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Sehingga pembelajaran matematika dapat
dilaksanakan berdasarkan konsep psikologi.
Kolom Demi Kolom - Mahbub Djunaidi
“Mahbub adalah orang NU yang langka dan
melampaui zamannya. Ia pejuang yang pintar
menulis. Ciri khasnya, ia menulis sekali jadi.
Hasilnya alamiah dan spontan.” —Prof. Dr. KH.
Chatibul Umam, pakar sastra dan sahabat karib
Mahbub Kelebihan Mahbub dalam kolomkolomnya, yang belum tertandingi siapa pun,
ialah bahwa ia bisa menggerakkan kata-kata,
kalimat-kalimat, dalam pelbagai “perumpamaan”
yang tidak pernah membosankan karena selalu
tak terduga. Mahbub memiliki ketangkasan yang
menyatu dengan seluruh ide atau isi tulisan. Dan
di situlah mutu sebuah prosa yang baik: ide
tidak membebani gaya, dan gaya tidak menyebal
dari ide. Mahbub memang sangat piawai
mengemas tema-tema sukar menjadi semudah
mengunyah kacang goreng. Tapi, itu belum apaapa, karena banyak penulis yang mampu
melakukan hal serupa. Yang luar biasa pada diri
Mahbub dalam menulis ialah kemampuannya
mengemas persoalan serius menjadi jenaka dan
menyegarkan. Hasil tulisannya pastilah
perpaduan yang begitu ganjil dan langka: serius
kandungannya, sederhana pemaparannya, dan
lucu gaya bertuturnya. Anda bisa merasakannya
sendiri dengan menyimak kolom-kolom Mahbub
yang menggelitik di buku ini.
Mencegah & Mengatasi Krisis Anak ... -

Proyeksi Astral Praktis - Yram 2003
Tuhan Memuliakan, Manusia Melupakan Muhijab 2013-02-13
"Kisah awal hidup manusia di permukaan bumi
dimulai dengan pertemuan dua cinta dan
kemudian berlanjut dengan konflik yang
berujung pada pertumpahan darah di antara
putra Nabi Adam, a.s. Rentetan kisah
perseteruan manusia selanjutnya silih berganti
dan meluas memenuhi seluruh hamparan bumi,
sebagai catatan hitam yang semakin merisaukan
dan tak terkendali dari masa ke masa hingga
kehidupan manusia masa kini. TUHAN
MERAHMATI, MANUSIA MENGINGKARI adalah
sebuah judul yang isinya disusun berlatarbelakang pada kenyataan hidup manusia, yang
tidak bisa dipungkiri, semakin hari memang
semakin kompleks dan semakin tidak
bermartabat."
Psikologi Pembelajaran Matematika
(Melaksanakan Pembelajaran Matematika
Berdasarkan Tinjauan Psikologi) - Uba Umbara
2017-04-01
Dalam buku dijabarkan mengenai konsep
psikologi dalam pembelajaran matematika.
Materi ini meliputi : Pengantar Teori Psikologi,
Teori Belajar Piaget, Teori Belajar Bruner, Teori
Belajar Ausubel, Teori Belajar Gagne dan Teori
Belajar Vygotsky. Buku ini diharapkan menjadi
rujukan bagi mahasiswa calon guru maupun
guru matematika dalam pelaksanaan
pembelajaran matematika di sekolah, karena
disusun dengan contoh implementasi teori
psikologi dalam pembelajaran matematika.
akankah-kita-seperti-burung-beo-itu

Pengawal pribadi sang ahli waris - Rudy
Choirudin 2004
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madzhab disertai proses penyimpulan hukum
dari sumber-sumber hukum Islam, baik naqli
maupun aqli (Al-Quran, hadits, serta ijtihad akal
yang didasarkan pada prinsip umum dan
semangat tasyri yang otentik. Pembahasan
dalam buku ini juga menekankan pada merode
perbandingan di antara pendapat-pendapat
menurut imam empat madzhab, yaitu Imam
Hanadi, Imam Maliki, Imam asy-Syafi’i, dan
Imam Hambali. Ebook ini terdiri dari sepuluh
jilid yang telah diterbitkan. Jilid dua menyajikan
pembahasan shalat wajib, zikir setelah shalat,
qunut dalam shalat, shalat berjamaah, dan
shalat jama juga qashar. [Gema Insani]
99 nama Allah bagi orang modern - Anand
Krishna 1999
Interpretation of the Ninety-nine names of Allah
and meditation exercise.
Menjadi Berkat Berbuah Lebat - Pdt. Dr.
Rubin Adi Abraham 2021-07-19
Buku ini berisi kumpulan khotbah mengenai
prinsip-prinsip hidup sebagai murid Kristus.
Murid Kristus tidak hanya harus hidup erat
dengan Tuhan, mengasihi dan mengenal Dia,
tetapi murid Yesus juga harus bisa menjadi
berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi banyak
orang.
Powers of Horror - Julia Kristeva
“Penyebab kehinaan bukanlah kurangnya
kebersihan atau kesehatan, melainkan gangguan
terhadap identitas, sistem, dan ketertiban. Sikap
tidak menghormati batasan, posisi, dan aturan.
Yang berada di tengah-tengah, yang ambigu,
yang digabung. Kejahatan dalam bentuk apa
pun, seperti pengkhianatan, kebohongan,
pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain, pun
atas nama kebaikan adalah kehinaan, karena
menarik perhatian pada kerapuhan hukum.
Sedangkan kejahatan terencana, pembunuhan
licik, dan balas dendam memiliki tingkatan yang
lebih karena mempertinggi tampilan kerapuhan
tersebut.” —Julia Kristeva Memfilsafati realitas
kehinaan, ketakutan, dan segala padanannya,
beserta seluruh kekuatan yang menopangnya
dan mempengaruhi kehidupan, lantas
memecahkannya menjadi postulasi-postulasi
yang mempengaruhi cara pandang kehidupan
sesudahnya, inilah yang dihadiahkan Julia
Kristeva kepada kita kini. Dalam contoh konteks
sederhana, bisa saja kita berkata: “Mengapa
saya merasa hina, takut, rendah, anak bawang;

Gandhi on Cristianity - Robert Ellsberg 2004
Sebagai seorang pahlawan pergerakan India dan
salah satu teladan yang paling berpengaruh
sepanjang sejarah dalam hal kesucian diri dan
kecerdasan politik, Mahatma Gandhi selalu
menjadi perhatian dan tantangan tersendiri bagi
umat Kristen.
Cara Baru Mengasah Otak dengan Asyik - Allen
D. Bragdon 2005
Seorang petani ingin menyeberangkan seekor
rubah, seekor angsa, dan sekantung beras ke
seberang sungai. Tetapi, perahunya hanya cukup
untuk mengangkut satu bawaan sekali jalan. Jika
dia meninggalkan rubah dan angsa di satu sisi
sungai, rubah akan memakan angsa itu. Jika dia
meningalkan angsa dengan sekantung beras,
angsa akan memakan beras itu. Bagaimana dia
bisa membawa ketiganya ke seberang sungai?
Itu hanyalah salah satu dari aneka permainan
menarik dalam buku ini. Tak hanya permainan,
David Gamon dan Allen D. Bragdon juga
membeberkan temuan-temuan terbaru tentang
kinerja dan struktur otak. Terdapat enam zona
kecerdasan pada otak, yaitu pengambilan
keputusan dan sosial, ingatan, emosi, bahasa,
matematika, dan spasial. Semua zona
kecerdasan ini kita butuhkan karena bisa saling
membantu dalam kegiatan berpikir kita. Jika
salah satu dari keenam zona ini jarang
digunakan, niscaya ia akan mengalami
kemunduran. Oleh karena itu, otak-seperti
halnya otot-perlu dilatih agar tidak kendur dan
semakin kuat. Permainan-permainan dalam buku
Cara Baru Mengasah Otak dengan Asyik ini
dirancang untuk merangsang sel-sel pada enam
zona otak, yang sebagian di antaranya mungkin
tidak Anda gunakan secara teratur dalam
kehidupan pribadi atau kehidupan profesional
Anda. Jadi, ayo, senam otak! Wah... menarik
sekali! Sungguh! Saya akan beli buku ini.
[Mizan, Kaifa, Panduan, Pembelajaran,
Indonesia]
Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 2 - Prof. Dr.
Wahbah az-Zuhaili 2021-06-21
Ebook ini membahas aturan-aturan syar’I
Islamiyah yang disandarkan pada dalil-dalil
shahih, baik dari Alquran, hadits, maupun akal.
Oleh karena itu, bukuini tidak hanya membahas
fiqih sunnah atau membahas fiqih berasakan
logika. Ebook ini juga memiliki keistimewaan
karena mencakup materi fiqih dari semua
akankah-kita-seperti-burung-beo-itu
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bagaimana mengubahnya menjadi energi yang
positif dan revolusioner?”, inilah di antara
kegunaan membaca pemikiran-pemikiran subtil
Julia Kristeva.
Lentera Hati - M. Quraish Shihab 2007-01-01
Hati sifatnya seperti yang diisyaratkan oleh kata
padanannya, kalbu. Kalbu berasal dari bahasa
Arab yang berakar dari kata kerja qalaba yang
berarti "membalik". Dengan kata lain, hati
berpotensi untuk berbolak-balik, yaitu di satu
saat merasa senang dan di saat lain merasa
susah, atau suatu kali mau menerima dan suatu
kali menolak. Hati memang tidak konsisten,
kecuali yang memperoleh bimbingan cahaya
Ilahi. Dari sinilah, lentera diperlukan bagi hati
manusia. Lentera Ilahi adalah sekumpulan
tulisan yang memiliki kekayaan topik beraneka
ragam karya seorang pakar tafsir kondang yang
salah satu buku karyanya, "Membumikan AlQuran", meraih penghargaan Buku Terlaris
Mizan 1993. Ditulis dengan gaya bahasa populer
dan lugas (tidak berbelit-belit), buku ini
diharapkan dapat membantu pembacanya untuk
meraih - walaupun redup - secercah cahaya Ilahi
guna menerangi hati yang gundah, gelisah,
danm tidak memiliki kejelasan arah. Penulis
berupaya mengangkat topik-topik aktual dan
hangat yang beredar di dalam masyarakat,
untuk kemudian di bahasanya secara jernih
dengan menjadikan Al-Quran dan hadis-hadis
Nabi Saw. sebagai sumber rujukannya. [Mizan,
Pustaka, Referensi, Agama, Islam]
Kalau beo bisa ngomong - Seri Komunikasi
Hewan

dimana tiap kisah seakan dunia ganjil yang
menyimpan misterinya sendiri-sendiri, terpecah
dan terkeping-keping, tetapi membawa kita pada
bermacam petualangan. Kadang ajaib dan
magis, kadang konyol dan komikal, kadang
penuh sindiran dan renungan. Yang sarkastis
berjejalin dengan yang erotis, yang politis
menyaru dalam keajaiban dongeng, membuat
novel ini menjadi semacan karnaval cerita
dengan banyak lorong rahasia. Kita akan
bertemu cangkir Sang Nasib yang bisa
mengubah airmata menjadi permata, peta yang
hanya bisa sekali dibuka, masuk ke dubur mayat
orang suci, bertemu Pemancing Kesedihan,
Orang Gila Penjaja Surga, Peramal Agung,
Bunda yang Selalu Perawan, para Penjaga
Kalung, Sunan yang bersujud di kening seekor
cacing, Tarekat Cacing Penunggu Hari Kiamat,
kelompok-kelompok rahasia sebelum manusia
ada, sampai rahasia Tuhan yang belum
tertuliskan. Sepanjang petualangan itu, kita
diaduk-aduk bermacam cerita, mungkin serasa
diperdaya, dan dituntun mengikuti perjalanan
tokoh-tokohnya dalam bayangan wabah yang tak
pernah mereka ketahui.
8 Pintu surga - Mohammad Monib, MA
2013-02-11
"Agama ibarat ageman. Mestinya enak dipakai
dan enak dilihat. Agama menjaga aurat,
kesehatan dan untuk keindahan. Hidup itu
menantang dan bermakna, karena tak hanya
sampai dan berhenti hari ini. Masih ada hari
esok yang mesti ditempuh. Bahkan kehidupan
baru setelah berpisah dari dunia ini. Setiap jiwa
pasti mendamba kehidupan surgawi. Kehidupan
yang dibayangkan penuh kedamaian dan bebas
dari derita, tetapi itu semua adalah buah dari
apa yang kita tanam hari ini. (Prof. DR.
Komaruddin Hidayat)PAHALA dan SURGA.
Siapa yang tidak mendambakannya? Kedua kata
ini sangat bermakna, memiliki magnet spritual
dan mengandung spirit penggerak kehidaupan.
Inilah mimpi masa depan kita sebagai orang
beriman. Kita, umat Islam sangat akrab dengan
kedua kata ini. Ketika disebutkan dua kata ini,
jiwa kita bergairah, wajah tersenyum dan
imajinasi kita terbang jauh melampaui alam
dunia. Terbayang kehidupan penuh nikmat,
tenang, tentram dan bahagia. Kebahagiaan
tertinggi tentunya menatap ""wajah"" Allah,
sumber keberadaan segala sesuatu. Dialah yang

Mengail di Air Keruh (Taken at The Flood) Agatha Christie 2019-05-13
Gordon Cloade tewas dalam serangan udara di
London. Dia tidak meninggalkan surat wasiat,
dan kekayaannya yang besar jatuh pada istrinya
yang masih muda, Rosaleen. Tetapi kepada lima
orang yang telah dijanjikan bagian dari
kekayaan itu—lima orang yang sangat
membutuhkan uang. Nah, mereka baru bisa
menerima bagian mereka apabila Rosaleen
meninggal sebelum mereka. Ada lima orang
yang punya motif kuat untuk membunuh. Lalu,
terjadilah pembunuhan yang kejam. Tetapi
bukan Rosaleen korbannya…
Kisah-Kisah Kecil & Ganjil - Agus Noor
Novel ini disusun lewat kisah-kisah kecil ,
akankah-kita-seperti-burung-beo-itu
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Maha Esa, Kuasa, Rahman dan Rahim kepada
semua hamba dan makhluk-Nya. PAHALA dan
SURGA. Kita mengetahui dan menyakini
keberadaanya dari Rasulullah saw. Al Quran
sebagai kitab pembawa kabar gembira banyak
mengisahkannya. Dalam Al Quran disebutkan
dengan rinci suasana, fasilitas, kunci-kunci
untuk membuka surga. Allah berfirman, Dan
orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya
diantar ke dalam surga secara berombongan.
Sehingga apabila mereka sampai kepadanya
(surga) dan pintu-pintunya telah dibukakan,
penjaga-penjaganya berkata kepada mereka,
""Salamun `Alaikum (Kesejahteraan dilimpahkan
atasmu), berbahagialah kamu! Maka masuklah,
kamu kekal di dalamnya,"" (QS. al-Zumar: 73).
Pahala adalah catatan emas dan ""reward"" dari
Allah atas niat, ibadah, akhlak dan amal
kebaikan yang kita lakukan. Ibarat mau masuk
rumah, pahala merupakan kunci pembuka pintupintu surga.Buku ditangan Anda ini menuturkan
8 PINTU SURGA, yaitu Syahadat, Shalat, Zakat,
Haji dan Umrah, Akhlak Mulia, Sedekah, dan
Jihad. Tentunya sebelum melalui pintu-pintu ini,
kita semua harus melalui pintu Hati sebagai
Gerbang Pintu-Pintu Surga. Kualitas Pintu Hati
inilah yang akan menentukan kualitas pintupintu lainnya. Semua pintu-pintu ini dibahas
dengan banyak pendekatan, sejarah, tafsir,
psikologi, nuansa dan spirit sufistik, substansi
dan hikmah dari ajaran-ajaran Islam. Berbasis Al
Quran dan Hadis, penulis menyajikan berbagai
resep dan kiat-kiat agar kita termotivasi menjadi
penghuni abadi alam surga.Apa kunci pembuka
pintu surga itu? Pahala. Ladang subur
mendapatkan pahala adalah amal, karya dan
pengabdian kepada nilai-nilai kebaikan dan
kemaslahatan bagi manusia dan kemanusian.
Anda termotivasi menjadi ahli surga? Inilah
bacaan bergizi untuk hati dan intelektural
Anda."
Masnawi, bersama Jalaluddin Rumi:
Menemukan kebenaran sejati - Jalāl al-Dīn
Rūmī (Maulana) 2002

bajingan tobat yang liar, sinting, dan terkenal
sulit jatuh cinta. Oliver "Beau" Blackthorn, si
sulung, memiliki segala hal yang patut
dicemburui orang--rupa menawan, kekayaan
yang berlimpah. Namun ada satu hal yang belum
dimilikinya: kepuasan dari sebuah pembalasan
dendam terhadap musuh besarnya, Thomas
Mills-Beckman... Lalu suatu hari, Lady Chelsea
Mills-Beckman, adik bungsu Thomas, mengetuk
pintu rumahnya dan menawarkan sebuah
pembalasan dendam untuk kakaknya. Awalnya
tawaran itu membuat Beau merasa tersudut,
tapi rupanya terasa cukup menyenangkan.
Kawin lari dengan Lady Chelsea, yang mampu
memesona pria mana pun, ternyata bukanlah
tawaran yang bisa ditolaknya..
Meledakkan Daya Ingat Anak Anda Ala Einstein Liza Karina 2016-01-01
SEKOLAH TANPA KELAS: Mengupas
Problematika Pendidikan Mulai dari
Sekolah, Guru hingga Orangtua - Hanafi
SEKOLAH TANPA KELAS: Mengupas
Problematika Pendidikan Mulai dari Sekolah,
Guru hingga Orangtua PENULIS: Hanafi Ukuran
: 14 x 21 cm ISBN : 978-623-283-376-0 Terbit :
Juli 2020 www.guepedia.com Sinopsis:
Pendidikan adalah ikhtiar terbaik yang bisa kita
lakukan untuk membangun peradaban dunia
menjadi lebih baik, setidaknya cara inilah yang
ditempuh oleh Aristoteles, Plato dan juga Nabi
Muhammad SAW. Meski selama ini istilah
pendidikan identik dengan sekolah, karena di
sana adanya proses belajar mengajar, namun
sejatinya pendidikan tidak hanya di sekolah,
tidak hanya di kelas. Ilmu bisa didapatkan di
mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.
Oleh sebabnya, pendidikan adalah proses
kehidupan yang tidak pernah berhenti. Namun,
masih banyak problematika yang kita jumpai
dalam sistem pendidikan kita. Mulai dari tata
cara pengelolaan sekolah, kebijakan sekolah,
kualitas para guru, hingga cara parenting
orangtua yang kadang acuh dengan pendidikan
anaknya saatnya di rumah. Menggunakan
pendekatan yang multidisipliner, dan diperkaya
dengan nilai-nilai Islam, buku ini hadir untuk
memberikan sudut pandang yang berbeda
tentang problematika pendidikan kita hari ini.
www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508

Permainan kekuasaan - Rahman Arge 2008
Collection of essays regarding political, social,
and cultural issues in Indonesia.
The Taming Of The Rake - Kasey Michaels
2016-07-31
Perkenalkan, Blackthorn bersaudara, tiga
akankah-kita-seperti-burung-beo-itu
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Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
The Story of Zahra Jiwa Zahra terguncang setelah dua kali
melakukan aborsi akibat hubungan gelap. Ia lari
dari rumahnya di Lebanon ke Afrika, tempat
tinggal pamannya, namun menjadi sasaran
pelecehan sang paman. Ia lalu menikah dengan
teman pamannya yang tidak ia cintai. Zahra
kembali masuk ke dalam perangkap kehidupan
yang membuatnya makin bingung. Setelah
bercerai, ia kembali ke Lebanon saat Perang
Saudara. Di tengah hiruk-pikuk peranglah Zahra
justeru menemukan dirinya sendiri. Ia jatuh
cinta untuk pertama kalinya dengan seorang
penembak jitu. Cara bertutur novel ini amat
memikat dan mengajak kita mendalami pikiran
Zahra, ikut mengalami perjalanan hidupnya
sejak kecil, merasakan peristiwa-peristiwa yang
membentuknya menjadi seorang yang
merasakan kebingungan dan tersesat di sebuah
dunia yang membuatnya kehilangan arah.
Taming The Playboy - Evathink 2019-09-24
- yang membeli menggunakan PULSA, saldo
minimal HARUS Rp. 60.000 (kurang dari itu,
proses pembelian akan ditolak sistem) - pastikan
memori HP kamu tidak kepenuhan *untuk yang
pake iphone, silakan beli dari GOOGLE
CHROME(keyword : Evathink playstore),
bacanya nanti lewat app Play Buku. (silakan WA
Evathink 08125517788, jika butuh bantuan)
Sebagai pengusaha muda sukses berwajah
tampan, Christian Alvaro bisa mendapatkan
setiap wanita yang ia inginkan dengan sangat
mudah. Namun ada satu wanita yang sama
sekali tak tergapai olehnya. Adalah Viona Keith,
sekretaris barunya yang berparas cantik dengan
senyuman manis menawan. Bentuk tubuhnya
indah menggoda bak gitar spanyol. Viona
membuat rasa penasaran Christian yang sejak
lama mati karena terlalu mudah mendapatkan
wanita, bangkit kembali. Christian terobsesi
menaklukkan Viona, yang meski selalu bersikap
hangat dan sopan, tapi sama sekali tak
tersentuh. Akankah akhirnya misi Christian
berhasil? Atau yang terjadi justru sebaliknya, ia
terjerat oleh pesona sekretarisnya itu?
Muhasabah Penggugah Jiwa - Adzi JW
2015-12-23
Subhanallah, untaian kisah-kisah dalam buku ini
sungguh menyentuh hati, sekaligus mengajak
kita untuk berpikir untuk merenung. Betapa
akankah-kita-seperti-burung-beo-itu

banyak hal dalam hidup ini yang terkadang kita
lupakan. Menariknya lagi, semua itu disajikan
dengan bahasa yang mudah dipahami dan
dilengkapi dalil syar'i. Sungguh buku yang kaya
gizi dan penuh inspirasi!  Dwi Suwiknyo, S.E.I.,
M.Si. Lecturer, Writerpreneur , dan Founder
Pesantren Penulis Jiwa yang baik bagaikan
taman bunga yang indah. Jiwa yang buruk
bagaikan taman yang tak terawat. Semua orang
mempunyai jiwa, tapi sangat sedikit orang yang
mampu memperindah jiwa menjadi baik. Buku
ini membantu pembaca untuk menghiasi jiwanya
menjadi taman bunga yang indah.  Kak Adin
Sang Pendongeng Dai Muda Indonesia MNCTV
2014, Penulis buku ""Asyiknya Mendongeng!""
Buku ini menuntun kita agar menjadi pribadi
muslim yang cerdas dalam melakukan kebaikan
dan perbaikan diri. Jika kita ingin menjadi
hambah Allah yang cerdas mengelolah hati,
pikiran, dan jiwa, maka wajib membaca buku
yang inspiratif ini. Sangat direkomendasikan. 
Haidar Musyafa Penulis Buku Best Seller,
Tuhan, Aku Kembali Super spektakuler!
Sebuah karya yang memiliki makna sangat
dalam, namun berhasil dikemas indah dan
ringan. Sehingga mudah dicerna oleh siapa saja.
Ketika seseorang berani bertindak untuk
membaca buku ini, bisa jadi ia semakin cepat
menemukan makna terdalam pada kehidupannya
dan kemudian dapat mengembangkan kualitas
hidupnya.  Oktastika Badai Nirmala Ahli
reparasi seManga, Manhua & Manhwat,
Hipnoterapis, Penulis buku ""Terapi Pikiran
Bahagia"" Kebanyakan manusia hanya fokus
membereskan sesuatu yang tampak bermasalah
di sekelilingnya. Seperti lantai yang kotor,
pakaian yang bau, dan kendaraan yang rusak.
Tapi, sedikit sekali orang yang peduli melihat
keadaan hati dan jiwanya. Padahal, keduanya
merupakan penentu, baik-buruknya perilaku
seseorang. Buku karya Adzi JW ini sungguh
sangat pas bagi siapa saja yang ingin
menyehatkan hati dan jiwanya. Selamat
membaca!  Mohammad Shobirin, S.Psi., M.Psi.
Psikolog Klinis di Poli Jiwa RSAL Surabaya
KADO BUAT IBU - Uda Agus 2021-09-14
“Ibu adalah sosok yang lembut, penuh cinta,
kasih, sayang, tanpa pamrih, dan bersahaja.
Paling tidak, itu yang tergambar dalam ceritacerita yang ada di buku ini. Kalian pasti akan
makin mencintai ibu kalian setelah
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membacanya. Tidak percaya? Coba saja.” Ali
Muakhir *** “Saya bahagia dengan kehadiran
buku ini. Tanpa mengaburkan muatan moral,
Uda Agus berusaha menganjurkan tanpa
menyuruh, melarang tanpa mengatakan
‘jangan’, mengajari tanpa ada yang merasa
dipetuahi. Ini sehat bagi kepengarangan
sekaligus kabar gembira bagi anak-anak.” Benny
Arnas Cerpenis, penulis buku Bulan Celurit Api,
Peraih Krakatau Award 2009 & 2010
Mr. Quin Yang Misterius (The Mysterious
Mr. Quin) - Agatha Christie 2017-07-17
Harley Quin seperti teka-teki. Ia muncul di
tengah spektrum cahaya dari balik kaca mosaik
dan bisa menghilang begitu saja. Bahkan Mr.
Satterthwaite, sahabatnya, tak tahu bagaimana
pria itu melakukannya. Kemunculan Mr. Quin
yang misterius selalu menjadi pertanda
peristiwa penuh cinta… yang sayangnya disertai
kematian.
The Young Scientist 01 -

shalat. Ada yang di kampungnya nggak mau
maksiat, tetapi ketika keluar kampung, apalagi
ke luar negeri, jadi berani bermaksiat. Orang
yang istiqamah, baik merantau ke Hongkong
atau ke Makkah, sikap dan perilakunya sama
saja—tetap dan selalu taat kepada Allah. Karena
baik di Makkah, New York, Hongkong,
London—di manapun, kita selalu dalam
pengawasan Allah. Belajar hadis dari Prof. Dr.
K.H. Ali Mustafa Yaqub, M.A. bagai menikmati
santapan renyah. yang bisa dinikmati bahkan
untuk orang awam. Bahasa yang digunakan dan
contoh-contoh ringan yang diberikan dalam
ceramah-ceramahnya, memudahkan audiens
memahami berbagai topik hadis yang
dibahasnya. Kutipan di atas, misalnya, adalah
salah satu petikan ceramah ketika membahas
hadis tentang istiqamah. Buku yang ada di
tangan pembaca adalah kumpulan dakwah
beliau di beberapa masjid. Untuk buku ini, kami
memilih topik-topik yang ringan, seperti ikhlas,
yakin, tawakal, dan niat. [Mizan, Noura Books,
Nourabooks, Agama, Islam, Akhlak, Muslim,
Indonesia]
Lembayung Senja Buku 1 - Eriska Helmi
2021-09-26
Menikah dengan penyintas ODGJ bukanlah hal
yang mudah, akan tetapi Galang Jingga Hutama
sudah mengerti semua konsekuensinya dan dia
menerima Seruni Rindu Rahayu, sahabat masa
kecilnya sendiri untuk menjadi Ratu dalam
rumah tangga mereka yang seumur jagung.
Trauma masa kecil yang amat parah telah
membuat Seruni jadi pribadi yang selalu merasa
cemas dan panik. Puncaknya, dia hampir
kehilangan nyawa saat mantan pacar suaminya
dengan mudah memanipulasi pikiran Seruni
agar melepaskan Jingga dari hidup mereka. Saat
calon anggota keluarga mereka hadir
bersemayam dalam perut sang bunda, rasa
khawatir mulai muncul. Seruni yang takut dia
akan menyakiti buah hatinya, mulai melakukan
berbagai cara agar dia tidak perlu lagi dihantui
pemikiran negatif yang tidak kunjung usai.
Dapatkah pengantin baru yang sedang belajar
mengenal satu sama lain tersebut melewati
ujian-ujian dalam rumah tangga mereka?
Akankah sang anggota baru menjadi pemersatu
atau menjadi alasan ayah dan bundanya tidak
lagi bersama?
Aku Banyak Bertanya Prof. Ensto

Tanya Jawab Islam - PISS KTB 2015-12-28
Koleksi tanya jawab agama islam yang di himpun
dari berbagai diskusi di media sosial dengan
rujukan Al-Qur`an, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas.
topiknya adalah : 1. Tafsir Al-Qur`an dan Hadits
2. Fiqih dan Ushul Fiqih
TAMAN KAUM HAWA - Brian Stewart
"Berbuahlah dan berkembang biak," kata Allah
kepada Adam dan Hawa. Bertahun-tahun
kemudian, Johnny Walker merasa Roh Kudus
menyuruhnya untuk meninggalkan kariernya
yang menguntungkan sebagai sutradara seni
dan memproduksi film live action berdasarkan
Kitab Kejadian. Tidak jarang orang menyerahkan
segalanya untuk mengikuti Tuhan. Kita semua
berpegang pada karir kita, uang kita, dan
kebiasaan kita, baik dan buruk. Kami mengejar
banyak hal yang berbahaya bagi kami. Lagi pula,
bukankah kita semua manusia? Tetapi ada cara
yang lebih baik, cara yang sempit, di mana jalan
yang dipilih bukanlah jalan yang lebar yang
mengarah pada kehancuran, tetapi benar-benar
yang sempit yang mengarah pada kehidupan
kekal.
Kalau Istiqamah Nggak Bakal Takut, Nggak
Bakal Sedih - Prof. Dr. K.H. Ali Mustafa Yaqub,
M.A. 2016-11-14
Ada orang yang ketika di kampungnya rajin
shalat, tetapi begitu merantau malah tidak
akankah-kita-seperti-burung-beo-itu
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Dr. M. Quraish Shihab. Ditulis dengan gaya
bahasa populer dan enak dibaca, buku ini
diharapkan dapat membantu pembacanya untuk
meraih cahaya Al-Quran guna menerangi hati
yang gundah, gelisah, dan tidak memiliki
kejelasan arah. Penulis berupaya mengangkat
topik-topik aktual dan hangat yang beredar di
dalam masyarakat, untuk kemudian dibahasnya
secara jernih dengan menjadikan Al-Quran
sebagai rujukan utamanya. [Mizan, Pustaka,
Referensi, Agama, Islam]
Rantau 1 Muara - Ahmad Fuadi 2013-05-27
Kepercayaan diri Alif sedang menggelegak.
Sudah separuh dunia dia kelilingi, tulisannya
tersebar di banyak media, dan dia diwisuda
dengan nilai terbaik. Perusahaan mana yang
tidak tergiur merekrutnya? Namun Alif lulus di
saat yang salah. Akhir ‘90-an, Indonesia dicekik
krisis ekonomi dan dihoyak reformasi. Lowongan
pekerjaan sulit dicari. Kepercayaan dirinya
goyah, bagaimana dia bisa menggapai
impiannya? Secercah harapan muncul ketika Alif
diterima menjadi wartawan di Ibu Kota. Di sana,
hatinya tertambat pada seorang gadis yang dulu
pernah dia curigai. Ke mana arah hubungan
mereka? Takdir menerbangkan Alif ke
Washington DC. Life is perfect, sampai terjadi
tragedi 11 September 2001 di New York yang
menggoyahkan jiwanya. Kenapa orang dekatnya
harus pergi? Alif dipaksa memikirkan ulang misi
hidupnya. Dari mana dia bermula dan ke mana
dia akhirnya akan bermuara? ‘Mantra’ ketiga
“man saara ala darbi washala” (siapa yang
berjalan di jalannya akan sampai di tujuan)
menuntun pencarian misi hidup Alif. Hidup
hakikatnya adalah perantauan. Suatu masa akan
kembali ke akar, ke yang satu, ke yang awal.
Muara segala muara. Rantau 1 Muara adalah
kisah pencarian tempat berkarya, pencarian
belahan jiwa, dan pencarian di mana hidup akan
bermuara. Novel ini adalah buku ketiga dari
trilogi Negeri 5 Menara yang ditulis A. Fuadi,
novelis asal Minang yang pernah tinggal di
Washington DC, London, Quebec, dan
Singapura. Bertualanglah sejauh mata
memandang. Mengayuhlah sejauh lautan
terbentang. Bergurulah sejauh alam
terkembang.

Menjawab: Binatang Sahabat Kita - Erwin
Adi Putranto 2020-09-08
Buku ini akan menjawab berbagai pertanyaan
yang .menyangkut binatang dan tingkah laku
binatang. Mulai dari yang sederhana dan remeh
temeh, hingga yang harus menggunakan
pengamatan khusus. Selain disajikan dalam
bahasa yang ringan dan mudah dipahami, buku
ini juga dilengkapi dengan gambar jenaka yang
menghibur dan memancing minat baca anakanak .
Menjadi Gurunya Guru Sahabatnya Murid - Abu
Firly Bassam Taqiy 2018-01-01
Bagi sebahagian orang, menjadi guru bukanlah
perkara sulit, walaupun bukan dari latar
belakang pendidikan, mereka tetap bisa
mengajar, mengoreksi soal, membuat soal,
bahkan cara mengajar mereka lebih baik dari
guru yang memiliki latar belakang pendidikan,
apakah dengan demkikian dianggap tugas
sebagai seorang guru selesai? tentu belum.
FHM Oktober 2014 RRI, radio dan televisi - 1967
Cakrawala bahasa Indonesia - Yus Badudu
1985
Kumpulan Tanya Jawab Islam - PISS-KTB
2015-10-10
Koleksi tanya Jawab Islam yang dikumpulkan
oleh tim PISS-KTB Diupload oleh Tim Baitul
Quran Daarul Hijrah
Lentera Al-Quran - Muhammad Quraish Shihab
2008-01-01
Hati—seperti diisyaratkan oleh akar kata bahasa
Arab-nya, qalaba (berarti ‘membalik’)—mudah
berubah-ubah. Dengan kata lain, hati berpotensi
untuk berbolak-balik, yaitu di satu saat merasa
senang dan di saat lain merasa susah, atau suatu
kali mau menerima dan suatu kali menolak. Hati
memang tidak konsisten, kecuali yang
memperoleh bimbingan Al-Quran. Dari sinilah,
lentera Al-Quran diperlukan bagi hati manusia.
Lentera Al-Quran adalah sekumpulan tulisan
yang memiliki kekayaan topik beraneka ragam
karya seorang pakar tafsir terkemuka Indonesia,
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