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Read Book Aliran Pemikiran Modern Dan Pengaruhnya
Terhadap Studi
As recognized, adventure as well as experience not quite lesson, amusement, as with ease as accord can be gotten by just checking
out a books Aliran Pemikiran Modern Dan Pengaruhnya Terhadap Studi along with it is not directly done, you could say yes
even more roughly speaking this life, regarding the world.
We pay for you this proper as skillfully as easy exaggeration to get those all. We pay for Aliran Pemikiran Modern Dan Pengaruhnya
Terhadap Studi and numerous ebook collections from ﬁctions to scientiﬁc research in any way. in the midst of them is this Aliran
Pemikiran Modern Dan Pengaruhnya Terhadap Studi that can be your partner.
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ICIIS 2020
Proceedings of the 3rd International Colloquium on
Interdisciplinary Islamic Studies, ICIIS 2020, 20-21
October 2020, Jakarta, Indonesia
European Alliance for Innovation We are delighted to introduce the proceedings of the 3rd International Colloquium on
Interdisciplinary Islamic Studies. It is annual event hosted and organised by the Graduate School of State Islamic
University of Syarif Hidayatullah Jakarta. It was fully 2 days event 20-21 October 2020 by Virtual (online) mode with 3
keynotes speakers: Prof. Abdel Aziz Moenadil from the University of Ibn Thufail, Maroko, Prof Wael Aly Sayyed from the
University of Ain Syams, Cairo, Mesir, and Assoc. Prof. Aria Nakissa, Ph.D. from Harvard University. The proceeding
consisted of 41 accepted papers from the total of 81 submission papers. The proceeding consisted of 6 main areas of
Interdisciplinary Islamic Studies. They are: Islam and medicine, Islam and Science and Technology, Islam and
Psychology, Islam and Education, Quran and Hadits, and Islamic Studies with other various aspects. All papers have
been scrutinized by a panel of reviewers who provide critical comments and corrections, and thereafter contributed to
the improvement of the quality of the papers. Research in Islamic studies and Muslim societies today also increasingly
uses interdisciplinary methods and approaches. In order to produce more objective ﬁndings, the researchers looked at
the need to combine several methods or approaches to an object of study, so that they had additional considerations
needed. These additional considerations add a more comprehensive perspective. In this way, in turn they can come up
with better ﬁndings. Interdisciplinary Islamic studies dispute that Islam is monolithic, militaristic, and primarily Middle
Eastern. We strongly believe that ICIIS conference has become a good forum for all researcher, developers,
practitioners, scholars, policy makers, especially post graduate students to discuss their understandings of current
processes and ﬁndings, as well as to look at possibilities for setting-up new trends in SDG and Islamic Interdisciplinary
Studies. We also expect that the future ICIIS conference will be as successful and stimulating, as indicated by the
contributions presented in this volume.

Sejarah Psikologi Modern
Nusamedia Fokus buku ini adalah sejarah psikologi modern, yakni periode yang bermula pada abad kesembilan belas
ketika psikologi mulai menjadi sebuah disiplin yang terpisah dan berdiri sendiri. Meskipun kami tidak mengabaikan
adanya pemikiran-pemikiran ﬁ losoﬁ s tahap awal, kami berkonsentrasi pada isu-isu yang berhubungan langsung
dengan berdirinya psikologi sebagai sebuah bidang studi yang baru dan berbeda. Tujuan kami adalah untuk mempre
sentasikan sebuah sejarah psikologi modern, bukan karya ﬁ losoﬁ s yang mendahuluinya selama berabad-abad.

Pengaruh-Pengaruh Filosoﬁs terhadap Psikologi
Seri Sejarah Psikologi Modern
Nusamedia Buku digital ini berjudul "Pengaruh-Pengaruh Filosoﬁs terhadap Psikologi", merupakan buku yang berisi
tentang "Sejarah Psikologi Modern" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi
pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan piskologi yang mendasari penerbit
menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa
bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.
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Behaviorisme, Pengaruh Anteseden
Seri Sejarah Psikologi Modern
Nusamedia Buku digital ini berjudul "Behaviorisme, Pengaruh Anteseden", merupakan buku yang berisi tentang
"Sejarah Psikologi Modern" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca.
Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan piskologi yang mendasari penerbit
menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa
bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.

Metodologi Studi Islam
UMMPress dalam buku ini akan dibahas: ikhwal studi Islam; beberapa pendekatan dan metode studi Islam; pengantar
tentang berberapa aspek Islam; metodologi studi al-Qur’an, al-Hadis, hukum Islam, pembaharuan pemikiran Islam;
etika dalam Islam; sejarah dan peradaban Islam; serta metodologi penelitian ilmiah untuk studi Islam. Untuk
memenuhi sillabi serta kekurangan bahan studi, sementara kesempatan penulis amat terbatas, maka dalam terbitan
pertama buku ini kami tambahkan empat bab dari hasil terjemahan dan saduran penulis dari beberapa buku berbahasa
arab yang relevan dengan tema. Yaitu, bab VI dan VII masing- masing diterjemahkan disadur dari buku Syuruth alIjtihad, dan buku Manahij al-Fuqaha’; keduanya karya Dr. Abdul Aziz al-Khayyath. Termasuk juga bab XI dan XII yang
disadur dari buku Adlwa’ ‘Ala al-Bahts wa al-Mashadir karya Dr. Abdurrahman ‘Umairah. Adapun sembilan bab yang
lain: bab I, II, III, IV, V, VIII, IX, X dan XI merupakan karya penulis yang cukup lama dipersiapkan. Mudah-mudahan
dalam cetakan kedua nanti penulis dapat menggantikan hasil saduran tersebut dengan karya baru yang saat ini telah
mulai kami persiapkan.

Buku Pintar Pemikiran Tokoh-tokoh Sosiologi dari Klasik
Sampai Modern
Biograﬁ, Gagasan, dan Pengaruh terhadap Dunia
IRCISOD Sosiologi termasuk salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial. Sebagai bidang ilmu yang mempelajari masyarakat,
sosiologi berfungsi menganalisis berbagai gejala sosial. Ilmu ini baru berkembang dan diakui eksistensinya sekitar
akhir abad ke-19. Meskipun demikian, pemikiran tentang masyarakat telah dikenal sejak berabad-abad sebelumnya,
dan terus berkembang hingga kini. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran dan kontribusi para tokohnya. Buku ini
mengulas proﬁl dan pemikiran para tokoh sosiologi terkemuka dari seluruh dunia, sejak masa klasik hingga era
modern. Tentu saja hal tersebut sangat menarik untuk memberikan pemahaman awal mengenai konsep-konsep dasar
sosiologi. Tidak hanya itu, karya-karya para tokoh juga diulas secara ringkas guna mendorong ketertarikan Anda
memahami pemikiran mereka secara lebih komprehensif. Segera miliki buku ini untuk mempelajari pokok-pokok
penting ilmu sosiologi langsung dari tokoh-tokohnya. Selamat membaca!

Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju
Post-Modernisme
Citra Aditya Bakti Pemikiran ilmu hukum dalam kajian buku ini dikonsepsikan sebagai pemikiran hukum yang tumbuh
dari Eropa Barat, sekalipun dalam perkembangannya, ilmu hukum juga dipengaruhi perkembangan pemikiran dari
berbagai belahan dunia. Pemikiran ilmu hukum dari Eropa Barat pada abad XIX telah melahirkan apa yang dikenal
sebagai sistem hukum modern. Ilmu hukum, merupakan ilmu yang dikembangkan dari cara berpikir manusia yang
berkembang sesuai dengan peradaban dan tatanan sosial. Pemikiran-pemikiran besar yang tercermin dari pemikiran
ﬁlosof pada masanya telah mewarnai bagaimana hukum dikonsepsikan dan bagaimana hukum harus dibuat.
Pemikiran-pemikiran hukum yang ada sesungguhnya tidak bersifat saling menyalah-kan (falsiﬁkasi), tetapi lebih saling
mengisi. Hal itu terlihat dari titik berat pemikiran hukum pada zaman tertentu. Pada era hukum alam, yang sering
disebut hukum era Aristotelian, pemikiran hukum lebih dititikberatkan pada hubungan manusia dengan Tuhan
Pencipta Alam Semesta. Pada era Abad Pertengahan, pemikiran hukum yang masih dipengaruhi era Aristotelian ini
lebih menitikberatkan pada bagaimana negara harus dipertahankan, diselenggarakan, dan dijaga keberlanjutannya.
Selanjutnya, pada era Rasionalisme, pemikiran hukum lebih dititikberatkan pada bagaimana seharusnya mendudukkan
manusia dalam kehidupan diri dan masyarakat dan bagai-mana kedudukannya sebagai warga negara. Kemudian, pada
era Sistem Hukum Modern, ilmu hukum lebih dititikberatkan pada bagaimana hukum dapat menopang kepentingankepentingan yang lebih pragmatis, hak asasi manusia, dan penyelenggaraan pemerintahan negara yang demokratis.
Berdasarkan hal itu, maka para peminat di bidang ilmu hukum dituntut untuk selalu berkontemplasi dan melakukan
penjelajahan pemikiran-pemikiran ﬁlsafat yang mempunyai pengaruh besar pada tumbuhnya ajaran-ajaran hukum,
baik ajaran hukum yang dikembangkan pada era pengembangan hukum alam maupun ajaran hukum yang
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dikembangkan pada era Rasionalisme di abad XVII dan XVIII, yang akhirnya melahirkan sistem hukum modern.
Penjelajahan pemikiran-pemikiran ﬁlsafat tersebut menuntut kita untuk tidak sekadar memaparkan pemikiran dari
seorang ﬁlosof dunia, tetapi juga mengaitkan antara satu pemikiran ﬁlsafat dan pemikiran ﬁlsafat lain untuk kemudian
menjadi landasan menjelaskan kebenaran suatu ajaran hukum, metode penelitian hukum, dan norma hukum. Ilmu
hukum bagaimanapun tidak boleh menutup diri terhadap perkembangan-perkembangan pemikiran dalam ilmu sosial.
Pemahaman-pemahaman terhadap perkembangan dalam ilmu sosial penting bagi ilmu hukum agar hukum dapat
semakin mampu mewujudkan tujuannya, yaitu menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kestabilan hidup. Buku
persembahan penerbit SingaBangsaGroup

Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Psikologi dari Klasik
sampai Modern
Biograﬁ, Gagasan, dan Pengaruh terhadap Dunia
IRCISOD Secara ringkas, psikologi adalah ilmu yang mempelajari gejala jiwa dan pengaruhnya terhadap seseorang.
Hanya saja, dalam ilmu ini, terdapat teori-teori yang berangkat dari tema, cara pandang, serta metode yang beraneka
ragam. Bahkan, konsep dasar psikologi telah dikenal sejak masa peradaban awal bangsa Yunani dan terus berkembang
semakin kompleks hingga kini. Buku ini memuat biograﬁ ringkas, serta pokok-pokok pemikiran psikologi para tokoh
terkemuka, mulai dari zaman klasik hingga era modern. Tokoh-tokoh yang dipilih tentu saja bukan orang
sembarangan. Mereka adalah sosok ilmuwan yang sangat berjasa menancapkan tonggak psikologi secara kukuh.
Meskipun memiliki corak pemikiran unik dan beragam, kontribusi mereka terhadap ilmu psikologi tidak terbantahkan
sedikit pun. Jika Anda benar-benar tertarik mempelajari psikologi, buku ini akan membantu Anda menyelami pemikiran
para tokohnya. Selamat membaca!

SUKMA HUKUM keadilan berhati nurani
uwais inspirasi indonesia Buku sederhana ini mencoba membuka cakrawala penempatan hukum dalam konteks yang luas
itu membawa kita kepada pembicaraan tentang hukum dalam hubungan dengan lingkungan sosial, manusia dan lebih
khsusus pada perbuatan manusia. Karena peranan manusialah aktor penting dibelakang kehidupan hukum, Mengutip
Prof. Satjipto Rahardjo dengan hukum progresifnya menyatakan mestinya hukum diproyeksikan terhadap gagasan dan
pemahaman yang baru, yakni menukik sampai pada kedalaman makna hukum. Para penegak hukum dimanapun posisi
mereka mengidentiﬁkasikan diri mereka sebagai kaum vigilantes orang-orang yang berjihad dalam hukum. Mereka
tidak hanya membaca undang-undang tetapi diresapi dengan semangat untuk meluapkan keluar makna undangundang yang ingin menyejahterakan rakyat. Selanjutnya para penegak hukum yang berjihad untuk memunculkan
kekuatan hukum akan senantiasa memeras dan mendorong kata-kata dari teks hukum sampai ketitik paling jauh
(ultimate) sehingga kekuatan hukum keluar dari persembunyiannya. Hakim bukan lagi les bouches, qui prononcent les
parales de la loi (mulut iv | Sukma Hukum yang mengucapkan kata-kata undang-undang) melainkan menjadi vigilante
atau mujtahid. Di mana hakim tidak lagi menggunakan cara berhukum dengan pendekatan positivistik tetapi juga
mempertimbangkan aspek moral/relgion ataupun ethic serta socio legal. Dengan demikian hakim yang berhati nurani
dalam memutus perkara sehingga juga menghasilkan keadilan yang berhati nurani serta menegakan pengadilan yang
berhati nurani (conscience of the court) guna mewujudkan keadilan sebagai sukma hukum atau roh hukum sebagai
dambaan pencari keadilan (justisiabellen).

Studi tentang Sejarah Psikologi
Seri Sejarah Psikologi Modern
Nusamedia Buku digital ini berjudul "Studi tentang Sejarah Psikologi", merupakan buku yang berisi tentang "Sejarah
Psikologi Modern" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat
untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan psikologi yang mendasari penerbit menghadirkan
konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan
menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.

Realisme dan Neo-Realisme dalam Hubungan
Internasional
Seri Teori Hubungan Internasional
Nusamedia Buku digital ini berjudul "Realisme dan Neo-Realisme dalam Hubungan Internasional", merupakan buku yang
berisi tentang "Teori Hubungan Internasional" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan
pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan sosial dan politik
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yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang
diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.

Teori-teori Hubungan Internasinal
Nusamedia Meski di era modern kita sudah akrab dengan gagasan tentang teori-teori dalam ‘ilmu alam,’ pemikiran
bahwa dunia politik dan sosial juga memiliki kemungkinan yang sama dalam perumusan teori menimbulkan masalah
bagi banyak pihak. Orang yang skeptis menyatakan, dalam analisis hubungan internasional, misalnya, ‘kondisi historis
itu terlalu beragam dan terlalu kompleks bagi perumusan semua hal yang mungkin disebut “sebuah teori” yang dapat
diterapkan secara umum’. Jika dalam kaitannya dengan teori orang yang skeptis tersebut merujuk pada derajat
kepastian (certainty) dan ketepatan (exactness), standar pembuktian dan ‘ketepatan ilmiah’ umumnya dikaitkan
dengan ilmu-ilmu ‘ﬁsik’, maka ada benarnya ketika ia menyatakan ‘jika ada sebuah kerangka teori, yang diuji dan
dibuktikan dengan baik, yang diterapkan pada rumusan hubungan luar negeri atau resolusi konﬂik domestik atau
internasional, maka keberadaannya tetap akan dirahasiakan rapat-rapat’.

Psikologi Baru
Seri Sejarah Psikologi Modern
Nusamedia Buku digital ini berjudul "Psikologi Baru", merupakan buku yang berisi tentang "Sejarah Psikologi Modern"
yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi
terutama dalam literasi khazanah pengetahuan piskologi yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di
buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan
pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.

Perempuan dalam Dinamika Sosial Modern
umsu press Buku yang hadir di tangan pembaca ini merupakan kodiﬁkasi dari berbagai diskursus mengenai
keperempuanan, baik secara teoritis maupun praktis. Ide awalnya, gerakan perempuan dari berbagai sektor selalu
mengalami alienasi dan cenderung mengarah diskriminasi, sehingga perlu kiranya penulis memaparkan bagaimana
eksistensi perempuan dalam berbagai dinamika di dunia dan terkhusus di Indonesia.

PARTAI DAN PEMILU Perilaku Politik di Aras Lokal Pasca
Orde Baru
UMMPress Buku ini ditulis dalam rangka memenuhi kebutuhan literatur untuk mata kuliah “Sistem Kepartaian dan
Pemilu di Indonesia” khusunya terkait dengan praktek pemilu di tingkat lokal. Buku ini diberi judul “PARTAI dan
PEMILU: Perilaku Politik Di Aras Lokal Pasca Orde Baru”. Pada saat ini literatur yang terkait dengan praktek pemilu di
tingkat lokal masih sangat sedikit. Umum buku-buku yang ditulis lebih banyak mengulas praktek pemilu di tingkat
nasional, dan data yang disuguhkan lebih banyak merupakan data agregat yang berupa data sekunder, bukan
merupakan hasil penelitian lapangan. Buku ini merupakan kajian hasil penelitian lapangan penulis yang meliputi tiga
kali pemilu yaitu pemilu 1999, 2004, dan 2009 di tiga Daerah, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.
Khalayak pengguna buku ini diutamakan untuk mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya program
studi Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan baik S1 maupun S2. Namun demikian karena buku ini sarat dengan data dan
analisa yang berguna terkait dengan perilaku politik, maka buku ini bisa juga dimanfaatkan oleh kalangan peneliti,
politisi, maupun masyarakat umum yang concern dengan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Gerakan pembaharuan pemikiran Islam
History and development of Islamic religious reformation in Sumatera Barat Province.

FILSAFAT BARAT, ALIRAN DAN KONTRIBUSI PEMIKIRAN
PARA FILSUF
Ar-Raniry Press Banyak para tokoh ilmuan yang terjun dalam dunia ﬁlsafat mulai dari abad klasik maupun abad modern,
bahkan diantara mereka juga memberikan pengaruh terhadap masa setelahnya. Mereka telah membuka jendela
berﬁkir bagi generasi setelahnya dengan hasil dari ide-ide yang mereka kemukakan. Dan hasil dari buah pemikiran
mereka, mengantar manusia untuk terus berﬁkir terhadap kebenaran yang mereka sampaikan. Dibuku ini akan
disuguhkan tentang aliran-aliran yang terdapat dalam ilmu ﬁlsafat dan kontribusi para ﬁlsuf dalam mengomentari
sebuah permasalah yang terjadi di alam semesta ini.
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Gerakan Studi Hukum Kritis
INSISTPress Jurnal WACANA No.06/2000 | Gerakan Studi Hukum Kritis Sesungguhnya, semua orang paham, kehidupan
hukum di Indonesia mengalami nasib tragis. Berbagai pelanggaran hukum, terutama yang diperbuat oleh kalangan
penguasa dan pemodal, dengan mudah berkelit dari jaring pengadilan. Terhadap situasi ketidak-adilan itulah
kemudian muncul cara-cara pengadilan rakyat yang acapkali diberi label anarki. Pengalaman berbangsa selama
puluhan tahun nyatanya tidah mengubah gambaran suram penegakan hukum. Sebuah gagasan alternatif, gerakan
studi hukum kritis, tampil mendekonstruksi pemahamna kuno kita mengenai teks hukum. Untuk memahami,
mengetahui, sekaligus melukiskan jiwa hukum yang sebenarnya berpihak pada nilai-nilai keadilan sekaligus
kemanusiaan, gerakan studi kritis menyajikan perspektif yang radikal. Melalui paparan teoritis disertai dengan sajian
kasus, Jurnal WACANA hadir ke kalangan pembaca, untuk menyerukan dengan lantang, bongkar pemahaman hukum
yang kolot dan ganti dengan gerakan hukum kritis dan revolusioner. Sajian ini patut dibaca oleh siapapun yang punya
komitmen bagi tegaknya keadilan.

Anotasi Pemikiran Hukum
Dalam Perspektif Filsafat Hukum
Universitas Brawijaya Press Buku ini merupakan tulisan dari sejumlah mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2013 yang telah mengikuti perkuliahan Filsafat Hukum pada Program Doktor
Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Majalah Al Azhar - Edisi 308
Al Azhar Hasilkan Da’i Era 4.0
Majalah Al Azhar Perkembangan dunia digital kini begitu pesat. Bahkan bagi mereka yang tidak dapat mengikuti
perkembangannya akan merasa jauh tertinggal. Berbagai sektor kehidupan kini telah diisi oleh banyak platform
digital. Salah satunya adalah aplikasi Umma Indonesia. Adalah Indra Wiralaksmana, alumni Sekolah Islam Al Azhar
Kebayoran Baru sejak TK hingga SMP. Kini menjadi CEO Umma Indonesia.

Konstruksi Fikih Tasamuh Dalam Perspektif Sosiologis
Pada Kelompok Keagamaan Islam
Prenada Media Umat Islam telah memiliki pusaka berlian yang berupa Al-Qur’an dan as-Sunnah. Keduanya menjadi
pedoman hidup, baik dalam hubungan secara vertikal maupun horizontal. Penerapan terhadap kedua pustaka
tersebut, ada beberapa yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Hal ini karena interpretasi terhadap nashnash agama sering kali hasilnya tidak sewarna antara ulama yang satu dengan ulama yang lainnya, terutama dalam
masalah ﬁkih. Perbedaan ini mestinya disikapi dengan sifat tasamuh, tetapi yang sering terjadi adalah masing-masing
pendapat merasa paling benar dan diperkuat dengan dukungan komunitas kelompoknya. Ego masing-masing kelompok
kadang lebih mendominasi dibandingkan dengan naluri kebersamaan sebagai sesama umat. Kepakaran dan
kecendekiawanan seorang ulama pun terkadang tidak berbanding lurus dengan kepiawaian dalam naungan tasamuh,
tetapi keilmuan yang dimiliki justru memperkuat ke-‘ashobiahan kelompok. Persoalan ini yang paling banyak
memengaruhi kelompok-kelompok keagamaan Islam dalam melakukan interaksi sosial, sehingga adanya perbedaan
interpretasi bukan menjadi rahmat, namun justru menjadi awal perselisihan, pertentangan dan berakhir dengan
permusuhan, sehingga memutus tali silaturahmi antarsesama dan merenggangkan ikatan persatuan di antara mereka.
Buku persembahan penerbit PrenadaMedia #PrenadaMedia

Al-Turas
mimbar sejarah, sastra dan budaya
Psikologi Gestalt
Seri Sejarah Psikologi Modern
Nusamedia Buku digital ini berjudul "Psikologi Gestalt", merupakan buku yang berisi tentang "Sejarah Psikologi
Modern" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk
berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan piskologi yang mendasari penerbit menghadirkan kontenkonten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi
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bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.

100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia
Noura Books Pertama kali diterbitkan pada 1978, buku ini menuai kontroversi dan dihujani kritik. Betapa tidak, sang
penulis, Michael H. Hart, berani mengambil keputusan menempatkan Nabi Muhammad Saw. di urutan pertama daftar
100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Padahal Hart sendiri nonmuslim dan Islam bukanlah agama
terbesar di dunia. Tentu saja, semua kritikan itu terbukti tak beralasan. Buktinya, buku ini terjual jutaan eksemplar
dan dibaca berbagai kalangan. Tolok ukur yang digunakan Hart untuk menentukan peringkat bukanlah tingkat
kepintaran, kekuatan, ataupun kehebatan, melainkan tingkat pengaruh dan seberapa besar tokoh tersebut mengubah
arah sejarah, mendorong kebangkitan dan kejatuhan peradaban, serta menentukan langkah takdir jutaan manusia.
Dalam edisi terbaru ini, Hart merevisi daftar dan peringkat yang dia buat karena menurut dia pengaruh dari sebagian
orang yang dipilihnya telah berubah seiring dengan waktu. Nama-nama baru juga mulai bermunculan di panggung
dunia. Ditulis ditulis secara informatif sekaligus menghibur, buku ini dijanjikan akan sama suksesnya seperti
pendahulunya-pelengkap sempurna untuk koleksi buku referensi sejarah atau ﬁlosoﬁ mana pun. [Mizan, Noura Books,
Nourabooks, Tokoh, Dunia, Pengaruh, Penting, Indonesia]

Tentang revolusi, demokrasi dan masyarakat
Yayasan Obor Indonesia

Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma
fakta sosial, deﬁnisi sosial, dan perilaku sosial
Kencana BukuæTeori-teori Sosial Tiga Paradigmaæini dapat memandu dan memenuhi kebutuhan studi para mahasiswa
yang kesulitan melihat posisi teori dalam peta teori Sosiologi yang selama satu setengah abad belakangan ini diakui
ada dan terdistribusi ke dalam tiga paradigma besar Ilmu Sosial. Walaupun konsep tiga paradigma ini bersifat tematik,
tetapi dalam buku ini disajikan secara ensiklopedis untuk memudahkan pemahamannya. Di dalam buku ini disajikan
peta teori sosial berdasarkan tiga paradigma Sosiologi tersebut dalam tiga bagian, masing-masing bagian memuat
paradigma dan rumpun teori yang bernaung di bawahnaya; kemudian dirangkai dengan pembahasan tentang teori
pilihan rasional dan teori kritis. Dengan demikian, mahasiswa pemula atau yang masih mengalami kesulitan bisa
memperoleh gambaran lebih jelas bagaimana sebenarnya peta paradigma teori sosial menurut Sosiologi. --- Buku
persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia)

Seven Theories of Religion
IRCISOD Karya ini merupakan buku pokok (the source book) dalam studi agama yang sangat patut dijadikan rujukan
utama oleh akademisi sosiologi agama, antropologi agama, psikologi agama, ataupun ﬁlsafat agama. Dengan
membaaca buku ni, (utamanya) pembaca pemula akan sangat terbantu dalam memahami dasar-dasar paradigmatikl
ketujuh tokoh besar yang sangat fenomenal.

Psikoanalisis Sigmund Freud
Gramedia Pustaka Utama

Pendidikan Islan Di Era Milenial
Prenada Media Perjalanan pendidikan dalam mengawal kehidupan manusia agar sukses dalam menjalani kehidupannya
sudah berlangsung sejak manusia ada di muka bumi. Perubahan zaman yang terjadi di mana manusia harus siap
menghadapinya, telah pula direspons secara positif dan konkret oleh pendidikan. Sejak terjadinya revolusi pertama
yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap; revolusi kedua yang ditandai dengan ditemukannya listrik; revolusi
ketiga yang ditandai dengan ditemukannya elektronik; dan revolusi keempat yang ditandai dengan ditemukannya
teknologi informasi yang berbasis digital, pendidikan selalu hadir mendampingi manusia. Era teknologi informasi
digital pada revolusi keempat ini telah menimbulkan tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan dengan tantangan
yang ada pada era revolusi sebelumnya. Timbulnya disruption (kekacaubalauan), dislocation (ketidakjelasan tempat
berpijak), disorientation (ketidakjelasan arah yang dituju), serta berbagai persaingan hidup lainnya yang berlangsung
demikian cepat merupakan bagian dari persoalan yang harus dijawab oleh dunia pendidikan, tak terkecuali pendidikan
islam. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Studi agama
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normativitas atau historisitas?
Study and teaching of the Islamic religion in Indonesia; articles.

STUDI FILSAFAT 2
Pembacaan Atas Tradisi Barat Modern
LKIS PELANGI AKSARA

Setelah Berdirinya Psikoanalisis
Seri Sejarah Psikologi Modern
Nusamedia Buku digital ini berjudul "Setelah Berdirinya Psikoanalisis", merupakan buku yang berisi tentang "Sejarah
Psikologi Modern" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat
untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan piskologi yang mendasari penerbit menghadirkan
konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan
menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.

Filsafat Bahasa
Media Sains Indonesia Buku Filsafat bahasa terdiri atas delapan bab. Bab 1 membicarakan sejarah ﬁlsafat, pengenalan,
gambaran sejarah, kategorinya. Bab 2 membahasa pengertian ﬁlsafat. Bab 3 menguraikan hubungan ﬁlsafat dan
bahasa, object ﬁlsafat bahasa, essensi bahasa ditinjau dari segi ﬁlsafat, peran ﬁlsafat bahasa dalam pengembangan
ilmu bahasa. Bab 4 memafarkan hubungan bahasa dengan metaﬁsika, hakikat bahasa, aliran aliran metaﬁsika. Bab 5
hubungan bahasa dengan epistimologi, perkembangan bahasa, serta ragam bahasa. Bab 6 hubungan bahasa dengan
ﬁlsafat dengan logika, pengertian ilmu, pengertian ilmu ﬁlsafat, tujuan ﬁlsafat ilmu, dan manfaat ﬁlsafat ilmu. Bab 7 l
memaparkan ruanglingkup bahasa ﬁlsafat. Bab 8 melihat secara mendalam ﬁlsafat bahasa, etika, dan kearifan local

Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris
Prenada Media Pada umumnya mahasiswa akhir ini kesulitan dalam menyelesaikan skripsi maupun tesis. Meskipun
sebelumnya mereka telah menerima mata kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum. Pada matakuliah tersebut
sebenarnya diajarkan secara terperinci tentang menyusun skripsi atau tesis. Akan tetapi, jeda materi kuliah dengan
penyusunan skripsi dan tesis relatif jauh (biasanya ada yang sampai satu tahun), maka mahasiswa “lupa”terhadap
cara penyusunan skripsi atau tesis.Untuk itu, buku ini hadir sebagai salah satu upaya mempermudah mahasiswa dalam
menyusun skripsi atau tesis. Buku ini memang dibuat sesederhana mungkin dengan menghindari bahasa-bahasa
penelitianyang dipersepsikan sulit. Sehingga buku ini bisa dianggap buku ilmiah populer. Harapan penulis, semoga
kehadiran buku Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris ini menjadi bahan ajar yang dapat membantu
mahasiswa menyelesaikan tugas akhirnya. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMedia

Ulumul Qur'an
Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol 1, No 1, 2021
Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung Berikut adalah artikel-artikel yang dimuat di Jurnal Iman dan
Spiritualitas, Vol 1, No 1, 2021.

Bahan Ajar Antropologi Kesenian
Yayasan Kita Menulis Buku bahan ajar ini bukanlah buku pertama yang membahas Antropologi Seni atau Kesenian.
Meskipun demikian isi dan tinjauan buku ini berbeda dengan buku Antropologi Kesenian lainnya. Antropologi Kesenian
belum dikenal lebih dalam oleh masyarakat luas, terlebih yang belum pernah mendengar Ilmu Antropologi. Pada
dasarnya buku ini bukan menjelaskan Ilmu-Ilmu Seni/Kesenian, tetapi membahas Pengertian Antropologi Seni,
Fenomena Kesenian, Teori dan Metode Mengkaji Seni, Pemanfaatan Teori Sosial Dalam Kajian Seni, Contoh Kesenian
Suatu Etnis, Seni Dalam Stereotip Gender, Seni dan Gender, Pendidikan Seni Berbasis Budaya, dan Seni dan
Masyarakat.

SEJARAH ASIA SELATAN Dari Praaksara Sampai Modern
Penerbit Lakeisha penerbitan buku “Sejarah Asia Selatan Dari Masa Praaksara sampai Modern” bertujuan untuk
memberikan pemahaman secara komprehensif terhadap perkembangan peristiwa historisdi kawasan AsiaSelatan
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secara holistik. Buku ini disajikan dengan bahasa akademik sesuai dengan kebutuhan sejarawan pendidik agar bisa
menyampaikan peristiwa sejarah kepada peserta didik secara baik sesuai kebutuhan kurikulum. Keberadaaan buku ini
diharapkan bisa menjadi salah satu rujukan ditengah minimnya sumber belajar materi ini. Seperti pepatah mengatakan
tak ada rotan akar pun jadisemoga kehadiran buku ini menjadi jawaban akan permasalahan tersebut

Tinjauan ﬁlosoﬁs tentang Pancasila sebagai ﬁlsafat
Metode Peneltian Hukum
Konstelasi dan Reﬂeksi
Yayasan Pustaka Obor Indonesia Konstelasi dan reﬂeksi adalah dua kata kunci dalam memahami setiap medan telaah.
Konstelasi berfungsi mendudukkan persoalan sehingga keluasan latarnya menjadi terpaparkan. Sementara itu, reﬂeksi
memuat kontemplasi bahkan sampai pada nilai-nilai tertentu, untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk
pemikiran yang lebih bernas dan mumpuni guna menjawab problema-problema kontekstual. Metode penelitian hukum
adalah salah satu dari banyak medan telaah yang perlu dikonstelasi dan direﬂeksikan, mengingat dinamika yang
melanda disiplin hukum pasca-abad ke-19. Arus utama (mainstream) positivisme hukum selama ini telah menempatkan
penelitian hukum dalam posisi yang serba-kikuk dan monolitik tatkala harus berhadapan dengan dinamika tersebut.
Sementara itu, tuntutan konstektualitas penelitian hukum justru makin menggebu dan terus menggugat kapabilitas
ilmu hukum (dalam arti luas) untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat, khususnya dalam konteks
keindonesiaan. Dua belas bab dari buku ini tidak saja menawarkan panorama hasil pemetaan ragam pemikiran hukum
dengan segala konsekuensi metodologisnya, melainkan juga mereﬂeksikan hasil konstelasi itu dalam tawaran
pendekatan yang relatif baru, yaitu penelitian sosiolegal. Kesalahpahaman atas penelitian sosiolegal, yang lazim
menghinggapi para penstudi hukum "konvensional", coba untuk diluruskan dalam paruh kedua buku ini. Tulisan-tulisan
dalam bagian ini mampu mendeskripsikan dengan sangat kaya tentang sepak terjang metode penelitian sosiolegal
dalam melahirkan varian-varian pendekatan baru, yang secara metodologis merupakan buah kolaborasi antara metode
penelitian hukum konvensional dan metode penelitian hukum berperspektif kemasyarakatan.
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