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Right here, we have countless books prota prosem silabus rpp kkm kurikulum 2013 smp mts and collections to check out. We additionally pay for variant types and in addition to type of the books to browse. The good enough book, fiction, history, novel, scientific research, as well as various new sorts of books are
readily understandable here.
As this prota prosem silabus rpp kkm kurikulum 2013 smp mts, it ends happening creature one of the favored books prota prosem silabus rpp kkm kurikulum 2013 smp mts collections that we have. This is why you remain in the best website to see the unbelievable book to have.
PROTA, PROMES, SILABUS, RPP (PEDAGOGIK) SOAL TENTANG RPP SILABUS PROTA DAN KURIKULUM MEMBUAT PROTA DAN PROMES KURIKULUM K13 REVISI PART 1 FR SKB PGSD CPNS 2020 | PEDAGOGIK PROTA PROMES SILABUS RPP MENENTUKAN KKM INTERVAL PENILAIAN TUTORIAL PENYUSUNAN PROTA PROMES DAN KKM TERBARU 2020 MATERI PEDAGOGIK PROTA, PROMES,
RPP, dan Butir Soal FR SKB PGSD CPNS 2020 | CARA MENGHAFAL KOMPONEN PROTA PROMES SILABUS RPP FR SKB PGSD - PEDAGOGIK - RPP, Silabus, PROTA, Kurikulum, Media Pembelajaran, SKBM dan KKM FR SKB 2020 - PROTA PROMES INI BARU KEREN CUKUP 1 APLIKASI UNTUK 2O PERANGKAT BUKU KERJA GURU (BUKU GURU) FR ASLI SKB GURU SD PROMES, PROTA SILABUS DAN RPP FR SKB PGSD | KUPAS TUNTAS | PROTA, PROMES, SILABUS, RPP MEMBUAT RPP DARING MUDAH, DAN PRAKTIS SOAL SKB PEDAGOGIK GURU TENTANG RPP, PBM, KURIKULUM DAN PENGELOLAAN KELAS CPNS 2019 2020 Bagaimana cara membuat RPP satu lembar? [TUTORIAL DAY] Cara Membuat RPP Kurikulum 2013 Revisi 2017 SD/MI
| SUCI MUZFIRAH Cara Membuat Program Tahunan (Prota) Semua Mapel Aplikasi Program Tahunan dan Program Semester otomatis BEDA KURIKULUM, STANDAR ISI, SILABUS, DAN RPP FR SKB PGSD dari saya sendiri | PEDAGOGIK DAN PROFESIONAL CARA MEMBUAT PROMES DAN PROTA 2019 LENGKAP DENGAN ANALISIS MINGGU EFEKTIF SAMPAI TUNTAS
Download RPP Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 K13 Revisi Terbaru Lengkap FR SKB PGSD 2020 | PEDAGOGIK PROTA PROMES SILABUS RPP TERBARU BAHAS PROTA DAN PROMES - FR PEDAGOGIK SKB PEDAGOGIK (PROTA DAN PROMES) RPP SILABUS PROTA PROSEM DAN ANALISIS BUTIR SOAL #SKBGURU #PEDAGOGIK : KI/KD/INDIKATOR, SILABUS, RPP, KKM KOMPETENSI
PEDAGOGIK | Instrumen dan Bentuk Penilaian, Prota, Promes, Silabus, RPP | FR SKB PGSD CPNS 2020 | PEDAGOGIK Alokasi Waktu Prota Promes Silabus Rpp TUGAS TKPBI - Silabus,RPP,Prota,Prosem,KKM,KisiKisi, PEMBAGIAN MAPEL SMP DAN SMA Prota Prosem Silabus Rpp Kkm
RPP, Silabus, Prota, Prosem, KKM Revisi 2020 Bahasa Arab Kelas VII, Unduh File. Demikian sebagian perihal yang dapat kami bagikan buat memaksimalkan kinerja bapak/ibu di tahun ajar 2019/ 2020 ini. Mudah- mudahan apa yang kami sediakan pada postingan kali ini dapat membagikan sedikit donasi kepada bapak/ibu selaku
abdi negeri serta bagaikan tenaga pendidik pembuat sumber energi manusia yang ...
Lengkap MTs - RPP, Silabus, Prota, Prosem, KKM Revisi 2020 ...
RPP K13, SILABUS, PROTA, PROSEM, KKM, PEMETAAN KI KD, BUKU GURU DAN BUKU SISWA SD KELAS 1,2,3,4,5 DAN 6 SD/MI Kurikulum 2013 Revisi 2017. RPP June 20, 2019 08:22. RPP KURIKULUM 2013. Assalamualaikum Wr Wb Download RPP K13 1 Lembar Dicari guru.commenyediakanRPP K13 satu Lembar kelas 1,2,3,4,5,6, RPP SMP, RPP SMA dan
SMK serta kelengkapan administrasi lainya . SILAHKAN DOWNLOAD DI LINK DIBAWAH ...
RPP K13, SILABUS, PROTA, PROSEM, KKM, PEMETAAN, BUKU, SOAL
Download RPP, Silabus, Prota, Prosem KKM K13 Revisi 2019 Mapel PAI Kelas 3 Jenjang SD/MI 27 Sep, 2019 Post a comment RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap pendidik berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran
berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi ...
Download RPP, Silabus, Prota, Prosem KKM K13 Revisi 2019 ...
Download RPP, Silabus, Prota, Prosem KKM K13 Revisi 2019 Al Qur'an Hadits Kelas X Jenjang MA 28 Oct, 2019 1 comment RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap pendidik berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran
berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi ...
Download RPP, Silabus, Prota, Prosem KKM K13 Revisi 2019 ...
Beberapa jenis perangkat pembelajaran bahasa indonesia k13 kelas X SMA yang akan saya bagikan pada artikel kali ini diantaranya yaitu : Silabus, Rencana perangkat pembelajaran (RPP), Program Tahunan (PROTA), Program Semester (PROSEM), dan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
PERANGKAT RPP,SILABUS,PROTA,PROSEM,KKM BAHASA INDONESIA ...
Perangkat pembelajaran yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh seorang guru berupa silabus, program tahunan (PROTA), program semester (PROSEM), rencana pelaksanan pembelajaran (RPP).
RPP, SILABUS, KKM, PROTA, PROSEM PAI K13 KELAS XI SMA ...
Download Prota, Prosem, Silabus, RPP SMP/MTs Kurikulum 2013 Terbaru. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan file Perangkat Pembelajaran seorang gur Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Seorang guru yang mengajar di sebuah instansi sekolah baik SMP maupun MTs harus memiliki dokumen
perangkat pembelajaran.
Download Prota, Prosem, Silabus, RPP SMP/MTs Kurikulum ...
RPP,SILABUS,PROTA,PROSEM,KKM IPS TERPADU KELAS 8 KURIKULUM 2013 REVISI 2019 By . Kherysuryawan Edit. kherysuryawan.id - Perangkat Pembelajaran k13 IPS Terpadu Kelas 8 Revisi 2019. Salah satu mata pelajaran yang ada pada kurikulum 2013 yaitu mata pelajaran IPS Terpadu, dan pelajaran tersebut hanya untuk tingkat SMP
saja karena pada tingkat SMA dan SMK pelajaran IPS sudah masuk sebagai mata ...
RPP,SILABUS,PROTA,PROSEM,KKM IPS TERPADU KELAS 8 KURIKULUM ...
Beberapa jenis perangkat pembelajaran yang umum untuk dimiliki oleh seorang guru yaitu antara lain silabus,rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), program tahunan (PROTA), program semester (PROSEM), dan kriteria ketuntasan minimal (KKM).
RPP,SILABUS,PROTA,PROSEM,KKM SEJARAH KELAS XI SMA K13 ...
Prota, Prosem, Silabus, RPP, KKM, SK, KD Kurikulum 2013 Mats Pelajaran Prakarya Kelas 7 (VII) SMP/MTs . Download SILABUS Revisi 2017; Download RPP; Download PROTA; Download PROSEM; Download KD; Download Analisis SKL KI KD; Prota, Prosem, Silabus, RPP, KKM, SK, KD Kurikulum 2013 Mapel Bahasa Inggris Kelas 7 (VII)
SMP/MTs . Download SILABUS Edisi Revisi 2017; Download RPP ; Download PROTA ...
Download Lengkap PROTA, PROSEM, SILABUS, RPP, KKM ...
PERANGKAT RPP,SILABUS,KKM,PROTA,PROSEM EKONOMI KELAS XI SMA REVISI 2020 By . Kherysuryawan Edit. kherysuryawan.id - Download Perangkat Pembelajaran Ekonomi Kelas 11 Kurikulum 2013 Revisi 2019-2020. Seperti pada postingan saya sebelumnya dimana telah banyak jenis perangkat pembelajaran yang telah saya bagikan melalui
blog ini. Yang mana perangkat pembelajaran yang telah saya bagikan tersebut ...
PERANGKAT RPP,SILABUS,KKM,PROTA,PROSEM EKONOMI KELAS XI ...
RPP,SILABUS,PROTA,PROSEM,KKM SEJARAH KELAS XII SMA K13 REVISI 2020 By . Kherysuryawan Edit. Pada postingan kali ini saya kembali akan memposting sekaligus membagikan perangkat pembelajaran untuk mata pelajaran sejarah kelas 12 SMA kurikulum 2013 revisi terbaru 2020, sebab sebelumnya saya telah membagikan perangkat
pembelajaran sejarah untuk kelas 10 dan kelas 11. Perangkat pembelajaran ...
RPP,SILABUS,PROTA,PROSEM,KKM SEJARAH KELAS XII SMA K13 ...
Berikut ini Link download contoh-contoh Prota, Prosem, Silabus, RPP, KKM Kurikulum 2013 kelas 7, 8 dan 9 SMP/MTS, semoga bisa membantu Bapak/Ibu yang sedang membuat perencanaan pembelajaran. A. RPP, Silabus, Prota, Prosem, KKM, SK&KD Kurikulum 2013 Bahasa Indonesia Kelas VII SMP MTS. Kriteria ketuntasan minimal
(KKM), Program Tahunan (PROTA), program semester (PROMES) untuk kelas 7 SMP / MTS ...
PROTA PROMES SILABUS RPP DAN KKM KELAS 7 8 DAN 9 SMP (MTs ...
RPP, SILABUS, PROTA, PROSEM, KKM BAHASA INGGRIS SMA KELAS 10 K13 REVISI 2019 By . Kherysuryawan Edit. kherysuryawan.id - Download Perangkat Pembelajaran Bahasa Inggris Kelas x Revisi 2019. Jika anda berprofesi sebagai guru tentunya anda akan sangat membutuhkan suatu perangkat pembelajaran yang akan di gunakan dalam
melakukan kegiatan pembelajaran serta sebagai dokumen dalam pelaksanaan ...
RPP, SILABUS, PROTA, PROSEM, KKM BAHASA INGGRIS SMA KELAS ...
PERANGKAT RPP,SILABUS,PROTA,PROSEM,KKM EKONOMI KELAS XII SMA REVISI TERBARU By . Kherysuryawan Edit. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang saat ini mulai di berlakukan secara nasional di seluruh satuan pendidikan yang ada di wilayah indonesia maupun sekolah indonesia yang berada di luar negeri. Sebagai seorang guru
pastinya kita di tuntut untuk mengajar secara profesional, di samping itu ...
PERANGKAT RPP,SILABUS,PROTA,PROSEM,KKM EKONOMI KELAS XII ...
RPP, Silabus, Prota, Prosem, KKM K13 Revisi 2019 Mapel Fiqih MI Kelas 2 21 Sep, 2019 Post a comment RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD.
RPP, Silabus, Prota, Prosem, KKM K13 Revisi 2019 Mapel ...
Silahkan Download semua RPP, Silabus, KKM, Prota dan Promes SMP Terbaru (RPP berkarakter dan Silabus Berkarakter) Semua Kelas 7, 8 dan 9 di bawah ini : Catatan : Insya Allah Semua Gratis . Untuk mempermudah semua file sudah dalam bentuk Ms word. jadi bisa di kurangi dan ditambahkan sesuai dengan keperluan.
RPP, Silabus, KKM, Prota dan Promes SMP Terbaru Kelas 7, 8 ...
RPP,SILABUS,PROSEM,PROTA,KKM SENI BUDAYA KELAS 12 SMA K13 REVISI TERBARU 2019 By . Kherysuryawan Edit. kherysuryawan.id - Download Perangkat Pembelajaran Seni Budaya Kelas 12 Kurikulum 2013 Revisi 2019-2020. Tugas seorang guru selain mengajar harus juga dapat membuat dan menyiapkan perangkat pembelajaran. Berbicara
mengenai perangkat pembelajaran, ada beberapa jenis perangkat pembelajaran yang ...
RPP,SILABUS,PROSEM,PROTA,KKM SENI BUDAYA KELAS 12 SMA K13 ...
Inilah Download RPP K 13 SMP Dilengkapi Silabus, Prota, Prosem, KKM untuk kelas 7, 8, 9 semester 1 dan 2 semua mata pelajaran.
Download RPP K 13 SMP Dilengkapi Silabus, Prota, Prosem, KKM
Perangkat pembelajaran yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh seorang guru berupa silabus, program tahunan (PROTA), program semester (PROSEM), rencana pelaksanan pembelajaran (RPP).

GURU IDOLAKU PENULIS: Joko Wibowo Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-281-778-4 Terbit : Agustus 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Buku GURU IDOLAKU memaparkan kiat-kiat menjadi guru idola. Guru yang diidolakan oleh peserta didik. Pada dasarnya kasta tertinggi kepuasan guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah
adalah menjadi guru idola. Ada 19 poin penting yang harus diperhatikan dan diterapkan dalam dunia pendidikan yaitu sekolah. Buku GURU IDOLAKU bisa menjadi sumber literasi bagi mahasiswa yang menempuh FKIP/ Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Salah satu bekal untuk menjadi guru yang didamba oleh peserta didik. Guru
adalah artis bagi peserta didik. Jika ingin menjadi idola hendaknya punya keinginan yang kuat untuk menuju ke arah cita-cita guru idola. Menjadi guru idola itu asyik lho! selain banyak penggemarnya, menjadi guru idola adalah wujud nyata pengembangan diri. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Buku ini berisikan keberadaan PJJ di masa pandemi yang dianggap membawa banyak perubahan positif dan negatif. Buku ini juga mengangkat masalah pendidikan semasa PJJ. Tidak hanya itu, buku ini merupakan curahan hati seorang pendidik dalam menyiasati PJJ selama pandemi ini.
Buku ini telah hadir sebagai upaya penyamaan visi, penyatuan perspektif dan sebagai penyelaras irama dalam mendidik anak khususnya bagi orang tua peserta didik SMPIT Darul Fikri Tanjungbalai. Peran orang tua sangatlah vital dalam pendidikan anak. Waktu di sekolah hanya delapan jam dan enam belas jam sisanya di rumah,
artinya jika orang tua hanya memasrahkan pendidikan anak pada sekolah alangkah sangat mustahil bias terwujudnya keberhasilan pada pendidikan itu. Sebagaimana pernah disampaikan dengan tegas oleh pembina JSIT vi Indonesia Dr. Sukro Muhab, “sekolah adalah mitranya orang tua, jangan dibalik!”. Pedoman Akademik SMPIT
Darul Fikri Kota Tanjungbalai (Edisi Revisi 2021) ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Kami menyadari bahwa dalam konsep pendidikan islam terpadu, keterpaduan adalah sebuah keniscayaan dalam pengelolaan pendidikan itu sendiri. Keterpaduan yang dimaksud dalam hal ini adalah penerapan proses pendidikan yang sejalan antara pihak sekolah dengan keluarga. Iklim yang dibangun sekolah harus sama dengan di
rumah. Dengan demikian, proses pendidikan akan berjalan secara optimal dan wujud dari hasilnya juga akan sesuai dengan yang diharapkan. Alhamdulillahirobbil ‘alamin, buku ini telah hadir sebagai upaya penyamaan visi, penyatuan perspektif, dan sebagai penyelaras irama dalam mendidik anak khususnya bagi orangtua
peserta didik SDIT Darul Fikri Tanjungbalai. Peran orangtua sangatlah vital dalam pendidikan anak. Waktu di sekolah hanya delapan jam dan enam belas jam sisanya di rumah, artinya jika orangtua hanya memasrahkan pendidikan anak pada sekolah alangkah sangat mustahil bisa terwujudnya keberhasilan pada pendidikan itu.
Sebagaimana pernah disampaikan dengan tegas oleh pembina JSIT Indonesia Dr. Sukro Muhab, “Sekolah adalah mitranya orangtua, jangan dibalik!” Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah sebuah buku pedoman yang akan membuka terang segala informasi yang dibutuhkan mengenai Sekolah Islam Terpadu Darul Fikri Tanjung
Balai. Insya Allah buku ini dapat menjawab rasa ingin tahu pembaca mengenai apa dan bagaimana SIT Darul Fikri Tanjung Balai menjalankan proses pendidikan di dalamnya sehingga menghasilkan luaran anak didik yang membanggakan dan membahagiakan bagi kedua orang tua. Pedoman Akademik SDIT Darul Fikri Kota Tanjungbalai
(Edisi Keempat) ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak*
Buku ini telah hadir sebagai upaya penyamaan visi, penyatuan perspektif dan sebagai penyelaras irama dalam mendidik anak khususnya bagi orang tua peserta didik SDIT Darul Fikri Tanjungbalai. Peran orang tua sangatlah vital dalam pendidikan anak. Waktu di sekolah hanya delapan jam dan enam belas jam sisanya di rumah,
artinya jika orang tua hanya memasrahkan pendidikan anak pada sekolah alangkah sangat mustahil bias terwujudnya keberhasilan pada pendidikan itu. Sebagaimana pernah disampaikan dengan tegas oleh pembina JSIT vii Indonesia Dr. Sukro Muhab, “sekolah adalah mitranya orang tua, jangan dibalik!”. Pedoman Akademik SD IT
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Darul Fikri Kota Tanjungbalai Edisi Revisi 2021 ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Dalam kurun dekade terakhir, kebutuhan akan pemimpin yang inovatif menjadi kebutuhan mendesak seiring kian meningkatnya kompetensi antar organisasi dalam upaya memajukan lembaganya agar mampu menjadi yang terdepan, termasuk lembaga pendidikan yang secara keorganisasian merupakan sebuah lembaga yang mesti memiliki
pondasi model pengelolaan dengan daya inovasi yang kuat, dan sistem pelayanan yang prima. Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah, sebagai lembaga pendidikan pada akhirnya harus mempersiapkan diri menjadi sekolah yang inovatif dan mempuyai nilai jual di tengah masyarakat dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas,
menjadi sekolah yang unggul akan berarti harus dimulai dengan memiliki kepala sekolah yang inovatif. Tujuannya tidak lain agar kepala seklah mampu mewujudkan visi, misi sekolah dengan strategi-strategi inovatif dari kepala sekolah. Buku ini berangkat dari suatu penelitian mengenai Model Pengelolaan Kinerja Guru yang
dilakukan oleh pihak manajemen sekolah menengah atas Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan. Kepala sekolah sebagai pemimpin berinovatif serta akan menghasilkan sekolah unggul. Akan berarti bahwa membuat model pengelolaan yang dilakukan oleh pihak manajemen sekolah untuk menjadikan sekolah yang unggul, ini artinya
keterpaduan antara kepala sekolah sebagai pemimpin, dan sekolah sebagai lembaga yang dipimpin.
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmad-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan buku yang berjudul Belajar Teori dan Praktik dalam Penelitian Tindakan Sekolah. Dalam menyelesaikan buku ini penulis melaksanakan dengan baik, tetapi menyadari bahwa
tetap ada kekurangan, baik dari segi penulisan, isi materi, maupun penggunaan bahasa yang kurang tepat. Oleh karena itu, sangat mengharapkan masukan dari para pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan di kemudian hari. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini, yaitu orang tua tercinta, Toulombowo Telaumbanua (+) dan Sa’ati Zega (+) yang telah melahirkan dan membesarkan penulis. Istri tersayang, Riliani Zega, S.Tr.Keb. dan ketiga anak putra Firest Nifataro Telaumbanua,
Fincent Bualasaro Telaumbanua, dan putri Futty Nonifili Telaumbanua yang telah memberikan sumbangan dan dukungan baik secara moral, material, dan spiritual. Akhir kata penulis sampaikan. Semoga buku ini dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi dunia pendidikan. Terima kasih.
Guru seringkali digugu dan ditiru begitulah pepatah klasik menyebutnya. Jikalau ada anak yang pandai pastilah yang ditanyai siap orang tuanya tapi sebaliknya kalau ada anak didik yang malas, kurang cerdas dll yang ditanya siapakah gurunya? paradigma ini seakan melekat seraya menisbatkan bahwa “tanggunga jawab”
seorang guru tidaklah mudah. Semua pihak tentulah setuju dengan istilah profesionalisme guru. Tidak hanya secara keilmuan melainkan juga secara finansial, walaupun isilah guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa sudah mengalami sedikit distorsi dan redifinisi di tengah kebijakan yang cenderung lesu. Guru yang
profesional diharapkan mampu mendongkrak kualitas pendidikan di tanah air yang selama ini tergolong relatif rendah. Meskipun beberapa individu telah mencapai prestasi yang gemilang di beberapa forum olimpiade. Namun keinginan dan harapan ini akan menjadi isapan jempol belaka apabila para stakeholders hanya berharap
dan berharap tanpa berbuat sesutu yagn lebih baik. Buku ini membedah seputar realitas dan sisi-sisi lain kebijakan profesionalisme guru, dari sisi optik hukum, implementasi dan rekonsepsi. Sehingga cocok bagi para akademisi, praktisi, politisi, pemangku kebijakan serta birokrasi, terlebih aktivis mahasiswa, dan insan
cendekia yang peduli akan pendidikan di negeri ini.
Buku ini hadir dalam sebuah paket lengkap. Ungkapan cinta, inspirasi, bahkan kiat hidup sehari-hari, semua diramu menjadi rangkaian jejak yang ingin diabadikan. Ia adalah buah karya dari peserta kelas menulis Alineaku. Sosok-sosok pembelajar yang penuh cinta, wajah-wajah yang tak pernah lelah mengabadikan hidupnya di
jalan kebaikan. Buku ini merupakan karya bersama peserta Kelas Menulis Online Alineaku (Antologi) dibawah bimbingan Pak Cahyadi takariyawan dan Bu Ida Nur Laila
Semua orang tentu saja mendambakan memiliki anak-anak yang hebat. Dalam perjalanannya tentu saja dibutuhkan sebuah cara, trik dan juga kiat-kiat khusus. Bagaimana cara kita mewujudkan anak-anak sukses di abad 21? Temukan jawabannya dalam buku ini
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