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Matematika Integral Parsial
Buku ajar ini terdiri dari 8 Bab Materi yang terdiri dari (1)
Pendahuluan; (2) Bilangan dan Himpunan; (3) Fungsi dan
Grafik; (4) Persamaan dan Pertidaksamaan Fungsi; (5) Limit
dan Kontinuitas; (6) Determinan dan Matriks; (7) Turunan;
dan (8) Integral. Semua materi ini merupakan materi yang
wajib dipelajari oleh mahasiswa selama satu semester untuk
mencapai kompetensi pada Rencana Pembelajaran
Semester. Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa
dalam memahami dan mengkaji konsep dasar matematika.
Buku ini juga dapat digunakan sebagai acuan bagi dosen lain
yang mengampu mata kuliah Matematika Terapan. Buku ini
merupakan buku edisi pertama dan masih belum sempurna.
Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun
diharapkan untuk kesempurnaan buku ajar ini. Buku ajar ini
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan
dosen yang dapat dijadikan sebagai salah satu media
pembelajaran demi kemajuan pendidikan di Indonesia.
JUJITSU MATEMATIKA SMA
Bahasan dalam buku ini mencakup: Bab 1: Deret Fourier,
dengan subbahasan Fungsi Periodik, Fungsi Sinusoida, dan
Harmonisanya Fungsi NonPeriodik dan Analisanya Integral
Fungsi Khusus, Fungsi Orthogonal, Fungsi Genap Ganjil
Deret Fourier Trigonometri dengan periode 2 pi dan T, syarat
Dirichlet Deret Fourier Fungsi Genap Ganjil dan Penguraian
Setengah Kisaran Bab 2: Transformasi Fourier, dengan
subbahasan Bentuk Polar dan Eksponensial Bilangan
Kompleks Bentuk Eksponensial Kompleks Deret Fourier
Spektra Amplitudo dan Fasa pada KoefisienFourier Cn
Pembentukan Teorema Integral Fourier Pembentukan Rumus
Transformasi Fourier dan Aplikasinya Bab 3: Transformasi
Laplace Konsep rumus Transformasi Laplace Sifat
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Transformasi Laplace Invers Laplace Aplikasi Transformasi
Laplace pada model persamaan Differensial Bab 4:
Transformasi Z Konsep rumus Transformasi Z Sifat
Transformasi Z Invers Z Aplikasi Transformasi Z pada model
persamaan beda
Buku SKM (Sukses Kuasai Materi) Matematika SMA Kelas X,
XI, XII hadir sebagai solusi bagi siswa SMA dan MA yang
ingin memahami pelajaran Fisika secara mendalam dan
menyeluruh. Dalam buku tersusun atas konsep: •
Pendalaman materi disusun secara jelas, detail, dan
mendalam dari materi yang diajarkan di kelas X, XI, XII untuk
memudahkan siswa. • Ribuan soal dan pembahasan,
dibahas sesuai materi yang disampaikan sehingga
memberikan aplikasi pemahaman materi terhadap soal-soal
ujian. • Paket soal evaluasi, merupakan kumpulan soal-soal
dari setiap bab yang dikumpulkan di bagian akhir buku
sebagai evaluasi akhir terhadap pemahaman siswa. •
Prediksi ujian nasional, sebagai bahan latihan siswa
menghadapi ujian nasional sebenarnya. Dari konsep buku ini
diharapkan siswa dapat memahami Fisika sehingga
memudahkan siswa menjalani ulangan harian, ujian tengah
semester, ujian akhir semester, ujian sekolah berstandar
nasional, dan ujian nasional.
Buku ajar Matematika Terapan ini terdiri atas 10 Bab, pada
setiap Bab diberikan contoh dan latihan soal. Diharapkan
mahasiswa politeknik, khususnya jurusan Teknik Sipil mampu
belajar secara mandiri. Buku Ajar ini disusun berdasarkan
silabus Program Studi D-IV Jurusan Teknik Sipil Politeknik
Negeri Malang. Secara garis besar buku ajar ini berisi materi
terapan yang berkaitan dengan materi keteknikan, meliputi
Dasar Operasi Bilangan, Trigonometri, Geometri, Matriks,
Determinan, Persamaan, Turunan, Maksimum dan Minimum,
Integral, dan Program Derive.
Penulisan isi berdasarkan Kompetensi Inti (KI) dan
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Kompetensi Dasar (KD) Kurikulum 2013 edisi Revisi 2016
yang tercantum dalam permendikbud No 24 tahun 2016. Isi
buku ini terdiri-dari 8 Bab. Setiap awal bab disajikan Sejarah
singkat dari tokoh matematika, dilengkapi dengan peta
konsep dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Sejarah
singkat dan foto tokoh matematika sebagai intro yang
menarik untuk diketahui. Materi disajikan secara runtun
sesuai KI dan KD, mulai dari contoh soal dan Pembahasan,
Cek Pemahaman siswa terhadap materi yang sudah
dipelajari di setiap kompetensi. Uji Pemahaman Bab, untuk
mengukur daya serap siswa terhadap materi dalam satu Bab.
Uji Kemampuan Akhir Semester, berisi soal pengukur daya
serap siswa terhadap materi dari beberapa Bab yang
dipelajari dalam satu semester.
Kemampuan siswa menyelesaikan soal merupakan indikator
yang umum digunakan untuk mengetahui pemahamannya
terhadap suatu materi pelajaran. Selain itu, jam terbang siswa
dalam menyelesaikan soal-soal akan menjadi penentu di saat
ujian berlangsung, baik itu ulangan harian, ujian semester,
ujian nasional, ataupun ujian masuk perguruan tinggi. Buku
ini berisi ratusan soal latihan matematika yang dibutuhkan
siswa. Soal-soal pada buku ini akan membantu siswa
menguji konsep dan pemahaman matematika sekaligus
mendapatkan jenis soal yang mungkin keluar pada ujian-ujian
yang kelak dihadapinya. Selain itu, buku ini juga berisi
ringkasan materi pelajaran matematika dan contoh-contoh
soal yang disertai pembahasan untuk meningkatkan
kemampuan menganalisis dan menjawab soal. Dengan
banyak berlatih dan buku ini, diharapkan siswa akan menjadi
lebih berpengalaman dalam menyelesaikan soal-soal
matematika. Mari belajar dan taklukkan soal-soal ujian!
-CMedia-

Disiplin-disiplin utama di dalam matematika pertama
Page 3/19

Access Free Matematika Integral Parsial
muncul karena kebutuhan akan perhitungan di
dalam perdagangan, untuk memahami hubungan
antarbilangan, untuk mengukur tanah, dan untuk
meramal peristiwa astronomi. Empat kebutuhan ini
secara kasar dapat dikaitkan dengan pembagianpembagian kasar matematika ke dalam pengkajian
besaran, struktur, ruang, dan perubahan (yakni
aritmetika, aljabar, geometri, dan analisis). Buku
Hafalan Rumus Matematika SMA/MA Kelas X, XI,
dan XII hadir sebagai solusi bagi para siswa untuk
menguasai keempat kajian matematika tersebut.
Buku ini berisi kumpulan rumus dan ringkasan
materi yang dilengkapi dengan contoh soal dan
pembahasannya. Disajikan dalam ukuran praktis
agar dapat dipelajari kapan saja dan di mana saja.
Buku ini akan menjadi bekal berharga bagi para
siswa agar sukses dalam ulangan harian, ulangan
tengah dan akhir semester, hingga ujian nasional.
Selamat belajar dan salam sukses! Buku
persembahan penerbit Cmedia
New Edition Big Book Matematika SMA Kelas X, XI,
& XII hadir sebagai solusi bagi siswa SMA dan MA
yang ingin memahami biologi secara menyeluruh
dan mendalam. Siswa akan mendapatkan: •
Kumpulan Ringkasan Materi Lengkap, disusun
secara padat dan jelas dari materi yang diajarkan di
kelas X, XI, & XII untuk memudahkan siswa dalam
mempelajari materi yang ada. • RATUSAN Soal dan
Pembahasan, dibahas dengan Solusi Smart yang
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mudah dipahami untuk memberikan gambaran bagi
siswa tentang soal-soal yang 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 keunggulankeunggulan 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! Buku Persembahan Penerbit Cmedia
Pembelajaran dalam perkembangan ilmu
matematika sangat pesat pergerakan keilmuannya.
Dengan terbitnya buku ini tentang Matematika:
Belajar Ringkas Matematika Yang Mudah &
Menyenangkan. Buku ini mampu membuat
terobosan yang baru dalam pembelajaran
matematika yang sangat bermanfaat baik bagi guru
maupun para kaum intelektual yang bergumul dalam
dunia akademisi, buku ini mengajak para pembaca,
maupun guru untuk berlatih memperdalam ilmu yang
baru tentang matematika, isi dalam bukuini tentang
beberapa ringkasan materi dalam mempersiapan diri
dalam tantangan belajar di era Pandemik Covid-19.
Buku ini ditulis pada umumnya, untuk memberikan
sedikit gambaran ringkas secara umum dan nyata
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tentang ruang lingkup matematika. Buku ini terbagi
atas XI Bab. Masing-masing isi dalam Bab
mengandung berbagai teori serta aplikasi contoh
pembahasan soal dan cara menyelesaikannya.
Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang
wajib dikuasai oleh mahasiswa teknik. Walaupun
banyak mahasiswa teknik yang kurang memahami
konsep matematika, tetapi ilmu ini banyak digunakan
di penerapan bidang keteknikan dalam rangka
memecahkan suatu persoalan. Matematika juga
menjadi salah satu "bahasa" ilmu pengetahuan
dalam berkomunikasi dengan persoalan-persoalan
dunia nyata. Buku ini merupakan salah satu buku
yang dapat dijadikan sebagai buku pegangan dan
rujukan khususnya bagi mahasiswa politeknik dalam
membantu menyelesaikan berbagai persoalan. Buku
ini membahas tentang materi matematika teknik
yang meliputi turunan, turunan parsial, integral,
teknik pengintegralan, integral rangkap, persamaan
diferensial, transformasi Laplace, dan deret Fourier.
Dalam buku ini, penulis menyajikan teori sederhana
yang mudah dipahami disertai dengan contohcontoh
soal yang bervariasi. Selain contoh juga diberikan
soal latihan untuk lebih mudah mendalami materi.
Selain bagi mahasiswa politeknik, buku ini juga
sangat berguna bagi mahasiswa tingkat pertama
pada Fakultas Teknik yang sedang mempelajari
matematika teknik.
Buku Matematika Teknik I ini mempelajari tentang
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dasar dasar Persamaan Diferensial dan aplikasinya
khususnya untuk bidang Teknik Elektro. Dasar dasar
PD yang ada dalam buku ini dirancang secara
sederhana namun cukup lengkap. Dasar dasar
Persamaan Diferensial meliputi: Konsep Dasar
Persamaan Diferensial (PD): Linieritas dan
Homogenitas Solusi(Penyelesaian)PDB Metode
Penyelesaian Pembentukan Persamaan Diferensial
PD orde I: Penyelesaian PDB Orde Satu dg Integrasi
Langsung Penyelesaian PDB Orde Satu dg
Pemisahan Variabel Persamaan Homogen
Persamaan Diferensial Linier Persamaan Bernoulli
berbentuk Persamaan Diferensial Eksak Persamaan
Diferensial Tak-Eksak Menentukan Faktor Integrasi
PD orde Linier: Teorema Dasar Persamaan
Diferensial Linier Ketakbebasan Linier Determinan
Wronski Prinsip Superposisi Penyelesaian PD Linier
Homogen dg Koefisien Konstanta PD Linier
Homogen orde-2: Pers. Cauchy-Euler PD Linier
Homogen orde-n dg Koefisien Konstan Persamaan
Diferensial Linier Tak Homogen Metode Koefisien
Tak Tentu Metode Variasi Parameter Aplikasi PD
yang disajikan dalam buku adalah trayektori
orthogonal, Sistem Gerak, Sistem Gerak Bebas
Takteredam (F(t)=0, d=0) Sistem Gerak Bebas
Teredam (F(t)=0, d?0) Sistem Teredam Kurang
(Underdamped), (d2-4mk4mk) Rangkaian Listrik
Rangkaian RL Seri Rangkaian RC Seri Rangkaian
RL, Rangkaian RLC seri. Contoh-contoh aplikasi PD
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dirancang dengan penyelesaian analitis yang rinci.
Contoh-contoh Penyelesaian PD dengan Program
Matlab juga dimuat dalam buku ini.
Buku ini terdiri atas 20 bab, yang mencakup seluruh
materi pada matematika SMA/MA dari kelas X
sampai kelas XII. Pada setiap bab, terdapat gambar
awal bab yang dapat memotivasi siswa untuk
mempelajari bab tersebut, peta konsep sebagai alur
pemikiran dalam setiap bab, contoh pada setiap
subbab, dan contoh soal dan pembahasan pada
setiap akhir bab. Selain itu, pada setiap akhir bab
juga dilengkapi dengan tambahan berupa soal
aplikasi yang berisi permasalahan pada dunia nyata,
serta tokoh dan quote yang diharapkan dapat
memotivasi siswa dalam mempelajari matematika
lebih lanjut.
Buku ini berisi tentang konsep dasar serta aplikasi
matematika untuk teknik kimia yang terbagi ke
dalam tiga bagian, yaitu konsep dasar persamaan
aljabar dan diferensial, penyelesaian persoalan
teknik kimia, dan aplikasi komputasi. Konsep dasar
yang dipaparkan meliputi metode analitik dan
numerik. Setiap metode yang diberikan disertai
dengan contoh soal dan langkah-langkah
penyelesaiannya dengan jelas sehingga akan
mudah dipahami. Metode matematis kemudian
diaplikasikan untuk menyelesaikan persoalanpersoalan terkait neraca massa dan energi,
termodinamika, teknik reaksi kimia, dan proses
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perpindahan. Selanjutnya, metode komputasi
diberikan dengan memanfaatkan beberapa software
seperti Excel dan FlexPDE. Dengan metode
tersebut, visualisasi penyelesaian dapat ditunjukkan
dengan jelas dan menarik sehingga akan membantu
mahasiswa dalam memahami pengaruh dari tiap
variabel dalam model matematis yang digunakan.
Tersusunnya buku ini diharapkan dapat memberikan
referensi buku berbahasa Indonesia yang mudah
dipahami bagi mahasiswa dalam menyelesaikan
persoalan teknik kimia dengan metode matematis
serta dapat memberikan tambahan rujukan bahan
ajar khususnya bagi dosen pengampu mata kuliah
matematika teknik kimia dan komputasi.
Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang ditakuti
oleh sebagian besar siswa SMA, selain Fisika dan Kimia.
Materi yang cukup padat dan memerlukan kemampuan
menghafal rumus dan materi menjadi salah satu faktor
mengapa Matematika sulit dipahami. Takut akan gagal di
mata pelajaran Matematika menjadi momok menakutkan bagi
setiap siswa SMA. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman
terhadap materi dan rumus yang sering digunakan serta
latihan soal agar mempermudah mempelajari Matematika.
Buku Kuasai Materi Matematika SMA/MA Kelas X, XI, XII ini
terdiri dari ringkasan materi Matematika yang disajikan setiap
pokok bahasan. Penyajian materi yang singkat dan padat
memudahkan siswa untuk memahaminya. Selain itu, pada
setiap pokok bahasan juga dilengkapi dengan soal-soal
latihan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap setiap
pokok bahasan. Buku ini sangat cocok digunakan dalam
mempersiapkan diri untuk ulangan harian, ujian tengah
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semester, ujian akhir semester, dan ujian nasional.
Matematika is fun, itu yang benar. Jadi ngapain lagi takut
ama matematika. Udah banyak lho, temen-temenmu yang
jago dan berhasil ngejuarain lomba-lomba soal hitung
menghitung … ngutak ngatik rumus di ajang nasional sampe
internasional. Rumus Cerdas Matematika ini membuktikan
kalo matematika itu suatu permainan yang dijamin nggak
bakalan bosan dan sangat bermanfaat dalam kehidupan
sehari-hari. Buku ini lengkap dengan contoh kasus dan
ilustrasi yang memudahkan kamu mempelajarinya. Jadi
tambah suka dengan matematika! -Sheila Ryana Bestari,
siswi SMAN 2 Bandung Membuat aku yakin, mathematic is a
game! -Ginda Rizal Hidayat, siswa SMAN 8 Bandung. [Mizan,
DAR! Mizan, Rumus, Pelajaran, Indonesia]
Buku Matematika Digital untuk SMA dan MA kelas XII
Program studi ilmu alam Jilid 3 (lengkap)
Masih identikkah Matematika dengan pelajaran maut dan
horor? Bagaimana nilai Matematika kalian di sekolah? Atau,
masih sulitkah kalian menerima dan memahami pelajaran
Matematika? Mulai sekarang, jauhkan pikiran dan ketakutanketakutan tersebut dari dalam diri kalian. Buku Supertrik
Matematika SMA/MA ini adalah jawaban dari semua
permasalahan kalian tentang pelajaran Matematika di
SMA/MA. Kalian sudah tak perlu lagi canggung, bingung,
atau bahkan takut dengan pelajaran yang satu ini.
Matematika akan berubah menjadi pelajaran yang
menyenangkan. Buku ini memberikan rangkuman materi
Matematika SMA/MA yang disajikan dengan lugas dan jelas,
sehingga dapat dengan mudah kalian pahami. Tak lupa, buku
ini juga memberikan latihan soal beserta pembahasan dari
setiap materi. Tak hanya itu, buku ini juga membagikan solusi
berupa supertrik untuk tiap latihan soal tersebut. Itu masih
belum cukup? Kami berikan lagi soal-soal latihan beserta
kunci jawabannya. Buku ini adalah jawaban bagi kalian untuk
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sukses mengerjakan setiap soal Matematika, bahkan sampai
saat kalian menempuh ujian nasional. Jadi, kalian akan
sangat rugi jika tidak memiliki buku ini karena kalian hanya
akan menjadi penonton teman-teman kalian yang sudah
memiliki buku Supertrik Matematika SMA/MA ini. Selamat
belajar & SUSKSES!!! Buku terbitan GalangPress
(Galangpress Group).
MatematikaPT Grafindo Media PratamaMatematika
Kelompok Teknologi, Kesehatan, dan PertanianPT Grafindo
Media PratamaCara Praktis Jago MatematikaDAR! Mizan
Buku ini berisi kumpulan soal dan pembahasan soal UN
SMA/MA 2016-2018. Berikut adalah keunggulankeunggulannya. Berisi kumpulan soal UN SMA/MA dari tahun
2016-2018. Dengan mengerjakan soal demi soal dalam
kumpulan soal UN SMA/MA yang sudah pernah diujikan
sebelumnya, Anda akan diajak untuk membiasakan diri
berlatih soal yang sesuai. Semakin banyak berlatih, semakin
terbiasa sehingga akan semakin mudah. Kumpulan soal UN
SMA/MA 2016-2018 dilengkapi dengan pembahasan secara
detail yang dilengkapi Rumus The King milik Ganesha
Operation. Dengan mempelajari pembahasan detail setiap
soal, Anda akan diajak lebih memahami konsep materi.
Rumus The King akan memberikan jembatan pengingat dan
pemahaman materi pada konsep tertentu. Dilengkapi dengan
2 paket soal Try Out 2019 beserta kunci jawaban dan
pembahasan detail yang diberikan secara terpisah. Anda
akan diajak untuk membiasakan diri menghadapi soal setara
UN SMA/MA. Dengan mengerjakan soal demi soal yang
disusun sedemikian rupa akan membantu Anda beradaptasi
dengan setiap jenis dan tingkat kesulitan soal.
Tujuan utama penulisan buku ini adalah memberikan
pengetahuan mengenai matematika ekonomi. Buku ini
sangat berguna bagi para mahasiswa yang latar belakang
matematikanya sangat minim. Buku ini ditulis secara ringkas
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dan esensial supaya mudah dan lebih praktis dibaca, apalagi
buku ini disajikan dengan bahasa yang sangat komunikatif
atau bahasa seharihari, menyebabkan buku ini enak sekali
diikuti dan isinya mudah dicerna. Penyajiannya disusun
dengan dimulai dari konsepkonsep awam, contohcontoh soal
yang banyak, dan tidak lupa latihanlatihan soal. Buku ini akan
memberikan manfaat yang sangat efektif apabila dibaca atau
diikuti dari awal dengan urutan sesuai dengan penyajian.

-KawanPustaka- #SuperEbookDesember
Matematika bukanlah pengetahuan menyendiri yang
dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi
adanya matematika dapat membantu manusia
dalam memahami dan menguasai permasalahan
sosial, ekonomi dan alam. begitupun dalam bidang
farmasi yang membutuhkan konsep dan perhitungan
matematika dalam berbagai hal. Oleh karena itu
diperlukan adanya buku matematika yang
menunjang mahasiswa farmasi untuk memahami
konsep dan perhitungan matematika agar mampu
mengaplikasikannya dalam menyelesaikan
persoalan di bidang farmasi. Dalam buku ini
dipaparkan secara terperinci dasar-dasar
matematika yang diperlukan dalam bidang farmasi
yaitu sistem bilangan real, himpunan, operasi
aljabar, relasi dan fungsi, limit fungsi, turunan fungsi
dan aplikasinya serta integal dan aplikasinya. ***
Persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia
Group)
"Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi adalah
beberapa mata pelajaran yang wajib dikuasai oleh
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siswa SMA. Selain itu, keempat mata pelajaran
tersebut juga diikutsertakan pada Ujian Nasional.
Penyajian yang kurang sistematis, materi yang
padat, rumus yang rumit, dan kurangnya latihan
membuat tidak sedikit siswa yang merasa kesulitan
untuk mempelajari mata pelajaran tersebut. Buku
Super Book SMA/MA Ringkasan Materi & Soal
Jawab Matematika dan IPA (Fisika, Kimia, Biologi)
SMA/MA Kelas XII ini terdiri dari ringkasan materi
Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi kelas XII yang
terangkum dalam satu buku. Selain itu, dilengkapi
pula dengan soal-soal latihan berikut
pembahasannya pada tiap pokok bahasan yang
dikupas secara detail sehingga mudah dipahami.
Buku ini hadir sebagai referensi dalam memahami
materi dan soal-soal Matematika, Fisika, Kimia, dan
Biologi yang kerap kali muncul dalam berbagai ujian
di sekolah. Selamat belajar dan semoga sukses!"
Apa sih keunggulan buku seri KING MASTER? 1.
SUPER LENGKAP. Memuat materi gabungan dari
KTSP dan K-13 kelas X, XI, XII. Sekali beli bisa
untuk 3 tahun. Cocok untuk persiapan Ulangan
Harian, UKK, UTS, UN, USBN, dan juga SBMPTN. 2
PENULIS PAKAR. Ditulis oleh pengajar-pengajar
"TENTOR" bimbingan belajar yang sudah sangat
berpengalaman. Gaya penyampaiannya simpel,
praktis, mudah dimengerti, & tuntas. 3. TOTAL
BASIC CONCEPT + TRIK CERDIK. 4. BONUS
APLIKASI TES. 5. BONUS VIDEO TUTORIAL
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BEDAH SOAL. 6 TRYOUT ONLINE PERINGKAT
NASIONAL. JUDUL:THE KING MASTER
MATEMATIKA SMA PENULIS:FORUM TENTOR
INDONESIA ISBN:978-602-5454-12-7
PENERBIT:FORUM EDUKASI HALAMAN:616
UKURAN:13 X 19 TANGGAL TERBIT:MARET 2018
BukuEdukasi.com Buku Edukasi BukuEdukasi
Smart Book Matematika SMA Kelas X, XI, XII
merupakan buku yang tepat untuk latihan siswa
mengerjakan soal-soal dan memahami materi
pelajaran Matematika SMA. Buku ini memiliki
beberapa keunggulan sehingga tepat dijadikan
pegangan bagi siswa untuk berlatih mengerjakan
soal-soal. Pendalaman Materi Buku ini dilengkapi
dengan materi pelajaran Matematika SMA Kelas X,
XI, XII yang diringkas berdasarkan poin-poin penting
yang harus dikuasai siswa. Dengan adanya
pendalaman materi, siswa akan lebih memahami
konsepnya dan mudah dalam menyelesaikan soal.
Latihan Soal Pilihan Ganda dan Esai paling up to
date Latihan soal pada setiap babnya menyajikan
soal-soal pendalaman, dan soal-soal untuk latihan
sebagai persiapan ulangan harian. Soal
Pemantapan Untuk melatih pemahaman dan
kemampuan siswa, di dalam buku ini juga terdapat
ratusan soal pemantapan agar siswa bisa lebih
mengasah kemampuan berpikirnya. Trik Smart
Pembahasan Soal-soal di buku ini dibahas secara
detail, lengkap, dan mudah dipahami. Selain dengan
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cara yang biasa, ada juga cara cepat atau trik smart
dalam mengerjakan soal. Dengan belajar dan
berlatih soal dari buku ini, siswa akan lebih siap
dalam menghadapi berbagai ujian di sekolah, baik
itu ulangan harian, ujian semester, ujian nasional
(UN), maupun SBMPTN.
Mata pelajaran Matematika & IPA (Fisika, Kimia,
Biologi) merupakan mata pelajaran yang ditakuti
oleh sebagian besar siswa SMA. Materi yang cukup
padat dan memerlukan kemampuan menghafal
rumus dan materi menjadi salah satu faktor
mengapa Matematika dan IPA sulit dipahami. Kamu
pasti ingin mendapatkan nilai Matematika dan IPA
yang tinggi dalam setiap ujian sekolah. Dan, akan
lebih menyenangkan lagi jika kamu mendapatkan
nilai tinggi pada Ujian Nasional (UN) dan dapat
masuk Perguruan Tinggi favorit pilihanmu. Tidak ada
yang mustahil jika kamu mau berusaha sungguhsungguh dengan diiringi teknik yang tepat dan doa
yang khusyuk. Inilah kunci paling utama dalam
setiap kesuksesan prestasi apapun. Selain belajar
keras (study hard) di kelas, kesungguhan di sini juga
termasuk rajin mengulang dan berlatih mengerjakan
soal-soal ulangan dan ujian sebagai simulasi untuk
menghadapi ujian yang sesungguhnya. Buku
Supertrik Kuasai Matematika & IPA SMA Kelas X,
XI, XII ini terdiri dari ringkasan materi Matematika
dan IPA yang disajikan setiap pokok bahasan.
Penyajian materi pelajaran diringkas berdasarkan
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poin-poin penting yang harus dikuasai siswa
sehingga memudahkan untuk memahaminya. Selain
itu, pada setiap pokok bahasan juga dilengkapi
dengan soal-soal latihan untuk mengetahui
pemahaman siswa terhadap setiap pokok bahasan.
Buku ini sangat cocok digunakan dalam
mempersiapkan diri untuk ulangan harian, ujian
tengah semester, ujian akhir semester, dan Ujian
Nasional.
Buku Top No. 1 Sukses Kuasai Matematika SMA
Kelas X, XI, XII ditulis oleh penulis yang
berkompeten di bidang matematika SMA yang berisi
ringkasan konsep-konsep dasar dan rumus pada
materi matematika yang mencakup kelas X, XI, dan
XII yang sesuai dengan kurikulum tingkat satuan
pendidikan (KTSP) dan kurikulum 2013. Secara
garis besarnya, buku ini ditujukan untuk lebih
memahami : • Ringkasan Materi : berisi kumpulan
ringkasan konsep dan rumus materi matematika
tingkat SMA/MA. • Pembahasan dan Penjelasan
yaitu bukan hanya sekedar memberikan
pembahasan saja tetapi dilengkapi dengan
penjelasan super rinci, catatan penting, keterangan,
dan saran pada setiap langkah penyelesaian yang
akurat, tajam, dan terpercaya agar Anda lebih dekat
memahami penyelesaian soal Ulangan harian, Ujian
Mid Semester, Ujian Semester, bahkan Ujian
Nasional (UN). • Metode Ringkas bertujuan untuk
memudahkan peserta didik dalam menyelesaikan
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soal secepat mungkin khusus pada soal-soal
tertentu saja. • Uji Kompetensi kepada peserta didik
agar dapat menyelesaikan soal secara mandiri.
Semua ini bertujuan untuk menambah wawasan
berpikir peserta didik dalam soal Ulangan harian,
Ujian Mid Semeter, Ujian Semester, bahkan Ujian
Nasional yang dengan sendirinya konsep dan prinsip
dalam matematika mudah dipahami. Kumpulan soal
dan pembahasan yang diambil dari EBTANAS, Ujian
Akhir Nasional, dan Ujian Nasional, Ujian Nasional
(UN), PP, Sipenmaru, UMPTN, SPMB, SNMPTN,
dan SBMPTN. Dengan kehadiran buku ini
diharapkan dapat membantu peserta didik dalam
menghadapi ujian di masa yang akan datang.
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 contohcontoh 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
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semester. Seri PASTI BISA membantu mencapai
kesuksesan meraih nilai tinggi pada ulangan harian dan
ulangan akhir semester.
Enggak perlu jauh-jauh ke bimbel. Enggak perlu repotrepot bawa buku pelajaran setebel kamus. Belajar
Matematika sendiri aja. Buku ini bakal bantu belajarmu
jadi lebih seru, mudah paham rumus-rumus Matematika,
praktis dibawa dan dipelajari di mana-mana, dan
bersiaplah raih nilai maksimal. Buku Pintar ini
membahas: 1. Bentuk pangkat, akar, dan logaritma 2.
Persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat 3. Sistem
persamaan linier dan kuadrat 4. Pertidaksamaan 5.
Logika Matematika 6. Trigonometri 7. Geometri 8.
Statistika 9. Peluang 10. Rumus2 Trigonometri 11.
Lingkaran 12. Suku banyak 13. Fungsi komposisi dan
Fungsi Invers 14. Limit fungsi 15. Turunan dan fungsi
Aplikasinya 16. Integral 17. Program linier 18. Matriks
19. Vektor 20. Transformasi Geometri 21. Barisan dan
deret 22. Eksponen dan logaritma [Mizan, Bentang
Pustaka, Bfirst, Belajar, Sekolah, Mudah, Pelajar,
Indonesia, Matematika]
Top Book Matematika & IPA (Fisika, Kimia, Biologi) SMA
Kelas XII hadir sebagai solusi bagi siswa SMA dan MA
yang ingin menguasai dan memahami Matematika dan
IPA secara mendalam dan menyeluruh. Dalam buku ini
siswa akan mendapatkan: Kumpulan rangkuman materi
Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi yang disusun
secara jelas dan mendalam dari materi yang diajarkan di
SMA kelas XII sehingga memudahkan siswa dalam
mempelajari materi yang ada. • Soal-soal paling update
dibahas sesuai materi yang disampaikan
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sehinggamemberikan gambaran bagi siswa tentang soalsoal yang diberikan pada setiap bab. • Variasi soal-soal
UN dan SBMPTN dibuat berdasarkan soal-soal yang
sering muncul untuk melatih siswa agar terbiasa
mengerjakan soal-soal UN dan SBMPTN. • Trik
pembahasan yang mudah dan gampang untuk dipahami
oleh setiap siswa, sehingga dapat mengukur sejauh
mana pemahaman siswa terhadap materi yang
diberikan. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut,
siswa diharapkan dapat memahami Matematika dan IPA
(Fisika, Kimia, Biologi) sehingga memudahkan siswa
menghadapi ulangan harian, ujian semester, dan ujian
nasional.
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