertentu (community), namun bisa juga
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pada masyarakat yang lebih luas dan umum (public). Pada masyarakat yang
luas kita menangani yang sakit maupun tidak sakit dan masih dalam status
sehat.
Sosiologi untuk KesehatanPenerbit SalembaNS-UNISM 2019Proceedings of the
First National Seminar Universitas Sari Mulia, NS-UNISM 2019, 23rd November
2019, Banjarmasin, South Kalimantan, IndonesiaEuropean Alliance for
Innovation
Pembahasan buku ini difokuskan pada bidang pendidikan secara khusus jurusan
Sarjana (S.1) Pendidikan Agama Islam (PAI). Buku ini disajikan dengan bahasa
yang sederhana dan disertai dengan contoh-contoh sehingga mudah untuk
dipahami. Buku ini dapat dijadikan pedoman dan referensi tambahan bagi
mahasiswa, baik yang sedang maupun yang akan menyusun skripsi.
Buku ini sangat pas untuk di gunakan para peneliti dan mahasiswa untuk
melakukan penelitian baik untuk penelitian kwalitatif maupun kwantitatif dengan
pendekatan statistik
Buku ini adalah untuk memberikan tambahan masukan dalam upaya
menyempurnakan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi, khususnya
pada remaja dalam upaya PUP agar dapat berkelanjutan, konsisten dan terukur.
Diharapkan buku ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam
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implementasi kegiatan pemberdayaan ekonomi atau kewirausahaan untuk
mengurangi kasus terjadinya pernikahan dini. Pemberdayaan Ekonomi, Stop
Pernikahan Dini ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam
versi cetak.
This book constitutes a through refereed proceeding of the 3rd International
Conference on Environmental Risks and Public Health, ICER-PH 2018 that held
on 26-27 of October 2018, in Makassar, Indonesia. The conference was
organized by the Faculty of Public Health, Universitas Hasanuddin. The 39 full
papers presented were carefully reviewed and selected from 45 submissions.
The scope of the paper includes the followings: communicable diseases, noncommunicable diseases, disaster and environmental risks management,
occupational and health safety, health system, maternal, neonatal, and child
health, adolescent and reproductive health, epidemiological studies and
pandemics risks, nutrition and food safety, health promotion, ecology and health,
health economics, medical applied research, environmental science and
technology, new emergencies diseases, and entomology and zoonosis.
Buku yang ada di tangan pembaca ini kami beri judul Buku Ajar Metode
Penelitian Kualitatif yang kami susun berdasarkan pengamatan dan pengolahan
data dari berbagai sumber termasuk kajian pustaka.Keterbatasan waktu dan
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aktivitas penyusun yang begitu padat, sangat berpengaruh pada proses dan
waktu penyelesaian buku ini, namun berkat pertolongan berbagai pihak, akhirnya
buku ini bisa terwujud sehingga bisa kita nikmati bersama.
Epidemiologi secara terminologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 3 kata
yaitu epi (di atas/di antara/ yang di antara), demos (populasi, orang, masyarakat), dan
logos (ilmu). Berdasarkan arti secara harfiah tersebut, dapat dikatakan epidemiologi
merupakan ilmu yang mempelajari suatu penyakit yang ada di antara
masyarakat/populasi. Epidemiologi merupakan salah satu ilmu yang digunakan dalam
mencari penyebab penyakit. Dewasa ini, epidemiologi selain sebagai ilmu dalam
mencari penyebab suatu penyakit, juga digunakan dalam pemilihan upaya pencegahan
penyakit. Terdapat beberapa definisi epidemiologi yang dikemukakan oleh beberapa
ahli.
PEDOMAN TES UKUR OLAHRAGA untuk pedoman tes dan pengukuran dalam
olahraga
This proceeding contains selected papers from the National Seminar on "The Role and
Strategy of Higher Education through the Results of Research and Community Service
Entering the Industrial Age 4.0" which conducted on November 23rd, 2019 in
Banjarmasin, Indonesia. This National Seminar was organized by Sari Mulia University,
Banjarmasin, Indonesia. This conference accommodates research topics and
community service from various aspects such as health, humanities, science and
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technology. We would like to express our appreciation and gratitude to the invited
experts who have provided insights to the participants of this national seminar, as well
as the research committee and paper reviewers who have worked hard until there are
95 papers worthy of publication in the NS-UNISM 2019 proceedings. Papers in this
proceedings are expected to provide academic benefits, especially in broadening our
horizons of understanding in our area of expertise as academics and practitioners. We
realize that what we present for this publication is far from perfect. Constructive
criticism is welcome for improvement. Finally, I represent the national seminar
committee and also on behalf of the Sari Mulia University, Banjarmasin, Indonesia
expressing my gratitude for participating and congratulating the publication of the paper
in the NS-UNISM 2019. We from the Civitas Academica Sari Mulia University, together
with the Committee also want to say thank you so much to all persons who have
supported and actively participated in the success of this event. Hopefully this
proceeding can be used as a reference in developing academic studies, technology
and improving learning activities in the fields of health, humanities, and science and
technology. This proceeding contains selected papers from the National Seminar on
"The Role and Strategy of Higher Education through the Results of Research and
Community Service Entering the Industrial Age 4.0" which conducted on November
23rd, 2019 in Banjarmasin, Indonesia. This National Seminar was organized by Sari
Mulia University, Banjarmasin, Indonesia. This conference accommodates research
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topics and community service from various aspects such as health, humanities, science
and technology. We would like to express our appreciation and gratitude to the invited
experts who have provided insights to the participants of this national seminar, as well
as the research committee and paper reviewers who have worked hard until there are
95 papers worthy of publication in the NS-UNISM 2019 proceedings. Papers in this
proceedings are expected to provide academic benefits, especially in broadening our
horizons of understanding in our area of expertise as academics and practitioners. We
realize that what we present for this publication is far from perfect. Constructive
criticism is welcome for improvement. Finally, I represent the national seminar
committee and also on behalf of the Sari Mulia University, Banjarmasin, Indonesia
expressing my gratitude for participating and congratulating the publication of the paper
in the NS-UNISM 2019. We from the Civitas Academica Sari Mulia University, together
with the Committee also want to say thank you so much to all persons who have
supported and actively participated in the success of this event. Hopefully this
proceeding can be used as a reference in developing academic studies, technology
and improving learning activities in the fields of health, humanities, and science and
technology. Best regards, Dr. Ir. Agustinus Hermino, M.Pd (Vice President III for
Resources and Partnerships)
Buku ini hadir dengan judul “Kesulitan dalam Menulis Karya Ilmiah”, Kenapa Bingung
? dalam rangka untuk menjawab kegelisahan dan kebingungan mahasiswa dalam
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menyelesaikan karya ilmiahnya, sehingga mahasiswa mampu menyelesaikan karya
tulis ilmiahnya tepat waktu, tanpa mengalami kebingungan.
Salah satu tema dalam kebijakan pembangunan pendidikan adalah peningkatan mutu
pendidikan, jika kita berbicara masalah pendidikan tidak terlepas dari masalah
pembelajaran yang merupakan inti dari proses pendidikan. Suatu sistem pendidikan
dalam hal ini Perguruan Tinggi yang dikatakan bermutu adalah jika proses belajar dan
mengajar berlangsung secara efektif , efisien dan ekonomis yang tentunya harus
ditunjang oleh sumber daya manusia yang dalam hal ini dosen-dosen yang berqualifaid
. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mendefinisikan
bahwa Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah
yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor,
dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan
tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ilmu
Pengetahuan dalam UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah rangkaian
pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan
menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk
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menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu, dan Teknologi adalah
penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan
nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu
kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta perubahan
masyarakat yang sangat cepat, maka secara otomatis memerlukan sumberdaya
manusia yang berpendidikan dan trampil hal ini untuk menjawab tantangan-tantangan
ke depan yang semakin dinamis. Berbicara dalam pendidikan Perguruan tinggi, suatu
hal sebagai momok mahasiswa adalah tugas akhir, dalam hal ini Desertasi jika
mahasiswa tersebut program strata 3, tesis jika mahasiswa tersebut progran strata 2
dan skripsi jika mahasiswa tersebut strata 1. Penelitian yang merupakan tugas akhir
seorang mahasiswa yang berdasarkan pendekatan secara garis besar yang dibedakan
atas : a) Kuantitatif pada dasarnya dilakukan pada jenis penelitian inferensial dan
menyandarkan kesimpulan hasil penelitian pada suatu probilitas kesalahan penolakan
hipotesa nol dengan metoda ini akan diperoleh siqnifikansi perbedaan kelompok atau
siqnifikansi hubungan antar varibel yang diteliti, pada umumnya penelitian ini
merupakan penelitian dengan jumlah sampel besar dan bila disederhanakan penelitian
ini secara mendalam dibagi menjadi penelitian deskriptif dan penelitian infrensial. b)
Kualitatif pada umumnya menekankan analisis proses dari proses berpikir secara
deduktif dan induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang
diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah, penelitian ini tidak berarti tanpa
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menggunakan dukungan dari data kuantitatif akan tetapi lebih ditekankan pada
kedalaman berpikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang diahadapi.
Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah
yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari
bawah (grounded theory), dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari
fenomena yang diamati, senantiasa menggunakan logika ilmiah penelitian ini tidak
berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, akan tetapi lebih
ditekankan. Tugas akhir mahasiswa tersebut dalam hal ini membuat tesis atau skripsi,
tidak jarang atau bahkan dari 10 mahasiswa semester akhir hanya 4-6 mahasiswa saja
yang dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu penelitian. Kegagalan mahasiswa dalam
menyelesaikan skripsi dapat diminimalis jika menerapkan suatu model yaitu model NIA
Saragih, model terebut adalah : 1. Niat Mahasiswa kurang kuat dalam membuat niat
dalam menyelesaikan skripsi dan niat untuk menyelesaikan skripsi hanya nomor 3 dan
seterusnya, dan niat ini bukan sebagai prioritas yang pertama, untuk mengabaikan niatniat yang lain. Kesimpulan dalam variabel Niat ini adalah agar menancapkan dalam hati
yang dalam untuk dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu, misalnya datang teman
dan mengajak untuk bermain dan kita lagi merivisi skripsi dalam hal ini kita harus tega
menolaknya. 2. Sabar Mahasiswa ingin menyelesikan skripsi dengan instan, dan
meminimalkan prosedur-prosedur yang berlaku, dan kurang sabar dalam menghadapi
kendala-kendala yang terjadi, Kesimpulan dalam variabel Sabar adalah mahasiswa
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harus berhati sabar jika menghadapi kendala-kendala atau benturan-benturan, kendalakendala tersebut bisa berasal dari internal mahasiswa itu sendiri atau external dalam
dilingkungan kampus, misalnya sudah janjian dengan dosen pembimbing jam 10.00
Wib, mahasiswa sudah menunggu, tetapi dosenya tidak muncul 3. Rajin Dalam
variabel rajin dapat disimpulkan bahwa mahasiswa dituntut untuk ekstra rajin, rajin
dalam artian disini adalah rajin untuk mengunjungi perpustakaan, rajin dalm bimbingan,
rajin diskusi dengan teman se-kampus, dan rajin merivisi kesalahan-kesalahan hasil
dari bimbingan. 4. Gigih Variabel Kegigihan dalam arti disini adalah pantang menyerah,
semangat, dalam menyelesaikan skripsi, gigih dapat juga diartikan mempertahankan
pendapat bila beradugumentasi dengan pembimbing. Variabel yang empat ini lah yang
disebut model NIA SARAGIH, model ini akan membantu mahasiswa dalam
menyelesaikan skripsi tepat waktu.
KONSEP PENDIDIKAN KARAKTER ULUL AL-BAB DALAM AL-QUR’AN PENULIS:
Basrinsyah, M.Pd. Editor: Dr. NURHADI, S.Pd.I., S.E.Sy., S.H., M.Sy., MH., M.Pd.
Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-270-318-6 Terbit : Juni 2020 www.guepedia.com
Sinopsis: Konsep ul?l-alb?b yang terdapat dalam al-Quran adalah orang yang selalu
mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara ber-zikir di manapun dan kapanpun
dia berada. Mereka selalu menancapkan kalimatullah dalam hatinya, di samping itu dia
mau menggunakan kecerdasannya dengan selalu berfikir dan menganalisa ciptaan
Allah SWT, sehingga dengan kegiatan berfikir dan berzikir tersebut mereka mampu
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mengambil faidah darinya atas semua keagungan Allah SWT dan mau mengingat
hikmah akal dan keutamaannya dalam segala situasi dan kondisi. Dengan melakukan
dzikir dan fikir, maka sampailah manusia pada suatu kesimpulan bahwa Allah SWT
menciptakan alam ini syarat dengan tujuan dan kemanfaatan bagi manusia.
Selanjutnya mereka memohon kepada Allah SWT supaya mereka diberi petunjuk dan
dihindarkan dari siksa api neraka.Relevansi konsep ul?l-alb?b dengan karakter
pendidikan nasional sangat erak sekali. ul?l-alb?bdan karakter pendidikan nasional
adalah dua kata yang salingberhubungan, karena sebenarnya karakter pendidikan
nasional adalah suatu misi yang diemban dan hendak direalisasikan oleh seorang ul?lalb?b melalui berbagai aktifitas dalam kehidupan yang dijalaninya. Sedangkan ul?lalb?b adalah merupakan salah satu tujuan akhir dari pendidikan itu sendir. Karakter
ul?l-alb?b yang selalu befikir dan berzikir kepada Allah SWT akan mendekatkan dia
yang karakter pendidikan nasional yang sejatinya sudah tergambar dalam Islam dan
juga pribadi ulal albab. Karakter tersebut antara lain religius, jujur, toleransi, disiplin,
dan lain-lain. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
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