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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this hujan kepagian nugroho notosusanto by online. You might not require more era to spend to go to the ebook instigation as competently as search for them. In some cases, you likewise pull off not discover the proclamation hujan kepagian nugroho notosusanto that you are
looking for. It will certainly squander the time.
However below, subsequent to you visit this web page, it will be so completely easy to get as well as download lead hujan kepagian nugroho notosusanto
It will not recognize many epoch as we explain before. You can reach it even if accomplish something else at house and even in your workplace. hence easy! So, are you question? Just exercise just what we meet the expense of below as well as review hujan kepagian nugroho notosusanto what you subsequent to to read!

Untuk bisa menulis dengan baik, Anda perlu berlatih sebanyak dan sesering mungkin. Anda bisa menulis di blog pribadi atau di buku harian. Yang penting lakukan hal
itu dengan tekun dan konsisten. Buku ini akan membantu Anda dalam sukses membuat tulisan yang berkualitas sehingga dapat menjuarai lomba penulisan , dimuat di
media cetak, internet bahkan penerbit yang populer sekalipun. Buku ini berisi tentang pentingnya menulis, cara menulis yang cepat, membuat tulisan yang menarik,
publikasi naskah, writerpreneurship dan penulis Indonesia. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy
your day, guys

Hujan Kepagian-Nugroho Notosusanto 2011-01-01 Cerpen-cerpen Nugroho Notosusanto ini merupakan kesaksian tentang revolusi kemerdekaan. Tidak banyak karya
sastra yang menampilkan kisah-kisah di sekitar revolusi itu, yang dialami sendiri oleh pengarangnya. Hal itu membuat kumpulan cerpen ini sangat penting. Perang di
sini tidak hanya dilihat dari sudut peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan tindakan-tindakan serba heroik para pelakunya, tetapi dilihat dari isinya yang lebih
manusiawi. Pengarangnya sendiri terlibat langsung dalam perjuangan kemerdekaan itu sebagai anggota tentara pelajar. (Balai Pustaka)

Mengintip Indonesia dari Lerok dan Oetimu-Hairus Salim HS Esai-esai yang cemerlang dan mendalam terhadap sejumlah cerpen, kumpulan cerpen, novel dan
(oto)biografi. Ulasannya seperti sebuah undangan untuk terus membaca karya sastra, dan pembacaannya menginspirasi bagaimana lapis-lapis makna dalam sebuah
karya diulik, diciptakan, dihadirkan, dan sekaligus juga dibongkar dan dipertanyakan.

Hujan Kepagian-Nugroho Notosusanto Cerpen-cerpen Nugroho Notosusanto ini merupakan kesaksian tentang revolusi kemerdekaan. Tidak banyak karya sastra yang
menampilkan kisah-kisah di sekitar revolusi itu, yang dialami sendiri oleh pengarangnya. Hal itu membuat kumpulan cerpen ini sangat penting. Perang di sini tidak
hanya dilihat dari sudut peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan tindakan-tindakan serba heroik para pelakunya, tetapi dilihat dari isinya yang lebih manusiawi.
Pengarangnya sendiri terlibat langsung dalam perjuangan kemerdekaan itu sebagai anggota Tentara Pelajar. Cerita pertama misalnya mengenai ketetapan diri untuk
maju ke medan pertempuran, sekalipun orang tuanya lebih menyukai dia melanjutkan pelajaran, karena umurnya masih muda, 14 tahun, selama ia berada di medan
pertempuran ia selalu ingat akan bangku sekolah. Ia juga terkenang kepada ayahnya yang ditinggalkan tanpa minta izin. Di bukit ia bertemu dengan bocah kecil yang
mengingatkannya kepada adiknya yang telah bersekolah. Pengalaman-pengalaman selama revolusi ini sangat menarik untuk dibaca. Pengarang memaparkannya
kepada kita dengan sederhana, tetapi memikat.

Sistem Kebut Semalam Lolos Tes Masuk TNI-POLRI-Isti Fina Indriana, S.Si 2019-01-01 Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup #PustakaWidyatma

Sastra Indonesia Lengkap-Tim Sastra Cemerlang 2018-01-01 Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam budayanya oleh karena itu kita sebagai warga negara
Indonesia yang baik, wajib untuk melindungi dan melestarikan kebudayaan kita, salah satu budaya yang harus kita jaga adalah kesastraan bangsa yang begitu
bergunanya bagi kita semua Kesastraan yang ada sekarang ini dari zaman ke zaman selalu kita jadikan referensi di kala kita akan membuat salah satu karya sastra
Dengan ini kami mencoba menyusun rangkuman sastra Indonesia agar supaya dapat di jadikan referensi atau acuan untuk terus berkarya Buku persembahan penerbit
IlmuCemerlangGroup

Siapa Nugroho Notosusanto, Tentara Yang Menjadi Tokoh Pendidikan-TEMPO Publishing 2020-01-01 Profil dan karier Rektor UI Nugroho Notosusanto. Ia yang
mendirikan dusun mahasiswa bersama Emil Salim di tahun 50-an. Banyak menuliskan buku-buku ilmiah & fiksi.

Pias-Pias Materi Bahasa dan Sastra Indonesia Untuk kelas XII SMA/MA-Herson Kadir dan Lian Puluhulawa. 2013-12-03 Buku ini berisi materi-materi yang
berkaitan dengan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia khusus kelas III SMA. Saat ini, kelas XII SMA/MA belum menggunakan kurikulum yang baru, yakni
kurikulum 2013. Untuk itu, penyusunan materi bahasa dan sastra Indonesia di dalam buku ini masih disesuaikan dengan kurikulum tahun 2006 yakni KTSP.
Penyusunan materi dalam buku ini dilakukan sesuai adanya urutan/fase, keterjalinan, keterkaitan, dan kesinambungan Kompetensi Dasar setelah dianalisis, kemudian
dipolakan ke dalam organisasi unit-unit pembelajaran. Artinya, penyusunan dilakukan dengan mengurutkan dan mengorganisasikan beberapa Kompetensi Dasar (KD)
yang memiliki keeratan atau keterkaitan substansi materinya dalam bentuk unit-unit materi yang berkesinambungan. Misalnya, ada beberapa materi yang KD-nya
berada di semester II (genap), tapi layak atau cocok diberikan terlebih dahulu di semester I (ganjil), maka KD-KD tersebut diurutkan dan diorganisasikan ke dalam unitunit materi pembelajaran pada semester I (satu) tersebut, begitu juga sebaliknya. Hal itu dilakukan, karena setelah dianalisis bahwa terdapat relevansi dan keterkaitan
substansi materi pada KD-KD khsusunya di kelas XII SMA/MA, yang patut dan cocok diberikan secara berurutan. Dengan begitu dapatmemberikan efek terhadap
pembentukan pemahaman siswa secara sistematis dan berurutan pula. Artinya, siswa tidak perlu mengalami dan menerima sajian materi yang terkesan tumpang tindih
dan dianggap miss match.

Be Smart Bahasa Indonesia-

Get Success UN Bahasa Indonesia-

Untuk Sebuah Pengabdian-Jamal T. Suryana 2011-01-01 Tidak banyak di zaman sekarang, anak muda seperti Joko yang dikisahkan dalam cerita fiksi yang berjudul
Untuk Sebuah Pengabdian, rela mengorbankan dirinya bekerja jauh di pelosok desa dan jauh dari keluarga. Balai Pustaka

Aneka Pustaka-Rusman Sutiasumarga 1983-01-01 Balai Pustaka adalah penerbit yang tertua _di Indonesia. Dalam masa jayanya dulu, penerbit ini boleh disebut
sebagai barometer sastra Indonesia, karena banyak menerbitkan buku-buku atau roman sastra, basil karya para pengarang terkenal. Balai Pustaka

Sistem Kebut Semalam Lolos Tes CPNS Cukup 1X Tes Tembus CPNS-Isti Fina Indriana, S.Si 2018-01-01 Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup
#PustakaWidyatma

Pengantar sejarah sastra Indonesia-Yudiono K. S. 2010 History of Indonesian literature of the 20th century.

Paket Soal CPNS Mirip Aslinya-Isti Fina Indriana, S.si. 2019-01-01 Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup #Cakrawala

Beginning to Remember-Mary Sabina Zurbuchen 2005 As Indonesia emerges from authoritarian rule, public intellectualshave begun to question the way the
countrys past has been remembered, memorialized and inscribed. Mary Zurbuchens edited collection of essays addresses the many ways in which Indonesians have
dealt with memory, its formation and its manipulation.

Pasti Bisa Bahasa Indonesia untuk SMA/MA Kelas XI-Tim Ganesha Operation Untuk versi cetak, kunjungi link:
http://www.penerbitduta.com/read_resensi/2019/5/pasti-bisa-bahasa-indonesia-smama-kelas-xi#.YWetnVVBxhE Seri buku PASTI BISA merupakan buku pengayaan yang
disusun berdasarkan Kurikulum 2013. Buku ini berisi materi dan soal-soal latihan untuk membantu siswa menghadapi ulangan harian dan ulangan akhir semester.
Buku yang membantu siswa mempersiapkan diri agar sukses meraih nilai tinggi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. • Berisi ringkasan materi pelajaran
sesuai Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam Kurikulum 2013. • Dilengkapi contoh-contoh soal pada setiap subbab yang dibahas secara gamblang dan
mudah dipahami (belajar melalui contoh). • Dilengkapi soal-soal latihan yang komprehensif di bagian akhir bab untuk menguji pemahaman materi di setiap bab. •
Dilengkapi soal-soal Penilaian Hasil Belajar Semester 1 dan Penilaian Hasil Belajar Semester 2 sebagai latihan untuk menghadapi ulangan akhir semester. Seri PASTI
BISA membantu mencapai kesuksesan meraih nilai tinggi pada ulangan harian dan ulangan akhir semester.

Teori Pengkajian Fiksi-Burhan Nurgiyantoro 2018-08-14 Sebuah cerita fiksi hadir di hadapan pembaca secara menyeluruh dan sekaligus sebagai sebuah kesatuan.
Fiksi dibangun oleh berbagai unsur intrinsik pendukungnya, namun tiap unsur itu tidak hadir secara sendiri-sendiri dan terpisah. Semua unsur intrinsik pendukung
eksistensi sebuah karya fiksi, saling berkaitan secara erat untuk secara bersama membentuk sebuah kemenyeluruhan indah dan padu. Namun, ketika diminta untuk
menjelaskan keindahan sebuah karya fiksi, kita mau tidak mau berpikir bagaimana “kualitas”, fungsi, dan hubungan antarunsur pendukung itu dalam keseluruhannya.
Artinya, kita harus berpikir analitis, berpikir tentang eksistensi tiap unsur. Secara intuitif orang dapat merasakan keindahan sebuah cerita fiksi. Tetapi, ketika diminta
untuk menjelaskannya, kita menjadi terbata-bata. Sungguh, keindahan lebih mudah dirasakan daripada dijelaskan. Sebagaimana edisi sebelumnya, buku ini hadir
dengan mengemukakan berbagai unsur intrinsik pendukung eksistensi sebuah karya fiksi. Secara teoretis unsur-unsur itu dapat dikenali dan dijelaskan kualitas, fungsi,
dan saling hubungannya. Hal-hal itu semua diperlukan sebagai salah satu syarat untuk memahami dan menjelaskan keindahan cerita fiksi, merupakan “bekal” untuk
masuk ke dunia fiksi. Maka, ia mesti dibutuhkan oleh mahasiswa jurusan bahasa dan sastra atau peminat. Kehadiran buku ini tampak mendapat sambutan yang cukup
baik yang terlihat dari banyaknya edisi cetak ulang. Untuk itu, pada terbitan kali ini dilakukan revisi. Perkembangan ilmu kesastraan sebagai bagian dari ilmu-ilmu
humaniora sebenarnya tidak secepat sain dan teknologi, maka berbagai hal yang dikemukakan pada waktu penulisan buku ini, sebenarnya boleh dikatakan tidak
ketinggalan zaman. Maka, revisi lebih dalam pengertian menambah dan melengkapi kekurangan-kekurangan. Itu pun sebenarnya hanya mencakup sebagian kecil saja.
Tujuan penulisan ini lebih dimaksudkan untuk memahamkan mahasiswa (atau peminat) tingkat awal pada fiksi sehingga lebih dapat menikmatinya. Jadi, pembicaraan
buku ini lebih cenderung ke aspek sruktural pembangunnya. Tambahan lain buku ini adalah kini dilengkapi dengan glosarium dan indeks. [UGM Press, UGM, Gadjah
Mada University Press]

Perjalanan Panjang Sastra Indonesia-DRA Eka Berdianti 2020-10-05 Negara kita dikenal kaya akan pujangga dengan karya-karya yang hebat luar biasa. Para
sastrawan membuat sesuatu yang pedas menjadi enak untuk dibaca, didengar, dan dirasakan, pada masa penjajahan senjata mereka adalah pena dan kertas, dan
senjata itu lebih tajam dari peluru. Akan tetapi disayangkan semakin pesat perkembangan zaman semakin mereka dilupakan. Didalam buku ini diuraikan sedikit
tentang para pujangga dan karya-karyanya dengan harapan generasi akan datang bisa menghargai para pujangga itu dan mengembangkan karyanya.

Pengantar Teori Sastra-Dr. Surastina, M.Hum 2018-03-08 Sastra dan Ilmu Sastra merupakan topik yang sangat menarik. Hingga kapanpun tema sastra tidak akan
pernah habis untuk dikaji dan diteliti. Akan tetapi di sisi lain permasalahan teori sastra juga merupakan masalah yang rumit dan peka karena menyangkut
perkembangan dan dinamikanya. Seringkali dijumpai permasalahan sastra tidak bisa terjawab secara tuntas karena pendekatan dan metode yang kurang tepat dalam
proses penganalisaan. Terlebih jika mengupas permasalahan sastra yang berhubungan dengan pewarisan nilai, revitalisasi nilai, pembentukan karakter, sehingga
masih harus membutuhkan instrumen yang konkret dalam penganalisaan. Oleh karena itu, terbitnya buku ini saya harapkan bisa membantu para pecinta sastra,
khususnya mahasiswa sebagai bacaan dan referensi. Buku ini mengupas tema teori sastra yang dekat dengan kegiatan literasi.

Catatan Pinggir I-Goenawan Mohamad

Tips Menulis Cepat dan Kreatif- Taufik Hidayat Tips Menulis Cepat dan Kreatif Penulis : Taufik Hidayat Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-319-266-8 Terbit :
Januari 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan
aksara. Seiring dengan perkembangan teknologi dan media, kegiatan menulis juga ikut berkembang pesat di dunia. Melalui media elektronik, setiap orang dapat
memperoleh bahan penulisan dari internet, sehingga penulis lebih efisien waktu, biaya, dan tenaga. Saat ini penulis juga bisa berbagi semua tulisannya di manapun ia
berada dengan menggunakan teknologi berbasis internet. Begitu juga dengan para pembaca, akan lebih mudah untuk melihat tulisan-tulisan penulis yang digemarinya.
hujan-kepagian-nugroho-notosusanto

Proses Kreatif 2-Pamusuk Eneste 2009-06-30 12 kisah inspiratif para sastrawan tertuang dalam buku ini tentang proses kreatif untuk membuat karya fiksi yang
menarik. Mulai dari Pramoedya Ananta Toer, Umar Kayam, Sapardi Djoko Darmono, sampai Hamsad Rangkuti, ditemukan satu benang merah tentang penulisan karya
fiksi yaitu menulis karya fiksi tidak bisa diajarkan tapi bisa dipelajari. Maka, pelajari pengalaman mereka yang berkisah dalam buku ini!
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Apresiasi kesusastraan-Yakob Sumarjo 1986
Get Success UN+SPMB Bahasa IndonesiaSejarah lokal-Zulfikar Ghazali 1995 History of Indonesia; papers of a discussion.
Think Smart Bahasa IndonesiaKamus sastra Indonesia-Syamsir Arifin 1991 Dictionary of Indonesian literature.
Menteri-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 1966-S. Sumardi 1984
Peta sejarah sastra Indonesia-Yudiono K. S. 2006
Pembimbing pembaca- 1984
85 Tahun Taufik Abdullah - Perspektif Intelektual Dan Pandangan Publik-Susanto Zuhdi, DKK 2020-12-30 Akan keliru jika menganggap Taufik Abdullah, akrab
dipanggil Pak Taufik, hanya sebagai pribadi sombong, tinggi hati, atau suka ngenyek pendapat orang lain. Oleh karena itu banyak orang tersinggung atau sakit hati.
Dalam suatu ceramah, ada yang mengomentari “ di mana ketajaman analisa Taufik Abdullah?”. Dengan enteng Taufik menanggapai “saya juga heran, ternyata saya
tidak sepintar yang saya harapkan” (Eka Budianta). Taufik punya selera humor juga. Sewaktu memasuki rumah makan di Pariaman, seorang gadis pelayan
menyambutnya dan mengatakan “rasanya saya pernah melihat Bapak di televisi”. “iya ya?,” jawab Pak Taufik. Beliau lantas melanjutkan “Pada sinetron yang mana tu,
ya? Waktu main dengan Dessy Ratna Sari atau Primus, ya?”. “Ndak di sinetron doh Paaak, pado acara mangecek-ngecek je nyeh.” (Tidak di sinetron Pak, tapi acara
berbincang-bincang saja,” jawab gadis pelayan tersebut sambal tertawa bersama kawannya (Gusti Asnan). Tidak ada istilah pensiun bagi Pak Taufik. “Pensiun hanyalah
soal gaji yang harus diterima ala kadarnya, tetapi bukanlah berarti anjuran agar kreativitas dibiarkan untuk menganggur. Kreativitas tidak mengenal usia!” (Kenedi
Nurhan) Masih banyak sisi lagi tentang Pak Taufik dalam buku untuk mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Pengasih kepadanya di usia ke-85 pada tahun ini. Lahir
di Bukittinggi 3 Januari 1936, doktor kedua orang Indonesia, setelah Prof. Sartono Kartodirdjo, sejarawan kesohor ini masih melakukan banyak kegiatan: menulis,
membawakan makalah dalam seminar, dan kegiatan lainnya di bidang sejarah dan kebudayaan.

Seabad pers kebangsaan, 1907-2007- 2007 History of press in Indonesia, 1907-2007; collection of articles.

History in Uniform-Katharine E. McGregor 2007 Under the New Order regime (196798), the Indonesian military sought to monopolise the production of official
history and control its contents. The goal was to validate the political role of the armed forces, condemn communism and promote military values. In this detailed
examination of the Indonesian militarys image-making efforts, Katharine E. McGregor explores the formulation of nationalist history under Suharto, and shows how this
effort affected the Indonesian people.

Tempo- 1984-09

Unsur erotisme dalam cerpen Indonesia 1950-an-Abdul Rozak Zaidan 1998 Eroticism in the 1950's Indonesian short stories.

Adat Muda Menanggung Rindu-Bagindo Saleh 2019-09-01 Kisah percintaan dua manusia dalam Adat Muda Menanggung Rindu ini sangat menarik dan unik.
Bagindo Saleh, pengarang buku ini menggambarkan kisah itu dengan apik sehingga pembaca seolah menonton film percintaan muda-mudi pada tahun 1940-an saat
membaca roman ini. lika liku percintaan akibat kondisi perang, pergeseran, budaya, dan perbedaan pandangan dikemas sangat menarik sampai saat ini meskipun telah
terbit untuk pertama kalinya pada tahun 1955. Bagaimanakah kondisi Indonesia saat itu serta pergeseran budaya dan perbedaan pandangan yang bagaimanakah yang
mewarnai percintaan dua manusia dalam kisah ini?

Bahasa dan sastra- 1993

Sastra Indonesia dan daerah-Kusman K. Mahmud 1987 Literary criticism of Indonesian literature and local literature; collection of articles previously published in
the daily Pikiran Rakyat, Bandung.

Ikhtisar Sejarah Sastera Indonesia-Ajip Rosidi 2018-07-25 Buku ini menguraikan secara sistimatis dan kronologis kesusasteraan Indonesia moderen khususnya bagi
pelajar dan mahasiswa Jurusan Sastera Indonesia. Diawali dengan pengantar tentang karakteristik unik sastera Indonesia dalam perbandingannya dengan apa yang
disebut sastera Nusantara, maka dibukalah babak kelahiran sastera Indonesia moderen sejak awal abad kedua puluh. Pembaca dikenalkan dengan babakan atau
periode dalam sejarah kesusasteraan yang tak bisa dilepaskan dari konteks politik bangsa yang bergulat melawan penjajahan dan berjuang mencari identitasnya
sebagai bangsa merdeka. Setiap periode memiliki tokohnya sendiri-sendiri dan pembabakan itu selalu mengundang perdebatan yang seru. Buku ini memaparkan setiap
tokoh penting dalam sastera Indonesia moderen secara berurutan, dilengkapi pula dengan buku-buku yang pernah dilarang pemerintah dengan dalih politis. [Ikhtisar
Sejarah Sastra Indonesia, Pustaka Jaya, Dunia Pustaka Jaya]
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Cerita pendek Indonesia, 1940-1960-Sri Sayekti 1995 Literary criticism on Indonesian short stories, 1940-1960.
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