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The Analyze, Design, Develop, Implement, and Evaluate (ADDIE) process is
used to introduce an approach to instruction design that has a proven record of
success. Instructional Design: The ADDIE Approach is intended to serve as an
overview of the ADDIE concept. The primary rationale for this book is to respond
to the need for an instruction design primer that addresses the current
proliferation of complex educational development models, particularly nontraditional approaches to learning, multimedia development and online learning
environments. Many entry level instructional designers and students enrolled in
related academic programs indicate they are better prepared to accomplish the
challenging work of creating effective training and education materials after they
have a thorough understanding of the ADDIE principles. However, a survey of
instructional development applications indicate that the overwhelming majority of
instructional design models are based on ADDIE, often do not present the ADDIE
origins as part of their content, and are poorly applied by people unfamiliar with
the ADDIE paradigm. The purpose of this book is to focus on fundamental ADDIE
principles, written with a minimum of professional jargon. This is not an attempt to
debate scholars or other educational professionals on the finer points of
instructional design, however, the book's content is based on sound doctrine and
supported by valid empirical research. The only bias toward the topic is that
generic terms will be used as often as possible in order to make it easy for the
reader to apply the concepts in the book to other specific situations.
Tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar, secara rinci telah dituangkan
dalam Permendiknas No. 22 (Depdiknas, 2006) yang bertujuan agar peserta
didik memiliki kemampuan (1) memahami konsep matematika, menjelaskan
keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma; (2)
menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika
dalam generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan
matematika; (3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami
masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan
solusi yang diperoleh; (4) mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel,
diagram, atau lainnya untuk menjelaskan keadaan atau masalah; (5) memiliki
sikap menghargai penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Uraian
ini mengambarkan betapa pentingnya pelajaran matematika bagi seorang siswa,
khususnya dalam menyiapkan siswa tersebut untuk melanjutkan pendidikannya
ke jenjang yang lebih tinggi dan menjadi bekal serta alat dalam menghadapi
masalah yang dihadapi. Buku ini terdiri atas 6 bab, bab 1 berisi tentang inovasi
pembelajaran matematika sekolah dasar, bab 2 berisi tentang Problem Based
Learning, bab 3 berisi tentang Scaffolding, bab 4 berisi tentang pembelajaran
Problem Based Learning berbasis Scaffolding, bab 5 berisi tentang pemodelan
matematis, dan bab 6 berisi tentang komunikasi matematis. Inovasi
Pembelajaran Matematika Di SD (Problem Based Learning Berbasis Scaffolding,
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Pemodelan Dan Komunikasi Matematis) ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish
dan tersedia juga dalam versi cetak*
Upaya meningkatkan kemampuan literasi siswa melalui program Gerakan
Literasi Sekolah (GLS) secara nyata telah menumbuhkan kebiasaan literasi di
sekolah. Meskipun demikian, kebiasaan literasi yang selama ini dicapai baru
merupakan tahap pertama pelaksanaan GLS. Guna melaksanakan GLS pada
tahap kedua dan ketiga masih diperlukan upaya nyata terutama dalam hal
menentukan strategi pembelajaran dan penilaian literasi. Kehadiran buku
Pembelajaran Literasi Strategi Meningkatkan Kemampuan Literasi Matematik,
Sains, Membaca, dan Menulis diharapkan menjadi salah satu solusi bagi
ketersediaan strategi pembelajaran dan penilaian literasi. Buku ini membahas
literasi matematika, literasi sains, literasi membaca, dan literasi menulis. Melalui
pengaplikasian strategi pembelajaran dan penilaian literasi, seluruh tahapan GLS
akan terlaksana dan kemampuan literasi siswa Indonesia akan meningkat. Oleh
sebab itu, buku ini sangat penting dibaca oleh mahasiswa calon guru, guru, serat
pemerhati dan pemangku kebijakan pendidikan.
Matematika mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengembangkan
kemampuan berpikir manusia. Sebagai salah satu ilmu dasar, matematika
memegang peranan penting dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada siswa
jenjang pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan kejuruan, mulai
dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan
pembelajaran matematika sangat dibutuhkan karena keterkaitan dengan
penanaman konsep pada siswa yang nantinya para siswa tersebut juga ikut andil
dalam pengembangan matematika lebih lanjut ataupun dalam pengaplikasian
matematika dalam kehidupan sehari – hari.
Komuniksi telah memupus batasan geografis dan menjadikan seluruh titik dunia
ini pada saling terhubung. Lompatan dan revolusi teknologi telah membawa
perubahan besar dalam berbagai hal, terutama pemasaran. Jika di masa lalu
pemasaran dan promosi berjalan sendiri-sendiri, sekarang semakin banyak
perusahaan besar menyatukan pemasaran dan promosi ke dalam sebuah
saluran komunkasi terpadu. hala tersebut dimaksud agar produk yang dilempar
ke pasar bukan saja bertindak sebagai sarana membangun hubungan yang
erat--dan jika memungkinkan, emosional--dengan para pelanggan dan para
supplier, juga sebagai sarana mengukuhkan citra merek dan perusahaan itu
sendiri. --- Penerbit Kencana Prenadamedia Group
Hakikat Belajar dan Pembelajaran PENULIS: AMRAL, S.Pd., M.Pd. & ASMAR,
S.Pd., M.Pd. Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-270-110-6 Terbit : Mei 2020
www.guepedia.com Sinopsis: Proses belajar pada hakikatnya juga merupakan
kegiatan mental yang tidak dapat dilihat. Artinya, proses perubahan yang terjadi
dalam diri seseorang yang belajar tidak dapat disaksikan. Manusia hanya
mungkin dapat menyaksikan dari adanya gejala-gejala perubahan perilaku yang
tampak. Pada dasarnya, belajar adalah masalah setiap orang. Dengan belajar
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maka pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, nilai, sikap, tingkah laku, dan
semua perbuatan manusia terbentuk, disesuaikan dan dikembangkan.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
Bahan ajar ini digunakan sebagai pegangan peserta didik pada jenjang Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah berdasarkan kurikulum 2013 dengan
tujuan untuk meningkatkan kemampuan koneksi dan komunikasi matematis
peserta didik. Bahan ajar ini berisi materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
(SPLDV) yang dilengkapi dengan indikator kemampuan koneksi matematis serta
Perbandingan Senilai dan Berbalik Nilai yang dilengkapi dengan indikator
kemampuan komunikasi matematis.
Impian besar melahirkan Generasi Emas Indonesia di tahun 2045, tentunya tidak akan
pernah bisa terwujud andaikata generasi masa kini masih saja berdiam diri, tak
memperbaiki kinerja, tidak pula meningkatkan kualitas pribadi. Terlebih lagi, sekarang
semakin tampak pula krisis karakter yang melanda bangsa ini, di samping jauhnya
ketertinggalan di bidang IT. Oleh karena itu, hadirnya kegiatan seminar dan pelatihan
nasional ini diharapkan menjadi salah satu langkah besar dalam menyiapkan generasi
masa kini untuk lebih menghayati dan memahami perannya dalam membangun
generasi masa depan yang kokoh karakternya dan mumpuni kemampuannya di bidang
IT.
Buku ini ditulis sebagai bentuk usaha berbagi ilmu yang bermanfaat. Buku ini baik
untuk di baca bagi praktisi di dunia pendidikan, orang tua siswa/ mahasiswa, peneliti
pendidikan, dosen, guru, dan mahasiswa calon guru, khususnya dalam bidang
pendidikan matematika. Penulis mengharapkan semoga buku ini dapat memberikan
manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu dalam bidang
pendidikan matematika.
Buku ini merupakan buku pertama yang mengkaji tentang Soal Matematika Model
PISA menggunakan Konteks Bangka Belitung. Penulisan buku ini diinspirasi atas
pentingnya menyelesaikan permasalahan konteks dalam pembelajaran matematika.
Selain itu, buku ini juga diperkaya dengan kajian tentang literasi matematika
(mathematical literacy) dalam studi PISA. Buku ini dibagi menjadi 6 (enam) bagian
besar
Buku ini merupakan jawaban terhadap derasnya teknologi di era Revolusi Industri 4.0
saat ini termasuk di bidang pendidikan. Perubahan tersebut menjadikan berubahnya
cara berpikir, cara komunikasi serta cara bertindak yang akan berpengaruh pada
struktur dan tatanan kehidupan. Pola argumentasi sebagai bentuk komunikasi selain
disampaikan secara langsung dapat dilakukan secara tertulis dalam platform berbasis
teknologi yang kemudian disebut Digital Argumentation (DA). DA sebagai respon
komunikatif berbasis digital yang terutama dilakukan oleh mahasiswa untuk
menyampaikan pendapat, diskusi, memberikan sanggahan dapat diukur dan dijadikan
sebagai indikator kemampuan berpikir tingkat tingginya atau Higher order thingking
skills (HOTs). Khusus untuk matematika dan sains (IPA) penggunaan DA
diformulasikan dengan penerapan pembelajaran berdasarkan masalah (PBM) yang
memang sudah menjadi ciri khas dalam kegiatan pembelajarannya. Didukung
penggunaan learning management system (LMS) untuk e-learning yang diterapkan,
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maka PMB-DA menjadi bagian penting yang diulas dan dibahas dalam buku ini.
PENGARUH DISPOSISI MATEMATIS
This volume is part of Marshall Clagett's three-volume study of the various aspects of
science of Ancient Egypt. Volume Two covers calendars, clocks, and astonomical
monuments. Within each area of treatment there is a fair chronology evident as benefits
a historical work covering three millenia of activity. Includes more than 100 illustrations
of documents and scientific objects.
Buku ini baik untuk di baca bagi praktisi di dunia pendidikan, peneliti pendidikan, dosen,
guru, dan mahasiswa calon guru, khususnya dalam bidang pendidikan matematika.
Guidelines of curriculum planning for junior high schools in Indonesia.
Presents an Integrated Approach, Providing Clear and Practical GuidelinesAre you a
student facing your first serious research project? If you are, it is likely that you'll be,
firstly, overwhelmed by the magnitude of the task, and secondly, lost as to how to go
about it. What you really need is a guide to walk you through all aspects of the researc
Koneksi matematis adalah interrelasi antara situasi, masalah, dan ide-ide matematis
dan menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam menyelesaikan masalah
yang satu dengan masalah lainnya. Kemampuan koneksi matematis siswa dipengaruhi
oleh gaya belajar siswa. Penerapan model pembelajaran VAK (visual, auditori dan
kinestetik) mampu meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. Self
assessment membantu mengembangkan kemampuan siswa untuk memeriksa dan
berpikir kritis mengenai proses pembelajaran yang siswa jalani. Buku ini disusun untuk
menganalisis kualitas pembelajaran VAK dengan self assessment terhadap
kemampuan koneksi matematis dan menganalisis kemampuan koneksi matematis
siswa berdasarkan gaya belajar pada model pembelajaran VAK dengan self
assessment. Penelitian ini menggunakan jenis mixed method dengan desain concurent
embedded. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP N 9 Semarang.
Pengambilan data gaya belajar menggunakan kuesioner, pengambilan data
kemampuan koneksi matematis menggunakan tes dan pengambilan data self
assessment menggunakan lembar penilaian. Kualitas pembelajaran secara kualitatif
dinilai dari tahap perencanaan, pelakasanaan, dan penilaian. Hasil tes kemampuan
koneksi matematis dianalisis secara kuantitatif dengan uji rata-rata, uji kutantasan, uji
beda rata-rata, dan uji proporsi beda rata-rata. Hasil penelitian menunjukan bahwa
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran VAK berkualitas baik secara
kualitatif dan kuantitatif. Siswa dengan gaya belajar visual memiliki kemampuan
koneksi matematis yang paling tinggi, siswa dengan gaya belajar kinestetik memiliki
kemampuan koneksi matematis sedang, dan siswa dengan gaya belajar auditori
memiliki kemampuan koneksi matematis paling rendah.
Learning to Solve Problems is a much-needed book thatdescribes models for designing
interactive learning environments tosupport how to learn and solve different kinds of
problems. Using aresearch-based approach, author David H. Jonassen?a
recognizedexpert in the field?shows how to design instruction to supportthree kinds of
problems: story problems, troubleshooting, and caseand policy analysis problems.
Filled with models and job aids, thisbook describes different approaches for
representing problems tolearners and includes information about technology-based
tools thatcan help learners mentally represent problems for themselves.Jonassen also
explores methods for associating different solutionsto problems and discusses various
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processes for reflecting on theproblem solving process. Learning to Solve Problems
alsoincludes three methods for assessing problem-solvingskills?performance
assessment, component skills; and argumentation.
Monograf ini berisi penelitian tentang pengembangan Pembelajaran Preprospec
Berbantuan TIK sampai pada tahap penyebaran, di mana pembelajaran tersebut dapat
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa. Pada
monograf ini juga disajikan telaah tentang kemampuan pemecahan masalah matematis
mahasiswa yang mendapatkan Pembelajaran Preprospec Berbantuan TIK baik secara
keseluruhan, ditinjau dari Kemampuan Awal Matematis, ditinjau dari Self-Renewal
Capacity maupun ditinjau dari perspektif gender.
“Sudah lebih dari separuh penduduk Indonesia saat ini tinggal di perkotaan dan dalam
20 tahun ke depan diproyeksikan akan mencapai dua pertiga. Pembangunan kota dan
daerah permukiman yang berkelanjutan (sustainable cities and human settlements)
menjadi suatu keniscayaan. Bagaimana lessons learned dari berbagai kota di dunia,
prinsip-prinsip dan praktik-praktik pembangunan smart city yang sustainable menjadi
masukan yang sangat berharga bagi kota-kota di Indonesia. Buku ini berisi konsep,
teori dan implementasi smart sustainable cities di dunia dan Indonesia. Masukan yang
sangat berharga bagi semua pemangku kepentingan pembangunan kota dan
perkotaan di Indonesia”. — Prof.Dr. Armida S. Alisjahbana, Menteri PPN/Kepala
Bappenas Kabinet Indonesia Bersatu II, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UNPAD. “Sebuah kontribusi pemikiran luar biasa untuk kemajuan bangsa,
menyadarkan kita betapa perjuangan kita masih panjang menuju Indonesia baru yang
lebih pintar, kreatif, berdaya saing dan sustainable”. — Ridwan Kamil,Walikota Bandung
dan Ketua Asia Africa Smart City Alliance “Buku ini memberikan cakrawala yang luas
sekaligus pengetahuan mendalam terkait dengan teori dan implementasi konsep smart
city. Aspek-aspek detail yang terkait dengan smart city seperti mekanisme pembiayaan,
langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh pembuat kebijakan di tingkat lokal
dan pentingnya dimensi leadership dibahas secara tuntas. Buku ini sangat bermanfaat
dan memiliki kapasitas untuk menjadi panduan dan membantu mereka yang tertarik
untuk memahami dan mengadopsi konsep smart city”. — Airin Rachmi Diany,Walikota
Tangerang Selatan dan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
(APEKSI) 2016-2020. “Buku panduan membangun Indonesia Smart Nation yang wajib
dibaca! Sebuah solusi komprehensif agar bangsa ini terhindar dari risiko kegagalan
atau kebangkrutan di masa depan”. — Eko B. Supriyanto, Pimred Majalah Infobank.
“Buku ini memberikan panduan yang sangat komprehensif dalam merencanakan dan
mengimplementasikan smart city di Indonesia dengan mengedepankan implementasi
teknologi informasi yang berkesinambungan. Pada saat yang sama manfaat bagi
masyarakat harus nyata dan bisa diukur”. — Rustam Effendie, Executive Director
Ericsson Indonesia.
Buku ini merupakan kumpulan hasil penelitian dari beberapa penulis yang mempunyai
tema pengembangan kemampuan berpikir matematis (hard skill matematis) dan soft
skill matematis yang sangat bermanfaat dalam pembelajaran matematika.
MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING BERBANTUAN
SOFTWARE GEOGEBRA UNTUK KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS DAN
SELF CONFIDENCE SISWA SMAYAYASAN BARCODE
Pendidikan di Indonesia akan maju dan berhasil jika beberapa aspek saling
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berkesinambungan. Tiga pilar utama dalam pendidikan utamanya yaitu pembelajar
atau peserta didik, pengajar sebagai fasilitator, dan bahan ajar sebagai media informasi
yang akan diberikan kepada peserta didik. Berdasarkan ketiga pilar tersebut, maka
keberhasilan pembelajaran salah satunya ditentukan oleh kualitas bahan ajar. Kualitas
yang dimaksud di sini adalah bahan ajar tersebut harus sesuai dengan tujuan
pendidikan, khususnya tujuan pembelajaran matematika. Tuntutan kurikulum pada saat
ini juga harus mendukung dan mengoptimalkan keterampilan di era 4.0. Tentunya, ini
menjadi tugas besar bagi para pendidik agar dapat menciptakan pembelajaran yang
efektif dan efisien. Salah satu poin penting dalam pembelajaran matematika agar bisa
optimal adalah kemampuan algoritma atau berpikir secara terstruktur. Kemampuan
tersebut tertuang dalam computational thinking. Beberapa pendidikan luar formal di
Indonesia saat ini sudah berfokus pada kemampuan berpikir komputasi (computational
thinking). Pentingnya computational thinking ini tidak hanya berpusat pada
penyelesaian masalah, tetapi lebih ke proses pengembangan dan identifikasi masalah
untuk kemudian diselesaikan dengan algoritma yang terstruktur. Kemampuan CT ini
juga selaras dengan literasi matematika. Di mana peserta didik merumuskan,
menggunakan dan menginterpretasi matematika dalam berbagai konteks. Hal ini
mencakup penalaran matematika dan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat
matematis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Literasi
Matematika dan computational thinking ini akan mendukung asesmen nasional yang
saat ini dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan di Indonesia.
Komunikasi politik menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik rakyat yang menjadi
input sistem politik. Pada saat bersamaan, komunikasi politik juga menyalurkan
kebijakan yang diambil atau output dari sistem politik. Dengan demikian, melalui
komunikasi politik, rakyat dapat memberikan dukungan, menyampaikan aspirasi, serta
melakukan pengawasan terhadap sistem dan praktik politik. Buku karya Dr. Gun Gun
Heryanto, M.Si. ini mengulas realitas komunikasi politik Indonesia kontemporer
sekaligus memberikan perspektif positif dalam membangun demokrasi melalui berbagai
dialog, pertukaran pikiran, perdebatan, kompetisi, negosiasi, dan interaksi sosial-politik
lainnya. Dan, karenanya, buku ini menjadi referensi penting untuk pembelajaran
demokrasi politik Indonesia sebagai sarana untuk pembentukan konsensus, penentuan
prioritas, dan terciptanya sistem nilai dalam masyarakat. Johnny G. Plate, Menteri
Komunikasi dan Informatika RI *** Gun Gun Heryanto adalah akademisi komunikasi
politik terdepan di Indonesia saat ini. Pengamatannya berbobot, jernih, dengan bahasa
yang lincah dan santun, tanpa menunjukkan tendensi partisan terhadap partai politik
atau tokoh politik tertentu. Buku ini menunjukkan kepakarannya yang mumpuni di jagat
politik Indonesia yang pelik dan sering sulit diuraikan oleh pengamat politik medioker.
Saya merekomendasikan buku ini untuk dibaca para akademisi yang meminati
(komunikasi) politik Indonesia, praktisi politik yang selalu ingin maju. Prof. Deddy
Mulyana, M.A., Ph.D., Guru Besar Fikom Unpad
This stand-alone unit describes the rationale for the sweeping reforms recommended
by the Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics recently
developed by the National Council of Teachers of Mathematics (NCTM).
Buku prosiding ini berisi kumpulan paper yang telah dilombakan dan diseleksi dalam
Lomba Paper Matematika Nasional tersebut. Penyusunan prosiding ini dimaksudkan
untuk memberikan penghargaan kepada para peserta lomba atas karyanya sekaligus
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untuk menyebarluaskan karyanya, sehingga diharapkan dapat memberikan
kebermanfaatan untuk kita semua. Senarai Penelitian Seminar Nasional Matematika
Ke-11 Universitas Gadjah Mada “Peran Matematika Dalam Pemodelan Risiko
Keuangan Yogyakarta, 22 September 2019 ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan
tersedia juga dalam versi cetak
Social media are increasingly popular platforms for collaboration and quick information
sharing. This title collects reports on how these technologies are being used to educate
educators with social media in creative and effective ways. It examines the processes,
design, delivery and evaluation of instruction using social media.
Buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran positif karakteristik kemampuan
komunikasi digital matematis siswa pada pembelajaran role play berbantuan game
edukasi matematika, serta hubungannya dengan kemampuan komunikasi matematis,
kemampuan pemahaman matematis serta kemampuan representasi matematis.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang secara pesat
telah memberikan perubahan dalam dunia pendidikan, seperti memunculkan era
komunikasi berbantuan media digital. Kemampuan matematis berbantuan media digital
didefinisikan sebagai kemampuan digital matematis. Game edukasi matematika
merupakan alat untuk merepresentasikan kemampuan komunikasi digital matematis.
Buku ini dapat memberikan manfaat yaitu membuka wawasan masyarakat khususnya
guru mengenai karakteristik dan starategi kemampuan komunikasi digital matematis
siswa dalam pembelajaran di masa digital. Game edukasi matematika sebagai salah
satu media pembelajaran digital diharapkan dapat membantu kemampuan komunikasi
digital matematis siswa (terdiri atas kemampuan pemahaman dan kemampuan
representasi matematis) dalam mempelajari materi, dari tahap awal konkrit sampai ke
tahap abstrak. Pembelajaran yang lebih interaktif memberikan kemudahan kepada
siswa dalam mencapai setiap kompetensi, sehingga mereka lebih termotivasi belajar
matematika. Dalam pelaksanaannya, diharapkan komunikasi matematis berbantuan
media digital dilakukan dengan baik.
Penerapan Everyone is A Teacher Here (ETH) melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
PENULIS: AMRAL, S.Pd., M.Pd. ISBN : 978-623-7909-21-7 Terbit : Maret 2020 Sinopsis:
Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang
hidupnya. Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting
dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu ataupun kelompok. Perubahan perilaku yang
terjadi merupakan usaha sadar dan disengaja dari individu yang bersangkutan. Begitu juga
dengan hasil-hasilnya, individu yang bersangkutan menyadari bahwa dalam dirinya telah
terjadi perubahan, misalnya pengetahuannya semakin bertambah atau keterampilannya
semakin meningkat, dibandingkan sebelum dia mengikuti suatu proses belajar. Selamat
Belajar! Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Prosiding ini memuat 43 makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional Pendidikan
Matematika II dengan tema "Pembelajaran Matematika dalam Era Revolusi 4.0". Tiga makalah
pembicara utama dimuat dalam prosiding ini: Prof. Tatag Yuli Eka Siswono (Universitas Negeri
Surabaya), Dr. Hari Wibawanto (Universitas Negeri Semarang), dan Dr. Kodirun (Universitas
Halu Oleo).
Buku ini merupakan buku monograf dengan judul Model Pembelajaran Problem Based
Learning Berbantuan Software Geogebra Untuk Kemampuan Komunikasi Matematis Dan Self
Confidence Siswa Sma. Buku ini membahas tentantang teori dan hasil penelitian terkait Model
Pembelajaran Problem Based Learning Berbantuan Software Geogebra dalam kaitannya
terhadap kemampuan konunikasi Matematis Dan Self Confidence Siswa Sma.
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This book grew out of a five-year collaboration between groups of American and German
mathematics educators. The central issue addressed accounting for the messiness and
complexity of mathematics learning and teaching as it occurs in classroom situations. The
individual chapters are based on the view that psychological and sociological perspectives
each tell half of a good story. To unify these concepts requires a combined approach that takes
individual students' mathematical activity seriously while simultaneously seeing their activity as
necessarily socially situated. Throughout their collaboration, the chapter authors shared a
single set of video recordings and transcripts made in an American elementary classroom
where instruction was generally compatible with recent reform recommendations. As a
consequence, the book is much more than a compendium of loosely related papers. The
combined approach taken by the authors draws on interactionism and ethnomethodology.
Thus, it constitutes an alternative to Vygotskian and Soviet activity theory approaches. The
specific topics discussed in individual chapters include small group collaboration and learning,
the teacher's practice and growth, and language, discourse, and argumentation in the
mathematics classroom. This collaborative effort is valuable to educators and psychologists
interested in situated cognition and the relation between sociocultural processes and individual
psychological processes.
This easy-to-read summary is an excellent tool for introducing others to the messages
contained in Principles and Standards.
Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuka peluang kalangan profesional untuk
menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Profesional dapat mengisi Jabatan Fungsional
(JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu. Sesuai amanat Undang-Undang No. 5/2014
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), rekrutmen PPPK juga melalui seleksi. Ada dua tahapan
seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Pelamar yang telah dinyatakan
lulus seleksi pengadaan PPPK, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan
moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi. Ebook ini dilengkapi kisi-kisi terbaru dari
PERMEN PANRB, ringkasan materi, paket soal dan pembahasan. Semua dikupas secara
detail dan mudah dipahami. Buku persembahan penerbit Cmedia #PPPKGuru
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
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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
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