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Tik Sma Kelas X
Sebagian besar materi Geografi & Sosiologi
SMA IPS merupakan materi hafalan. Karenanya,
kondisi ini bisa menjadi kendala bagi siswa
untuk menguasainya. Tapi, tenang guys, kita
punya solusi CERDAS yang disajikan dalam buku
ini. Kunci utama untuk mudah menghafal adalah
terlebih dahulu memahami secara benar konsep
dasar dari materi per bab-nya. Dengan
penguasaan konsep dasar yang kuat, akan
memudahkan kamu untuk menghafal materi
pelajaran. Alasan mengapa buku ini bisa
menjadi solusi CERDAS buat kamu: Penjabaran
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Konsep Dasar dari materi pelajaran tiap bab
diset secara khusus sehingga lebih mudah
dipahami dan dihafalkan. Adanya petujukpetunjuk praktis dalam setiap bab yang
memudahkan kamu untuk menerapkannya dalam
menyelesaikan soal-soal ujian. Tampilan buku
ini lebih praktis dan handy membuat kamu bisa
membawa dan membacanya di mana dan kapan
saja. Udah gak zaman bawa-bawa buku se-gede
Gaban (Gede Banget). Cukup satu Buku Mini,
tapi Master Isinya. Terdapat soal dan
pembabasan Ulangan Harian, Ujian Semester,
Ujian Nasional, SNMPTN, SIMAK-UI yang dapat
melatih kamu agar lebih mahir mengerjakan
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soal sesulit apa pun. -WahyuMediaBuku ini berisi tentang permainan teka-teki
silang bagi siswa tingkat SLTA. Dengan
mengisi TTS wawasan akan bertambah dan dapat
meningkatkan daya ingat. TTS ini adalah TTS
Ilmu-Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi) Kelas
X Semester 1 untuk SMA. Soal-soal yang
disajikan merupakan kumpulan materi pelajaran
Geografi SMA Kelas X Semester 1.
SKM (Sukses Kuasai Materi) SMA Kelas X hadir
sebagai solusi bagi siswa SMA dan MA yang
ingin menguasai dan memahami materi Bahasa
Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika,
Fisika, Kimia, dan Biologi secara mendalam
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dan menyeluruh. Dalam buku ini siswa akan
mendapatkan: - Kumpulan rangkuman materi
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika,
Fisika, Kimia, dan Biologi yang disusun
secara jelas dan mendalam sehingga memudahkan
siswa untuk rajin belajar. - Soal-soal
ulangan harian paling up to date dibahas
sesuai materi yang disampaikan sehingga
memberikan gambaran bagi siswa tentang soalsoal yang diberikan pada setiap bab. Variasi soal yang ditulis dapat menuntut
kemampuan berpikir tingkat tinggi. - Soal
ujian semester 1 dan semester 2, sebagai
persiapan menghadapi ujian akhir semester
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pertama maupun ujian kenaikan kelas (UKK).
Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, siswa
diharapkan dapat memahami materi dan mampu
mengerjakan berbagai tipe soal yang diujikan
sehingga siap menghadapi ulangan harian,
ujian semester, dan ujian kenaikan kelas.
Katalog Buku Erlangga
Teknologi Inf&Kom SMA/MA Kls X
Buku Siswa Sosiologi SMA/MA Kelas 10
T I K SMA/MA Kls XII
Teknologi Inf&Kom SMA/MA Kls XII

Buku PASTI PLUS UN SMA/MA IPS 2015
merupakan buku soal yang ditulis untuk membantu
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para siswa SMA/MA menghadapi Ujian Nasional.
Kenapa buku ini disebut sebagai persiapan cerdas
nilai tinggi? Buku ini disusun secara sistematis
sehingga mudah digunakan.
Disiapkan 3 paket
soal untuk masing-masing mata pelajaran yang
diujikan.
Setiap butir soal dibuat secara
komprehensif sehingga variasi soalnya menjangkau
banyak kemungkinan soal dari rambu-rambu yang
disebutkan dalam Kisi-Kisi Ujian Nasional.
Materi/topik yang dipilih untuk tiap butir soal sudah
disesuaikan dengan analisis soal-soal ujian tahuntahun sebelumnya sehingga tingkat keakuratannya
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dengan Kisi-Kisi Ujian Nasional sangat tinggi.
Segera tinggalkan yang tidak pasti, gunakan segera
buku PASTI PLUS untuk mendapatkan nilai ujian
setinggi-tingginya.
Membentuk peserta didik menjadi manusia yang
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
berakhlak mulia di tingkat satuan pendidikan dapat
dilakukan melalui pembelajaran maupun melalui
kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler yang dalam
pelaksanaannya dibutuhkan kerja sama dari semua
pihak sekolah. Dalam perspektif yang sempit,
pembinaan imtak siswa di sekolah dianggap
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merupakan tugas pendidikan agama.
Mempercayakan pembinaan imtak siswa hanya
kepada satu atau beberapa mata pelajaran saja
mengandung kelemahan, ditinjau dari segi hakikat
pendidikan nasional sebagai suatu sistem maupun
hakikat proses pendidikan yang seharusnya mampu
mengembangkan semua dimensi kepribadian
peserta didik secara utuh.
Asesmen Kompetensi Minimum & Survei Karakter
(AKM & SK) merupakan salah satu kebijakan untuk
merealisasikan Program Merdeka Belajar. AKM &
SK ini merupakan pengganti Ujian Nasional (UN)
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yang selama ini sudah diselenggarakan. Adapun
pelaksanaannya adalah di Kelas XI. Hal ini bertujuan
supaya sekolah masih mempunyai waktu satu tahun
(di Kelas XII) untuk memperbaiki apabila hasilnya
kurang baik. Di samping itu, pemerintah
mengembalikan proses ujian di kelas XII ke sekolah
masing-masing sehingga dikenal dengan istilah
Ujian Sekolah (US) atau Ujian Satuan Pendidikan
(USP). AKM & SK bentuknya tidak hanya tes untuk
menjawab soal, tetapi bisa juga berupa penugasan,
baik berupa Tugas Proyek atau Tugas Portofolio.
Sementara itu, US/USP masih berupa tes menjawab
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soal. Soal-soal yang akan diujikan digunakan untuk
mengukur kemampuan siswa, mulai dari jenjang C1
sampai C6. Bentuk-bentuk soal tipe C1 ‒ C6 bisa
Anda dapatkan di dalam buku ini. Oleh karena itu,
buku ini bisa dijadikan solusi untuk menghilangkan
kecemasan pada saat Anda akan menghadapi
berbagai jenis ujian Matematika, Fisika, Kimia,
Biologi, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
Pembahasan di dalam buku ini difokuskan kepada
penguasaan konsep. Melalui buku ini, Anda akan
lebih mudah memahami konsep keenam mata
pelajaran melalui Intisari Materi yang disajikan dan
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langsung diimplementasikan pada pemecahan
masalah dalam bentuk Soal dan Pembahasan.
Untuk mengukur penguasaan konsep untuk setiap
sub pokok bahasan, Anda dapat mengerjakan Soal
Pengetahuan dan Pemahaman serta Soal Aplikasi
dan Penalaran. Adapun penguasaan konsep
keseluruhan bab dapat Anda ukur dengan
mengerjakan soal-soal Review. Buku ini juga dapat
digunakan oleh guru sebagai referensi dalam
penyusunan soal-soal Asesmen Kompetensi
Minimum (AKM), Ujian Sekolah (US) atau Ujian
Satuan Pendidikan (USP), dan ujian-ujian lainnya.
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Selamat Berlatih dan Berjuang Menjadi yang
Terbaik!!!
Buku Penunjang Belajar Siswa SMA Kelas X
Majalah Fisika - Usaha dan Energi
PASTI Plus SMA/MA IPS 2015
MEDIA FLASH TIGA DIMENSI DALAM
PELAJARAN BAHASA INDONESIA
Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat

Berikut ini adalah Katalog Buku-buku Erlangga
(Katalog SD Erlangga edisi april 2019).
Buku Mega Book SMA IPS Kelas X ini berisi soalsoal latihan terlengkap yang dibagi per pokok
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bahasan. Lima pelajaran pokok yang
dicantumkan adalah Bahasa Indonesia, Bahasa
Inggris, Matematika, Ekonomi, Geografi dan
Sosiologi. Buku ini juga dilengkapi dengan kunci
jawaban dan pembahasan dari setiap soal. Jadi,
kamu bisa langsung mempelajari setiap soal yang
kamu kerjakan serta mengukur kemampuan
dirimu dalam mengerjakan soal. Dengan
mengerjakan soal-soal latihan dalam buku ini,
diharapkan kamu akan lebih siap menghadapi
berbagai ujian di sekolah, baik itu ulangan
harian, ujian semester, bahkan ujian nasional.
Ayo tetap seManga, Manhua & Manhwat dan
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raih nilai terbaik!
Ujian merupakan momok bagi peserta didik
dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), baik di
sekolah maupun di bimbingan belajar. Untuk
mendapatkan nilai terbaik, pe-serta didik perlu
berlatih mengerjakan soal dari materi yang
diajarkan. Minimnya buku kumpulan soal
berdampak pada sulitnya peserta didik dalam
berlatih dan nilai ujian yang rendah. Oleh karena
itu, buku Seri Pendalaman Soal (SPS) hadir
sebagai buku pengayaan mata pelajaran biologi
kelas 10, 11, 12 SMA/MA. Buku ini berisi silabus
materi lengkap untuk kelas 10, 11, dan 12
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SMA/MA berdasarkan kurikulum 2013. Selain
itu, latihan soal yang bervariasi setiap bab
dengan tingkat kesulitan LOTS, MOTS, dan
HOTS membantu siswa berlatih mengerjakan
soal dengan berbagai tingkat kesulitan. Disertai
dengan penguasaan konsep jenis soal tersebut,
peserta didik dapat mengetahui jenis soal yang
sering keluar dalam berbagai ujian. Jawaban dan
pembahasan yang lengkap di setiap bab juga
dirancang menggunakan bahasa yang singkat,
padat, dan mudah dipahami. Cara cepat dalam
pembahasan soal diharapkan membantu peserta
didik dalam mengingat materi ketika belajar
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mandiri. Buku ini ditujukan untuk para guru dan
peserta didik SMA/MA dalam memudahkan
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah
maupun bimbingan belajar. Buku ini cocok
digunakan dalam persiapan menghadapi
berbagai ujian, baik ulangan harian, ujian tengah
semester, ujian akhir semester, ujian akhir
sekolah, maupun ujian nasional.
Big Book Fisika SMA Kelas 1, 2, & 3
Seri Pendalaman Soal Biologi SMA / MA Kelas
10, 11, 12
Mega Book SMA IPA Kelas X
Media Pembelajaran berbasis Teknologi
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Informasi dan Komunikasi (TIK)
TEKA TEKI SILANG (TTS) GEOGRAFI 1
(SEMESTER 1) UNTUK KELAS X SMA DAN MA
Jurnal Penelitian "Dwija Utama" ini merupakan jurnal
penelitian yang mewadai hasil penelitian tindakan kelas yang
dilakukan oleh guru-guru yang tergabung dalam Forum
Komunikasi Pengembangan Profesi Guru Pengawas di
Surakarta. Pada Edisi 40 Volume kesembilan ini memuat
sepuluh hasil penelitan dari guru-guru dengan latar belakang
disiplin ilmu yang berbeda-beda sehingga menghasilkan
berbagai macam hasil penelitian yang berbeda-beda pula.
Akhirnya kami harapkan hasil jerih payah para guru yang
telah bersusah-payah dan bersungguh-sungguh dengan hasil
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penelitian mereka, dapat berguna bagi dunia pendidikan
pada khususnya dan berdampak positif pula pada
masyarakat luas.
Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan dalam
rangka Implementasi Kurikulum 2013. Buku siswa ini
disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah
koordinasi Penerbit Grasindo. Buku ini merupakan
Òdokumen hidupÓ yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui,
dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan
perubahan zaman.
Bagi Siswa-siswi yang merasa, kebinggungan dan sulit untuk
memecahkan sebuah soal, hingga menemukan jawaban yang
tepat dan benar. NAH...!!! Disinilah tempatnya, karena dalam
buku yang diterbitkan oleh PUSTAKA NUSANTARA
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INDONESIA ini akan diringkas Kamus Bahasa Indonesia
secara terperinci, yang sering sekali keluar dalam Ujian
Nasional. Disertai dengan latihan soal-soal dan
pembahasannya. -Lembar Langit Indonesia GroupSKM (Sukses Kuasai Materi) SMA Kelas X
Mini Book Master Geografi & Sosiologi SMA IPS Kelas X, XI,
& XII
Menyongsong Kewirausahaan Digital Indonesia
Aplikasi Pembelajaran Berbasis TIK
Strategi Cerdas Bank Soal Matematika SMA Kelas X, XI, XII
Media pembelajaran adalah semua jenis alat
atau instrumen yang berbentuk fisik maupun
nonfisik, baik dalam bentuk software maupun
hardware, tercetak maupun audivisual yang
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digunakan pendidik sebagai penghubung untuk
menyampaikan materi pembelajaran kepada
peserta didik dan merangsang minat, perhatian,
pikiran, dan perasaan peserta didik sehingga
pembelajaran menjadi lebih efektif. Media
pembelajaran dapat berupa modul, teman,
instruktur, buku, video, gambar atau foto, slide,
recorder, film, dan lain sebagainya. Elemen
media pembelajaran terdiri atas lima elemen
yaitu teks, gambar, suara, video, dan animasi.
Teks berupa naskah, tulisan, ataupun simbol,
gambar berupa ilustrasi atau sketsa atas suatu
benda, peristiwa, atau yang lainnya, dan suara
berupa bunyi yang dapat berbentuk percakapan,
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melodi, dan lain sebagainya. Sedangkan video
berupa rekaman atas suatu kejadian dan
animasi berupa serangkaian gambar yang
tampak bergerak. Buku ini akan membahas
teori tentang media pembelajaran yang disertai
turorial pembuatan media pembelajaran dengan
beberapa jenis aplikasi atau platform. Pembaca
akan diajak memahami tentang sumber belajar,
media pembelajaran, dan media pembelajaran
berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Pada akhir bab pembaca akan mempraktikkan
membuat media pembelajaran berbasis
Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan
menggunakan Microsoft Powerpoint, Flipbook,
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Mindjet MindManager, Canva, dan Quizizz.
Penulis berharap pembaca akan memahami
tentang media pembelajaran baik dari segi teori
maupun dari segi praktik.
Siswa dan guru mungkin sudahterbiasa bergaul
dalam belajarmengajar. Tetapi mungkin mereka
memiliki jarak tersendiri dengan guru karena
guru orang tua yang mesti dihormati, disegani
dan ada ewuh pekewuhnya. Mengelola
pembelajaran dengan melibatkan pergaulan
siswa dengan siswa, beajar dengan teman
sebaya merupakan cara cepat menguasai
keterampilan FOTOGRAFI, melalui peer
totoring(belajar sebaya) guru dapat
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memberdayakan siswa yang memiliki
kelebihan/kemampuan dari siswa lain yang kita
jadikan model (tutor) untuk membantu kawankawannya belajar teknik fotografi. Dan ternyata
hasilnya cukup menggembirakan, siswa yang
pendiam, mengalah untuk tidak ambil bagian
dalam pengemabilan gambar fotografi menjadi
berani dan minta diajari oleh kawannyam yang
sudah mahir berani mendekati kawannya untuk
meminjam kamera dan mengambil gambar
sebisanya. Inilah dahsyatnya belajar
denganteman sebaya (peertutoring).
Majalah elektronik ini merupakan penunjang
belajar siswa SMA untuk materi Usaha dan
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Energi. Majalah elektronik ini sudah dilakukan
validasi baik media, materi maupun
integrasinya. Ujicoba Majalah ini dilaksanakan
di SMA Negeri 2 Laung Tuhup Kabupaten
Murung Raya. Majalah Karya dari Rashtria
Azizah Utami Pembimbing : 1. Mukhlis Rohmadi
2. Nurul Septiana Penguji : Hadma Yuliani
Validator : 1. Muhammad Nasir (IAIN Palangka
Raya) 2. Luvia Ranggi Nastiti (IAIN Palangka
Raya) 3. Akhmad Supriadi (IAIN Palangka Raya)
4. Muhammad Nasir (MA Hidayatul Insan
Palangka Raya)
Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Dalam
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Melalui
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Implementasi Desain Pembelajaran “Assure”
Physics Learning by E-Module
Edisi Ter-Update Dan Terlengkap
Matematika Langkah demi Langkah untuk
SMA/MA Kelas X
T I K SMA/MA Kls XI

Technopreneurship atau kewirausahaan digital
memegang peran yang amat krusial bagi
pembangunan sumber daya manusia di tingkat
pendidikan, khususnya di level Sekolah
Menengah Atas (SMA). Tidak hanya membekali
para siswa untuk menjadi lebih produktif, konsep
ini juga dapat menjadi bekal pengetahuan bagi
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siswa untuk mengembangkan bakat dan keahlian
melalui teknologi. Buku ini hadir untuk
melakukan pemetaan kesiapan SMA-SMA di 12
kota di Indonesia untuk menuju kewirausahaan
digital. Melalui pemetaan ini diharapkan
pembaca dapat mengetahui secara komprehensif
tentang kondisi dan perkembangan pada masa
ini, dan bersiap untuk menuju pengembangan
yang lebih terarah di masa yang akan datang.
[UGM Press, UGM, Gadjah Mada University
Press]
Dalam dunia pendidikan, keberadaan sistem
informasi dan komunikasi merupakan salah satu
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komponen yang tidak dapat dipisahkan dari
aktivitas pendidikan. Kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi juga terjadi di dunia
pendidikan. Melalui pemanfaatan TIK kita dapat
meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dengan
cara membuka lebar-lebar terhadap akses ilmu
pengetahuan dan penyelenggaraan pendidikan
bermutu. Sistem Teknologi Informasi dan
Komunikasi memberikan jangkauan yang luas,
cepat, efektif, dan efesien terhadap
penyebarluasan informasi ke berbagai penjuru
dunia. Teknologi informasi berkembang sejalan
dengan perkembangan teori dan komunikasi
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teknologi yang menunjang terhadap praktik
kegiatan pembelajaran.
Big Book Fisika SMA Kelas 1, 2, & 3 hadir
sebagai solusi bagi siswa SMA dan MA yang ingin
memahami fisika secara menyeluruh dan
mendalam. Siswa akan mendapatkan: •
Kumpulan Ringkasan Materi Lengkap, disusun
secara padat dan jelas dari materi yang diajarkan
di kelas 1, 2, & 3 untuk memudahkan siswa
dalam mempelajari materi yang ada. • RATUSAN
Soal dan Pembahasan, dibahas dengan Solusi
Smart yang mudah dipahami untuk memberikan
gambaran bagi siswa tentang soal-soal yang
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diberikan dalam setiap bab. • RATUSAN Soal
Latihan, dibuat berdasarkan soal-soal yang
sering muncul sebelumnya untuk melatih siswa
dalam pemahaman materi yang telah diberikan
dalam setiap bab. • Paket Soal Evaluasi,
merupakan kumpulan soal-soal dari setiap bab
yang dikumpulkan di bagian akhir buku sebagai
evaluasi akhir pemahaman materi siswa. Dengan
keunggulan-keunggulan tersebut, mendapatkan
nilai 9 atau bahkan 10 dalam Ulangan Harian,
Ujian Tengah dan Akhir Semester, Ujian Sekolah,
hingga Ujian Nasional bukanlah perkara yang
susah. Salam sukses!
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Kupas Tuntas Secara Jelas Sampai Akar-akarnya
Bahasa Indonesia SMA Kelas 1, 2 dan 3
Katalog Buku Erlangga edisi april 2019
Super Master Persiapan AKM & SK dan
Pendalaman Materi US/USP SMA/MA Kelas X
SAINTEK
BELAJAR KIMIA SERI TTS KELAS X SMA/MA
Buku Matematika Langkah Demi Langkah untuk SMA/MA Kelas
X dapat digunakan oleh siswa SMA/MA kelas X dan guru
Matematika. Penyusunan buku ini didasarkan pada Kurikulum
2013 yang diproyeksikan akan digunakan oleh semua sekolah di
Indonesia pada tahun ajaran 2019/2020. Sehingga, buku ini
dapat digunakan dalam jangka panjang dengan pembaruanPage 30/50
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pembaruan yang mengikuti zaman. Tidak bisa dipungkiri bahwa
perkembangan teknologi informasi akan memiliki dampak
terhadap terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Oleh
karena itu, sebagai penunjang buku ini, penulis juga
mengembangkan website pendamping yang dapat digunakan oleh
siswa sebagai sarana belajar.
Mencapai kesuksesan di bidang akademik tidak dapat diperoleh
dengan cara yang singkat. Namun, dibutuhkan proses yang
mendalam. Berlatih mengerjakan soal-soal adalah salah satu
cara dalam mencapai kesuksesan. Oleh karena itu, buku ini hadir
untuk mendampingi siswa dalam proses belajar. Buku Strategi
Cerdas Bank Soal Matematika SMA/MA Kelas X, XI, XII ini
berisi kumpulan soal dan pembahasan yang mudah dipahami.
Soal-soal yang disajikan bersumber dari Ujian Nasional,
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SBMPTN, SIMAK UI, dan Ujian Masuk PTN. Selain itu, soal
latihan juga disusun per pokok bahasan sehingga memudahkan
dalam mengerjakan latihan soal. Kehadiran buku ini diharapkan
dapat memberikan gambaran kepada siswa mengenai soal-soal
yang sering keluar dalam ujian. Dengan memahami berbagai
macam soal, siswa diharapkan lebih siap dalam menghadapi
ujian. Selamat belajar dan semoga sukses!
Pembelajaran matematika saat ini masih menjadi salah satu
pembelajaran yang cukup sulit untuk dipahami oleh peserta didik.
Hal ini disebabkan karena guru masih mengajarkan peserta didik
secara konvensional dan masih memperkenalkan konsep abstrak
di awal proses pembelajaran. Kesulitan peserta didik dalam
mengikuti pembelajaran matematika menyebabkan hasil belajar
peserta didik juga menurun. Buku ini membahas: Bab 1 TIK
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dalam Pembelajaran Matematika Bab 2 Media Pembelajaran
Matematika Berbasis TIK Bab 3 Model Pembelajaran
Matematika Berbasis Blended Learning Bab 4 Model Flipped
Classroom dalam Pembelajaran Matematika Bab 5 LMS-Google
Classroom dalam Pembelajaran Matematika Berbasis TIK Bab 6
Desain Bahan Ajar Matematika Berbasis TIK
Mega Book SMA IPS Kelas X
T I K SMA/MA Kls X
Desain Pembelajaran Matematika Berbasis TIK: Konsep dan
Penerapan
Model Pengelolaan Kinerja Guru
Belajar Geografi & Sosiologi menjadi lebih mudah, lebih asyik, &
gak bikin pusing

Buku Kumpulan Soal Ulangan Harian, UTS, UAS
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Ekonomi Akuntansi Kelas X Kurikulum 2013 Edisi Revisi
ini sebagai sarana untuk siswa/siswi berlatih dalam
mempersiapkan diri menghadapi Ujian Akhir pada
tingkat SMA. Dalam rangka menambah semangat
belajar bagi siswa/siswi kelas X, buku ini menyajikan
soal dengan kunci jawaban disertai dengan
pembahasan yang mudah untuk dimengerti. Dalam
buku ini disajikan dengan struktur sebagai berikut :
Ulangan Harian dengan gambaran soal, kunci jawaban,
serta pembahasan per BAB. Terdapat IX BAB dari
semester ganjil dan genap. Dengan harapan
siswa/siswi dapat berlatih mengerjakan soal sesuai
dengan kurikulum 2013. Ujian Tengah Semester (UTS)
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dengan gambaran soal, kunci jawaban, serta
pembahasan yang mudah dimengerti. Dengan harapan
siswa/siswi dapat mempersiapkan diri untuk
menghadapi UTS sesuai kurikulum 2013. Ujian Akhir
Semester (UAS) dengan gambaran soal, kunci jawaban,
serta pembahasan yang mudah dimengerti. Dengan
harapan siswa/siswi dapat mempersiapkan diri untuk
menghadapi UAS sesuai kurikulum 2013. Buku
Kumpulan Soal Ulangan Harian, UTS, UAS Ekonomi
Akuntansi Kelas X Kurikulum 2013 Edisi Revisi ini selain
dapat digunakan siswa/siswi sebagai media berlatih,
juga dapat digunakan guru sebagai media untuk
menguji kesiapan siswa/siswi dalam menghadapi ujian.
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Belajar dengan cara latihan soal adalah salah satu cara
belajar yang paling efektif. Belajar dengan latihan soal
bagus dilakukan saat belajar pelajaran hafalan atau
pelajaran hitung-hitungan. Karena latihan soal memang
ditujukan untuk mengasah kemampuan kita
memahami materi pelajaran yang sedang kita pelajari.
Nah, bagaimana cara belajar dengan latihan soal? 1.
Baca Satu Bab dan Berlatih - Untuk pelajaran hafalan
sebaiknya Anda baca dan pahami dulu seluruh isi bab
yang sedang Anda pelajari. Kemudian berlatih
mengerjakan soal yang biasanya ada setelah bab
tersebut. 2. Saat Menemukan Rumus - Saat Anda
menemukan rumus baik dalam pelajaran fi sika
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maupun matematika, ada baiknya Anda mencari soalsoal yang menggunakan rumus tersebut lalu
kerjakanlah sehingga rumus itu bisa Anda hafal. 3. Cari
Buku yang Ada Pembahasannya - Tujuannya adalah
supaya misalnya nanti di soal Anda tidak bisa
menjawabnya, maka pembahasan tersebut sangat
membantu menuntun Anda langkah demi langkah cara
mengerjakan soal tersebut. 4. Jangan Berhenti Berlatih
- Latihlah setiap hari soal-soal yang ada. Jangan takut
buku bank soal Anda habis dikerjakan sehingga Anda
harus membeli lagi yang baru. Jika Anda sekali saja
tidak berlatih, maka Anda akan mudah melupakan
materi tersebut dan untuk memahaminya kembali
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Anda harus mempelajarinya dari awal. 5. Evaluasi Periksalah soal yang jawaban Anda salah atau yang
tidak bisa Anda kerjakan. Kemudian carilah
pembahasannya atau cari tentang soal tersebut di
buku dan internet. Buku Mega Book SMA IPA Kelas X
menyajikan soal-soal latihan Bahasa Indonesia, Bahasa
Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi yang
dibutuhkan siswa. Soal-soal diambil dari soal-soal yang
sering muncul dalam berbagai ujian di sekolah. Dengan
banyak mengerjakan soal-soal latihan, siswa juga akan
lebih siap dalam menghadapi berbagai ujian di sekolah,
baik itu ulangan harian, ujian akhir semester, maupun
ujian nasional.
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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
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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 strategistrategi 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
Page 40/50

Bookmark File PDF Tik Sma Kelas X
artinya keterpaduan antara kepala sekolah sebagai
pemimpin, dan sekolah sebagai lembaga yang
dipimpin.
Edisi Agustus 2018
BAHAN AJAR SOSIOLOGI SMA BERBASIS NILAI-NILAI
KEIMANAN DAN KETAKWAAN
EKOSISTEM
Teknologi Informasi dan Komunikasi 2
Mahir dan Terampil Berkomputer
Monograf ini berisi tentang e-modul
pembelajaran fisika. Adapun sub pembahasan
dalam e-modul meliputi pengantar tentang
media pembelajaran, e-module, macam-macam
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e-modul yang digunakan dalam pembelajaran
fisika (materi mekanika, optik,
termodinamika.
T I K SMA/MA Kls XGrasindoTeknologi
Inf&Kom SMA Kls X (2005)GrasindoT I K
SMA/MA Kls XIGrasindoTeknologi Inf&Kom
SMA/MA Kls XGrasindoT I K SMA/MA Kls
XIIGrasindoTeknologi Informasi &
KomunikasiYudhistira Ghalia
IndonesiaTERAMPIL FOTOGRAFI DENGAN TEKNIK
PEERTUTORINGPenerbit Lakeisha
Penulis : Asep Nurjaman, S.Pd.I., M.Pd
Ukuran : 21 cm x 14,5 cm Tebal : 260
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Halaman ISBN : 978-623-68722-0-8 TEKS
UNTUK BLURB: Keterampilan Higher Order
Thinking Skills (HOTS) merupakan kecakapan
abad 21 secara global yang harus dimiliki
peserta didik, salah satunya menumbuhkan
critical thinking. Pembekalan kemampuan
critical thinking peserta didik harus
ditumbuhkembangkan oleh guru melalui
proses pembelajaran dengan menggunakan
sebuah formulasi desain pembelajaran yang
komprehensif dan tepat sasaran. Hal ini
bisa melalui formulasi desain pembelajaran
“ASSURE”. Penggunaan desain pembelajaran
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disertai pemilihan metode yang tepat dan
komponen lainnya dapat membantu guru dalam
membelajarkan peserta didik sesuai dengan
arah dan tujuan yang ditetapkan terlebih
dalam meningkatkan kemampuan critical
thinking peserta didik. Jika guru
menggunakan desain pembelajaran yang tidak
tepat dengan penerapan metode yang tidak
variatif, maka dapat menimbulkan dampak
yang kurang baik terhadap proses dan
pencapaian tujuan pembelajaran. Namun,
bagaimana implementasi desain pembelajaran
“ASSURE” dan peningkatan kemampuan
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critical thinking peserta didik? Anda akan
menemukannya di dalam karya ini. Paparan
yang disajikan komprehensif, dilengkapi
dengan perhitungan dan analisis data, buku
ini cocok dan sangat penting dibaca oleh
para pendidik, khususnya guru
SMP/sederajat pengampu mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam, praktisi
pendidikan, peneliti, mahasiswa, dan
masyarakat pembelajar.
Teknologi Informasi & Komunikasi
Jurnal Pendidikan Dwija Utama
Kumpulan Soal Ulangan Harian, UTS, UAS
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Ekonomi Kelas X SMA Kurikulum 2013 Edisi
Revisi
Teknologi Inf&Kom SMA Kls X (2005)
Explore Ilmu Pengetahuan Alam untuk
SMP/MTs Kelas VII

menceritakan tentang ekosistem secara detail,
pas banget buat kalian yang duduk di kelas X
SMA. Yuk..,simak bukunya..
Untuk versi cetak, silakan kunjungi: http://www.p
enerbitduta.com/read_resensi/2021/9/explore-ilm
u-pengetahuan-alam-smpmts-kelasvii#.YXDZQ1VByUk Buku EXPLORE SMP/MTs ini
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merupakan buku yang dikembangkan dengan
pendekatan sains yang pasti akan disukai siswa,
karena memiliki keunggulan sebagai berikut.
Materi dan kegiatan dalam buku ini disusun
dengan konsep 5M(Mengamati-MenanyaMencoba-MenalarMengomunikasi/Membentuk
Jejaring) yang memungkinkan siswa terlibat
secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan
akan menuntun siswa dalam membentuk
bangunan pengetahuannya. Adanya kegiatan
dan proyek yang dilakukan secara berkelompok
akan menciptakan komunikasi dua arah antara
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siswa dengan siswa, siswa dengan guru maupun
orang tua, serta siswa dengan orang-orang di
sekitarnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk
mengasah sikap dan kepedulian terhadap
lingkungannya. Dengan demikian, siswa
diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan
keterampilannya dalam sikap dan perilaku seharihari (character building). Buku ini membiasakan
siswa menjadi kreatif dengan memberikan
kebebasan untuk mengeksplorasi pengetahuan
yang diperoleh, sehingga siswa terbiasa melihat
dan menemukan berbagai alternatif untuk
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menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi.
Dengan demikian, siswa diharapkan dapat
menjadi pemecah masalah (problem solver).
Buku teks pelajaran ini telah dinyatakan layak
berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
019/H/KR/2020 tentang “Penetapan Buku Teks
Pendamping Pendidikan Dasar dan Menengah
Kurikulum 2013 Kelas I, Kelas IV, Kelas VII, dan
Kelas X yang Memenuhi Kelayakan untuk
Digunakan dalam Pembelajaran”.
Buku ini merupakan buku pengayaan sehingga
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dapat digunakan sebagai penunjang/pelengkap
dari buku utama. Selain itu kehadiran buku ini
merupakan bentuk inovasi pembelajaran yang
bertujuan melatih ketelitian, kejelian dan
memberikan kesempatan siswa/i bermain sambil
belajar kimia. Materi dalam buku ini dapat
dipakai sebagai bahan tambahan evaluasi siswa
secara individu atau kelompok.
TERAMPIL FOTOGRAFI DENGAN TEKNIK
PEERTUTORING
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