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Kuntum budi sumbangsih
Kongres Bahasa Indonesia III
Gema
Historical development of Islamic education in Indonesia.

Pengalaman belajar Islam di Kanada
Pendidikan Islam di Indonesia
Risalah Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional III
Membaca pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang demokrasi
Role of museums in history of independence struggle in Indonesia.

Mimbar BP 7
Analysis of Ghazzali's thoughts, 1058-1111, a Persian theologian and philosopher,
on Islamic theology.

Genealogi Teori dan Metodologi di Cultural Studies
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Suluk Kiai Cebolek dalam konflik keberagamaan dan kearifan
lokal
Refleksi atas persoalan keislaman
Museum dan sejarah
Perkembangan arsitektur masjid di Jawa Timur
Festschrift in honor of Dick Hartoko, b. 1922, Indonesian scholar and priest.

An1mage Jurnal Studi Kultural
Naskah, teks, dan metode penelitian filologi
Aliran dan perkembangan semasa dalam bidang
penterjemahan
Filsafat Ilmu
Teologi al-Ghazali
Sebagai landasan filosofis bagi tegaknya suatu ilmu, peran Filsafat Ilmu dalam
struktur bangunan keilmuan tidakbisa disangsikan lagi. Filsafat ilmu banyak
menawarkan pola pikir dengan memperhatikan objek dan subjek ilmu, termasuk
pola pikir logika sebagai bagian inheren di dalamnya. Bahkan filsafat ilmu
merupakan instrumen dalam proses penggalian suatu ilmu, sekaligus memberikan
kerangka pada rangkaian kegiatan keilmuan. Demikian signifikansi filsafat ilmu
dalam konteks pengembangan keilmuan. Buku ini merupakan kumpulan tulisan
yang saya tulis sejak berada di Mesir, saat strata satu, dan secara khusus saat
aktif menulis di Jurnal OASE (Media silaturahmi ICMI Kairo).Ê Saat belajar filsafat
ilmu di IAIN Bandung, (kini UIN) penulis merilis tema demi tema sesuai judul-judul
dalam buku filsafat ilmu. Kemudian saat kuliah program doktoral di UIN Jakarta,
tema-tema yang berkaitan kembali satu per satu dirangkai untuk melengkapi
keutuhan tematik kajian filsafat ilmu. Dalam buku ini diperkaya penulisannya
ketika penulis terlibat mengajar matakuliah filsafat ilmu di IAIN Batusangkar dalam
rentang 5 semester. Kekuatan buku ini terletak pada tema pembahasan yang
dirilis berdasarkan kebutuhan tematik para mahasiswa pascasarjana. Lewat diskusidiskusi yang intensif, para mahasiswa memberi sumbangan ide bagi penulisan
buku ini yang disampaikan melalui pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi. ***
Persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia Group)
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Tantangan kemanusiaan universal
Dasar-Dasar Ilmu Politik
Tujuan artikel ini adalah membahas genealogi teori dan metodologi kajian budaya
dalam hubungannya dengan disiplin lain yang menaruh perhatian terhadap
fenomena budaya. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil
penelitian ini menemukan bahwa latar belakang munculnya cultural studies adalah
untuk melawan ketidakadilan dan ketidakpedulian masyarakat kapitalis terhadap
budaya massa yang diproduksi oleh industri budaya. Teori utama yang digunakan
cultural studies adalah hegemoni dan konstruksi budaya sembari memanfaatkan
berbagai teori kritis yang berkelindan dengan disiplin-disiplin lain. Pendekatan
yang digunakan adalah interdisipliner reflektif, yang dalam analisisnya membatasi
antara subjek-subjek lain dan dirinya sendiri.

Cita dan citra Muhammadiyah
On Malay language, literature, and culture; festschrift in honor of Nik Safiah Karim,
a Malaysian linguist and educator.

Bahasa dan sastra
Buku yang diberi judul Metode dan Perubahan Pandangan ini, merupakan sebuah
refl eksi atas rasionalitas yang dibangun oleh ilmu pengetahuan dalam sejarah
perkembangannya. Para fi lsuf seperti Thomas Kuhn dan Paul Feyerabend sudah
lama menegaskan bahwa tidak ada metode yang ahistoris. Sejarah ilmu
pengetahuan memberikan bukti-bukti tentang kekayaan metode yang digunakan
oleh para ilmuwan. Metode induksi dan deduksi yang kita kenal dewasa ini
hanyalah beberapa nama di antara metode-metode yang dimaksud. Namun dalam
keberagaman metode-metode tersebut, ilmu pengetahuan tetap konsisten
memberikan penjelasan dan pemahaman yang rasional terhadap realitas. Karena
itu, rasio menjadi dasar dan sekaligus tujuan metode ilmu pengetahuan. Buku ini
merupakan sebuah refl eksi fi lsafat atas perkembangan ilmu pengetahuan dari
Yunani kuno hingga munculnya ilmu pengetahuan modern. Sebagai sebuah
pengantar, buku ini menyiapkan para pembaca dengan pengertian fi lsafat dan
model-model pemikirannya seperti fenomenologi, analisis-konseptual,
normametafisik, dan sinopsis-menyeluruh. Pemahaman mengenai model model fi
lsafat ini menjadi dasar untuk melihat sejauh mana ilmu pengetahuan turut
mengembangkan rasionalitas: fenomenologis, konseptual, metafi sik atau sinoptik
menyeluruh.

Suara muhammadiyah
On mysticism thoughts of Ahmad Al-Mutamakkin, a Javanese ulama.

Humaniora
Socioeconomic conditions in Malaysia, and Malay culture, language, and education
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; seminar papers.

Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi Filsafat dan Etika Ilmunya
Serta Perspekfif Islam
Analisis kebudayaan
Buku ini membahas ilmu komunikasi dalam perspektif filsafatnya, etikanya, dan
perspektif Islam. Ilmu komunikasi memiliki peran besar dalam membangun pola
berpikir di masyarakat karena itu para pencinta dan pengguna ilmu harus
mengolaborasi antara aspek keilmuan dan kearifan lokal serta agama. Diharapkan
penggunaan ilmu ini, seperti dalam praktik komunikasi politik, public relations atau
komunikasi pemasaran, tetap dalam koridor titik harmoni bangsa, yakni Pancasila.
Pancasila sendiri merupakan perwujudan nilai-nilai agama. Agama menjadi
bahasan yang harus selalu menyertai pengembangan dan penggunaan ilmu
karena sumber segala ilmu adalah Allah. Rasionalitas manusia dalam
pengembangan ilmu harus ditempatkan sesuai dengan rasionalitas Allah sebagai
Pencipta. Buku ini penting sebagai sarana introspeksi perilaku-perilaku komunikasi
era digital agar juga tidak meninggalkan adab atau etika komunikasi yang
diajarkan agama dan kearifan bangsa ini agar tidak muncul bencana komunikasi.
Buku persembahan penerbit PrenadaMedia

Sejarah pendidikan Islam
Ilmu dan budaya
Jurnal ilmu politik
Studies in Indonesian philology.

Basis
Issues of Islamic thought, Islamic teachings, jihad, and radicalism in Indonesia;
collection of articles.

Islam dinamis
Dewan bahasa
Ilmu dalam perspektif
Sejarah untuk SMA/MA keleas X
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Role of Muslim scholars in development of philosophy and mathematics; collected
articles.

Mimbar Hukum
Democracy from a Sunnites' perspective; comparative study of the political
thoughts of Abdurrahman Wahid and Amien Rais, two Indonesian Muslim political
leaders and intellectuals.

Mantik, matematik, dan budaya ilmu
Dinamika bangsa Melayu
Metode dan Perubahan Pandangan
Islamic teaching on philosophy, law, politics, and economy.

Panji masyarakat
On Islamic education in Indonesia; collection of articles.

Dasar-dasar Ilmu Politik - HC,Ed. Revisi
An1mage Jurnal Studi Kultural (AJSK ISSN: 2477-3492) menerima karya yang kritis,
menguak mitos, membantu yang lemah dan terpinggirkan (termarginalkan) dalam
melawan balik dari ketertindasan. Mayoritas belum tentu kuat, minoritas belum
tentu lemah dan terpinggirkan. Mari membangun bangsa dengan pikiran kritis,
pikiran kreatif, pikiran dengan analisis yang kuat dan membangun mental kita
semua agar menjadi sepadan apa pun gendernya (gender equality). AJSK tidak
hanya untuk sains sosial namun juga sains eksakta, sebab di sains eksakta juga
muncul konstruksi mitos-mitos yang harus dibongkar (dekonstruksi) lebih kritis.
Ilmu eksakta bukanlah dogma dan bukan pula agama, ilmu eksakta terus
berkembang menuju penemuan-penemuan baru. Terobosan baru dalam teknik di
bidang apa pun juga AJSK menerimanya.
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