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Soal Jarak Kecepatan
Untuk mencapai nilai maksimal dalam ujian
sekolah/madrasah diperlukan banyak belajar dan berlatih
mengerjakan soal. Proses belajar dan berlatih akan
membentuk daya pikir dan kemampuan menganalisis soal
dengan sendirinya. Jika kedua hal tersebut telah didapatkan,
siswa akan dapat mengerjakan soal-soal dengan solusi yang
cepat dan tepat. Buku Target Nilai 10 US/M SD/MI 2016 hadir
sebagai solusi tepat bagi siswa dalam proses belajar dan
berlatih tersebut. Siswa akan mendapatkan SEPULUH
keunggulan dalam satu buku: • Full Strategi & Kupas Tuntas
SKL Terbaru • Full Ringkasan Materi Sesuai Kisi-kisi Terbaru
• Kumpulan Lengkap Soal & Pembahasan • Kumpulan
Lengkap Soal Latihan & Prediksi Akurat Sesuai Kisi-kisi
Terbaru • FREE Try Out Online Sistem CBT
“www.rajatryout.com” • FREE Apps Android “Try Out CBT
US/M SD/MI 2016”, • FREE Software “CBT US/M SD/MI
2016” • FREE E-book “TPA Masuk SMP Favorit” • FREE Ebook “BSE Semua Pelajaran” • FREE Bank Soal US/M
SD/MI Edisi 12 Tahun • BONUS BEASISWA Rp100 Juta
Semua dikupas secara detail di dalam buku terbitan dari
penerbit CMedia ini dan mudah dipahami. Dengan
keunggulan-keunggulan tersebut, buku ini akan menjadi
bekal berharga bagi siswa untuk mencapai target nilai 10
dalam semua mata pelajaran US/M SD/MI 2016. Selamat
belajar dan salam sukses!
Biomekanika adalah salah bidang ilmu yang cukup perlu
dimiliki oleh pelaku-pelaku olahraga. Kemampuan melakukan
aktivitas gerak dalam cabang-cabang olahraga didukung
dengan ilmu dan teori-teori pendukung tentu menumbuhkan
semangat baru bagi pelaku olahraga sehingga kompetisi
akan semakin berkembang dan juga semakin menarik.
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Biomekanika olahraga dapat mengambil peran untuk
menganalisis lebih detail teknik teknik teknik cabang olahraga
tersebut sehingga dapat lebih baik dan benar. Ilmu
Biomekanika juga mengkaji perlatan yang digunakan seperti
bola, sepatu, raket dan juga permukaan yang digunakan
yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi
pelakunya dalam melakukan gerak serta dapat mengurangi
dampak buruk dari aktivitas olahraga tersebut.
Buku GASING Mathematics Bilingual dihadirkan dalam 2
bahasa sekaligus yaitu Indonesia dan Inggris Buku ini berisi
konsep-konsep Matematika dengan metode pembelajaran
GASING dan disajikan secara full-color dengan karakter Trio
Siaga (Sisi, Adjie dan Agan). Setiap buku juga berisi konten
ilustrasi dan games Matematika.
Buku PASTI PLUS Ujian SD/MI 2015 merupakan buku soal
yang ditulis untuk membantu para siswa SD/MI menghadapi
Ujian Akhir. Kenapa buku ini disebut sebagai persiapan
cerdas nilai tinggi? Buku ini disusun secara sistematis
sehingga mudah digunakan. ? Disiapkan 5 paket soal untuk
masing-masing mata pelajaran yang diujikan. ? Masingmasing butir soal dibuat secara komprehensif sehingga
variasi soalnya menjangkau banyak kemungkinan soal dari
rambu-rambu yang disebutkan dalam Kisi-kisi Ujian. ?
Materi/topik yang dipilih untuk tiap butir soal sudah
disesuaikan dengan analisis soal-soal ujian tahun-tahun
sebelumnya sehingga tingkat keakuratannya dengan Kisi-kisi
Ujian sangat tinggi. Segera tinggalkan yang tidak pasti,
gunakan segera buku PASTI PLUS untuk mendapatkan nilai
ujian setinggi-tingginya.
Buku ini disusun untuk menunjang mata kuliah Dasar Teknik
Elektro yang diberikan di perguruan tinggi tingkat akademi
dan strata satu. Sistematikanya mendekati silabus baku
untuk program pendidikan teknik elektro strata satu yang
disusun oleh Konsorsium Teknologi, Departemen Pendidikan
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dan Kebudayaan. Buku ini merupakan buku acuan yang
disusun sejauh mungkin mengikuti perkembangan penerapan
Teknik elektro di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan
praktis bagi pemakai dan agar harganya terjangkau, buku ini
sengaja diterbitkan dalam tiga jilid. Buku ini diawali dengan
tinjauan tentang sejarah teknik elektro, rangkaian listrik dan
pengantar elektronika dasar. Buku kedua akan membahas
kelanjutan teknik elektronika dan sistem tenaga listrik yang
berakhir pada transformator. Buku ketiga menguraikan prinsip
elektromekanika dan mesin-mesin berputar. Buku ketiga juga
memperkenalkan konsep sistem, sistem instrumentasi,
sistem kendali otomatis, sistem komunikasi, dan diakhiri
dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja.
Pendekatan yang ditempuh adalah menumbuhkan proses
bagi mahasiswa untuk mengenal, menghargai, dan
memahami masalah-masalah yang akan dihadapi dalam
teknik elektro. Untuk mencapai tujuan tersebut, intuisi kadangkadang lebih penting daripada analisis matematika, tetapi
seperti halnya teori dengan praktikum, keduanya erat
berkaitan; tidak mungkin kita meninggalkan salah satu.
Bahannya pun disajikan begitu rupa agar mudah dipahami
mahasiswa tahun pertama setelah mereka mendapat
pengetahuan fisika dan matematika dari sekolah menengah
atas.
Untuk versi cetak, silakan kunjungi link: http://www.penerbitdu
ta.com/read_resensi/2017/7/pasti-bisa-matematika-sdmikelas-v-kur-2013-revisi-#.YW1AD1VBxhE 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
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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.
PINTAR MATEMATIKA SD/MI KLS 5 KURIKULUM 2013
REVISI 2016
Mathematics is simple, tidak perlu banyak menghafal rumus.
Mathematics is creative, satu rumus bisa dibuat banyak soal
yang variatif dan bertingkat. Oleh karena itu, untuk
menguasai sebuah konsep matematika, seorang siswa perlu
banyak latihan soal “learning by doing.” Buku Super
Pendalaman Materi (SPM) Matematika SD Kelas IV, V, VI
didesain untuk membantu para siswa kelas IV, V, VI belajar
mendalami dan menguasai matematika sebagai persiapan
ujian sekolah. Buku ini disusun per pokok bahasan sesuai
KTSP 2006 dan dikelompokkan menurut tingkatan kelasnya.
Buku ini ditulis oleh Tim MSC Master yang terdiri dari penulis
modul berkualitas di bimbel MSC, beberapa guru yang
berpengalaman di sekolah-sekolah unggulan di Jakarta, serta
dosen di perguruan tinggi ternama. Dari pengalaman
mengajarnya lahirlah konsep buku yang cocok untuk siswa
yang akan menghadapi ujian sekolah, termasuk UH, UTS &
UAS. Fitur buku ini, setiap babnya terdiri atas 1) ringkasan
materi yang esensial perpokok bahasan, 2) contoh soal yang
bervariasi disertai pembahasannya, dan 3) latihan soal
mandiri. Pada bagian akhir buku diberikan tiga paket soal Try
Out Ujian Sekolah. Komposisi soal–soal pada Try Out ini
mengikuti standar komposisi soal ujian sekolah, sedangkan
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indikator kompetensi yang mau diukur sesuai dengan standar
kompetensi lulusan (SKL). Dengan kriteria soal try out seperti
ini, siswa seperti berlatih dengan soal-soal ujian yang
sebenarnya “The Real Examination”.
Bahas Tuntas Materi Kisi-Kisi UTBK SBMPTN SAINTEK
2019, Strategi Menaklukkan Soal-Soal HOTS UTBK
SBMPTN SAINTEK, 180+ Konsep Pintar Terlengkap, 1.430
Soal+Bahas UTBK SBMPTn Terlengkap, 4.620 Bank Soal
UTBK SBMPTN +SIMAK UI, Trik Jitu Pembahasan UTBK
SBMPTN Ala Tentor, 3 Paket Tryout UTBK SBMPTN 2020,
Simulasi UTBK SBMPTN 2020, Informai Terbaru SBMPTN,
SNMPTN, & Bidik Misi, Plus Aplikasi Android, Plus Video
Tutorial Buku persembahan penerbit BintangWahyu
Buku Detik demi Detik Bahas Tuntas US SD/MI 2015 ini
tersusun atas soal dan pembahasan Ujian Sekolah tahun
2014, 2015, & Prediksi US 2016.Setelah membaca dan
mempelajari buku ini, diharapkan siswa akan terbiasa
mengerjakan berbagai jenis soal sehingga memiliki kesiapan
menghadapi Ujian Sekolah 2016. Strategi yang harus kamu
lakukan dengan buku ini agar lulus dengan hasil yang
memuaskan sebagai berikut. 1. Berlatih mengerjakan soal US
Soal-soal US sebenarnya hampir mirip dengan soal-soal
tahun sebelumnya. Jadi, biasakan diri untuk sering
mengerjakan soal US. Jika tidak paham tanyakanlah pada
guru atau teman yang lebih tahu. 4. Kerjakan Soal Simulasi
US Soal simulasi US dalam buku disusun mirip dengan US
sebenarnya. Berusahalah dengan mengerjakannya dengan
sungguh-sungguh dan sesuai waktu yang diberikan. Maka,
kemampuanmu dalam mengerjakan soal-soal US akan
terlihat. 5. Ikuti Try out US Biasanya menjelang US banyak
sekali try out ujian sekolah yang diselenggarakan. Try out ini
berguna untuk mengukur seberapa jauh menguasai dan
mendalami materi-materi yang akan diujikan. 6. Berdoa Jika
usaha telah dilaksanakan, tiba saatnya menyerahkan segala
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sesuatunya kepada Tuhan yang Mahakuasa. berdoalah agar
dibukakan jalan dan diberi pemikiran yang jernih serta hati
yang tenang. Selamat menempuh Ujian Sekolah.
Buku PASTI PLUS Ujian SD/MI 2014 merupakan buku soal
yang ditulis untuk membantu para siswa SD/MI menghadapi
Ujian Akhir. Kenapa buku ini disebut sebagai persiapan
cerdas nilai tinggi? Buku ini disusun secara sistematis
sehingga mudah digunakan. - Disiapkan 5 paket soal untuk
masing-masing mata pelajaran yang diujikan. - Masingmasing butir soal dibuat secara komprehensif sehingga
variasi soalnya menjangkau banyak kemungkinan soal dari
rambu-rambu yang disebutkan dalam Kisi-kisi Ujian. Materi/topik yang dipilih untuk tiap butir soal sudah
disesuaikan dengan analisis soal-soal ujian tahun-tahun
sebelumnya sehingga tingkat keakuratannya dengan Kisi-kisi
Ujian sangat tinggi. Segera tinggalkan yang tidak pasti, dan
gunakan segera buku PASTI PLUS Ujian SD/MI 2014 untuk
mendapatkan nilai ujian setinggi-tingginya.
Buku Super 100! Aku Juara Kelas SD Kelas 5 adalah
panduan belajar yang memudahkan kalian dalam belajar
Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PPKn, dan Bahasa
Inggris. Buku ini dapat membantu kalian dalam meraih nilai
terbaik dalam setiap mata pelajaran SD Kelas 5. Rangkuman
Materi Pelajaran Lengkap Buku Super 100! Aku Juara Kelas
SD Kelas 5 berisi rangkuman materi pelajaran Bahasa
Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PPKn, dan Bahasa Inggris.
Soal-Soal Latihan Setiap bab materi pelajaran dilengkapi
dengan soal-soal latihan. Soal-Soal Latihan Ulangan Latihan
ulangan berisi soal-soal dari setiap materi pelajaran.
Pembahasan dan Kunci Jawaban Soal-soal latihan dan
ulangan yang diberikan dilengkapi dengan pembahasan serta
kunci jawaban yang jelas dan lengkap. Selamat belajar dan
terus berlatih untuk meraih nilai 100!
This Schaum's Study Guide is the perfect tool for getting a
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handle on statistics. Fully stocked with solved problemsÑ508
of themÑit shows you how to work problems that may not
have been fully explained in class. Plus you get 694
additional problems to use for practice, with answers at the
back of the book. Ideal for independent study, brushup before
exams, or preparation for professional tests, this Schaum's
guide is clear, complete, and well-organized. It even prepares
you for computer solutions of statistical problems, fully
explaining the use of Minitab, the most popular statistical
software. It's the perfect supplement for any course in
statistics, and a super helper for the math-challenged.
Kini sebagian departemen pemerintah sudah menggunakan
seleksi CPNS dengan sistem CAT (Computer Assisted Test).
Tapi tidak perlu khawatir, siapkan dirimu sekarang juga.
Gunakan buku ini untuk mencari tahu jurus-jurus jitu
menghadapi Tes CPNS, baik dengan sistem CAT ataupun
tertulis. Lengkap dengan ribuan soal pasti keluar, yang bisa
menyiapkanmu menembus seleksi ketat CPNS. Tes
Wawasan Kebangsaan (TWK) - Tes Pancasila - Tes Bhineka
Tunggal Ika - Tes UUD 1945 - Tes NKRI Tes Intelegensi
Umum (TIU) TIU Verbal - Tes Sinonim - Tes Antonim - Tes
Analogi Verbal - Tes Pengelompokan Kata - Tes Pemahaman
Wacana TIU Numerik - Tes Aritmetika - Tes Seri Angka - Tes
Seri Huruf - Tes Logika Angka - Tes Angka dalam Cerita TIU
Penalaran - Tes Soal Logika Umum - Tes Analisa Pernyataan
- Tes Kesimpulan Silogisme - Tes Pengelompokan Logika
Cerita - Tes Logika Gambar, Diagram, dan Simbolisasi Tes
Karakteristik Pribadi - Tes Integritas Diri - Tes Semangat
Berprestasi - Tes Kreativitas - Tes Inovasi - Tes Orientasi
pada Pelayanan - Tes Orientasi pada Orang Lain - Tes
Kemampuan Beradaptasi - Tes Mengendalikan Diri - Tes
Kemampuan Bekerja Mandiri - Tes Tuntas serta Bekerjasama
dalam Kelompok - Tes Kemauan serta Kemampuan Belajar
Berkelanjutan - Tes Kemampuan Mengkoordinir Orang Lain
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Tes Bahasa - Tes Bahasa Indonesia - Tes Bahasa Inggris
[Mizan, Bentang Pustaka, Bfirst, Test, PNS, Ujian, Lolos,
Karir, Muda, Indonesia]

Perguruan Tinggi Ikatan Dinas (PTK) atau sekarang
lebih dikenal dengan Lembaga Pendidikan Ikatan Dinas
(LPID) merupakan perguruan tinggi yang berada di
bawah Kementerian/Lembaga Pemerintahan yang
tujuannya mendidik mahasiswa/praja untuk bekerja di
Kementerian/Lembaga Pemerintahan tersebut. Kenapa
Harus Kuliah di Kampus Ikatan Dinas? Pertama,
KULIAH GRATIS, artinya kita tidak membayar sepeser
pun terkait biaya kuliah. Semua biaya perkuliahan benarbenar gratis. So, tugas kita hanya belajar dengan baik di
sana. Kedua, Dapat UANG SAKU. Selain kuliah gratis,
ada beberapa perguruan tinggi ikatan dinas yang
memberikan uang saku rata-rata sebesar
Rp1.000.000/bulan. STIS contohnya. Asik kan? Uang
bisa kita gunakan untuk membeli keperluan pribadi,
ditabung, atau untuk hal positif lainnya. Ketiga, jaminan
masa depan dengan IKATAN DINAS, yaitu jadi
PNS/ASN. Artinya, sehabis lulus kuliah, kalian akan bisa
bekerja di instansi negara. Kalian gak usah pusingpusing cari kerja. Keempat, kesempatan mendapatkan
BEASISWA S2/S3 di dalam maupun di luar negeri. Bagi
kalian yang punya kemampuan akademik bagus, maka
program beasiswa pascasarjana terbuka lebar. Tentu ini
akan menunjang karir dan masa depanmu.
JUDUL:DIKTAT RESMI TES MASUK KAMPUS IKATAN
DINAS STAN STIS PENULIS:ARYO DEWANTARA &
TIM LITBANG EMC ISBN:978-602-60236-8-1
PENERBIT:EMC HALAMAN:600 UKURAN:19 X 26
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TANGGAL TERBIT:DESEMBER 2016 BukuEdukasi.com
Ujian Sekolah bertujuan untuk menilai mata pelajaran
tertentu sesuai dengan pencapaian standar kompetensi
kelulusan. Hasil US ini digunakan sebagai pemetaan
mutu, dasar seleksi masuk ke jenjang pendidikan
selanjutnya. Buku Detik Demi Detik Menghadapi US
SD/MI 2016 hadir sebagai solusi bagi siswa dan siswi
kelas VI untuk menyiapkan kemampuan siswa dalam
menghadapi Ujian Sekolah. Buku ini membahas secara
detail untuk setiap pelajaran yang diujikan (Bahasa
Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam)
yang meliputi Pendalaman Materi tiap SKL, Contoh Soal
dan Pembahasan, Latihan Soal dan Pembahasan US
SD 2014 dan US SD 2015, serta Prediksi dan
Pembahasan US 2016. • Pendalaman Materi, tersusun
atas rangkuman dasar teori yang digunakan dalam
menjawab soal-soal US semua mata pelajaran yang
diujikan berdasarkan SKL. • Contoh Soal US dan
Penyelesaian, soal-soal disusun berdasarkan SKL,
dibahas per nomor agar memudahkan pembaca dalam
memahami. • Soal dan Pembahasan US Tahun 2014
dan 2015, digunakan untuk berlatih sejauh mana
kemampuan pembaca dalam memahami materi tiap
SKL. Disediakan pembahasan lengkap yang diletakkan
di bagian akhir tiap pelajaran. • Prediksi US SD 2016,
digunakan untuk menguji sejauh mana kemampuan
siswa dalam mempersiapkan Ujian Sekolah. Disediakan
pembahasan lengkap dan dibuat terpisah dari buku ini.
Buku Guru BG Matematika K13 Revisi 2019/2020 untuk
Kelas 5 SD/MI Buku Guru K13 terbaru Buku Guru
Kurikulum 2013 buku matematika kelas 5 sd kurikulum
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2013 buku matematika kelas 5 sd buku matematika
kelas 5 sd kurikulum 2013 buku matematika kelas 1 sd
kurikulum 2013 buku matematika kelas 2 sd kurikulum
2013 buku matematika kelas 6 sd kurikulum 2013 buku
matematika kelas 5 sd kurikulum 2019 buku matematika
kelas 3 sd semester 2 buku matematika kls 3 sd buku
matematika kelas 3 sd kurikulum 2013 buku matematika
kelas 3 sd buku matematika kelas 4 sd kurikulum 2013
buku matematika kls 4 sd buku matematika kls 4 sd
kurikulum 2013 buku matematika kelas 4 sd buku
matematika kelas 5 sd buku matematika kelas 5 sd
semester 2 buku matematika kelas 5 sd kurikulum 2019
buku matematika kls 5 sd buku matematika kelas 5 sd
k13 buku matematika kelas 6 sd kurikulum 2013 buku
matematika kls 6 sd buku matematika kelas 6 sd lengkap
buku matematika kelas 6 sd buku matematika sd kelas 4
buku matematika sd kelas 3 buku matematika sd kelas 5
buku matematika sd kelas 1 buku matematika sd kelas 2
buku matematika kelas 6 sd lengkap buku matematika
kelas 5 sd/mi buku matematika kelas 3 sd semester 2
buku matematika kelas 5 sd semester 2 buku soal
matematika sd buku matematika sd kelas 4 buku
matematika sd kelas 3 buku matematika sd kelas 5 buku
matematika sd buku matematika sd kelas 1 buku kelas
11 kurikulum 2013 semester 2 buku kelas 10 kurikulum
2013 buku kelas 12 kurikulum 2013 buku kelas 11
kurikulum 2013 buku kelas 10 kurikulum 2013 revisi
2018 buku kelas 8 kurikulum 2013 revisi 2017 buku
matematika kurikulum 2013 semester 2 buku kelas 9
kurikulum 2013 revisi 2018 buku kelas 9 kurikulum 2013
revisi 2019 buku kelas 7 kurikulum 2013 revisi 2017
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buku pai kelas 4 kurikulum 2013 buku mtk kelas 4
kurikulum 2013 buku pjok kelas 4 kurikulum 2013 buku
pkn kelas 4 kurikulum 2013 buku matematika kelas 4
kurikulum 2013 semester 2 buku kurikulum 2013 sd
kelas 5 buku penjaskes kelas 5 kurikulum 2013 buku
penjas kelas 5 kurikulum 2013 buku pai kelas 5
kurikulum 2013 buku penjasorkes kelas 5 kurikulum
2013 buku pai kelas 6 kurikulum 2013 buku ips kelas 6
kurikulum 2013 buku kurikulum 2013 sd kelas 6 buku
mtk kelas 6 kurikulum 2013 buku pkn kelas 6 kurikulum
2013 buku sbk kelas 7 kurikulum 2013 buku fiqih kelas 7
kurikulum 2013 buku ipa kelas 7 kurikulum 2013
semester 1 buku paket kelas 7 kurikulum 2013 buku sbk
kelas 7 kurikulum 2013 semester 2 buku ipa kelas 8
kurikulum 2013 buku pkn kelas 8 kurikulum 2013 buku
matematika kelas 8 kurikulum 2013 buku ips kelas 8
kurikulum 2013 buku prakarya kelas 8 kurikulum 2013
buku smp kelas 9 kurikulum 2013 buku pai kelas 9
kurikulum 2013 buku ipa kelas 9 kurikulum 2013
semester 1 buku sbk kelas 9 kurikulum 2013 buku ppkn
kelas 9 kurikulum 2013 buku seni budaya kurikulum
2013 buku bahasa inggris kurikulum 2013 buku bahasa
indonesia kurikulum 2013 buku bahasa indonesia
kurikulum 2013 kelas 11 buku bahasa indonesia
kurikulum 2013 kelas 8 buku kurikulum 2013 sd kelas 5
buku kurikulum 2013 sd kelas 6 buku kurikulum 2013 sd
kelas 4 buku kurikulum 2013 sd buku sekolah digital
kurikulum 2013 buku ekonomi kurikulum 2013 buku
kurikulum 2013 kelas 6 buku kurikulum 2013 kelas 8
buku kelas 8 kurikulum 2013 revisi 2017 buku kelas 7
kurikulum 2013 semester 2 buku kelas 7 kurikulum 2013
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buku matematika kurikulum 2013 semester 2 buku
matematika smp kurikulum 2013 buku matematika
kurikulum 2013 kelas 5 buku matematika kurikulum 2013
buku paket kurikulum 2013 buku ppkn kurikulum 2013
buku penjas kurikulum 2013 buku paket smp kurikulum
2013 buku paket ips kurikulum 2013 buku kelas 8
kurikulum 2013 revisi 2017 buku kelas 9 kurikulum 2013
revisi 2018 buku kelas 9 kurikulum 2013 revisi 2019
buku kelas 7 kurikulum 2013 revisi 2017 buku kelas 8
kurikulum 2013 revisi 2019 buku kurikulum 2013 smp
kelas 9 buku kurikulum 2013 smp kelas 8 buku kurikulum
2013 sd buku kurikulum 2013 sd kelas 5 buku kurikulum
2013 smp kelas 7 buku tematik terpadu kurikulum 2013
buku tematik kurikulum 2013 buku matematika kelas x
kurikulum 2013 buku prakarya kelas x kurikulum 2013
semester 2 buku geografi kelas x kurikulum 2013 buku
penjas kelas x kurikulum 2013 buku sejarah kelas x
kurikulum 2013 buku kurikulum 2013 smp kelas 9 buku
kurikulum 2013 smp kelas 8 buku kurikulum 2013 sd
buku kurikulum 2013 buku kurikulum 2013 sd kelas 4
Buku Perancangan Geometrik Jalan merupakan buku
penunjang perkuliahan dan praktik mahasiswa program
diploma (D-III), sarjana terapan (D-IV), maupun sarjana
(S-1) bidang ilmu teknik sipil guna melengkapi khazanah
sumber pembelajaran pada bidang ilmu teknik sipil di
kalangan perguruan tinggi di Indonesia. Materi
perancangan geometrik jalan merupakan muatan wajib
bagi mahasiswa jenjang diploma maupun jenjang
sarjana bidang teknik sipil di seluruh perguruan tinggi
yang memiliki jurusan teknik sipil. Kebutuhan buku
Perancangan Geometrik Jalan sebagai rujukan bagi
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mahasiswa bidang ilmu teknik sipil dalam bahasa
Indonesia sangat besar, tetapi koleksi buku dalam topik
terkait yang terbit dalam bahasa Indonesia masih sangat
terbatas. Mahasiswa masih cenderung enggan merujuk
buku-buku terkait yang terbit dalam bahasa Inggris.
Sebagian besar mahasiswa masih kesulitan mempelajari
materi tentang teknik jalan dalam bahasa Indonesia,
apalagi kalau harus memahaminya dari koleksi
berbahasa Inggris. Buku ini menonjolkan hasil
pembelajaran aspek kemampuan dan keterampilan
karena dilengkapi dengan uraian pembahasan detail
dengan memanfaatkan teknik perincian, tabulasi,
gambar, rumusan, legend/keterangan, contoh
penyelesaian, soal latihan tambahan, tahapan dan caracara pengerjaan perancangan, rangkuman tiap bab serta
lampiran-lampiran terkait lainnya. Buku ini bermanfaat
untuk memudahkan tugas dosen dalam mengajar dan
membantu mahasiswa dalam belajar secara efektif
karena penyajian materinya disusun dengan sistematika
yang memungkinkan mahasiswa mudah mengikuti
proses pembelajaran meskipun mereka berbeda dalam
kemampuan, pengalaman, kebutuhan, dan gaya belajar.
Setelah belajar tentang perancangan geometrik jalan
dari buku ini mahasiswa akan mempunyai bekal
pengetahuan dasar dan seluk-beluk tentang teknik jalan
yang akan menjadi bekal kemampuan dan keterampilan
teknis dalam bekerja di lapangan serta dalam
merencanakan geometrik jalan berdasarkan konsep,
rumus, dan metode sesuai dengan standar yang berlaku
(khususnya standar Bina Marga untuk Indonesia).
Manfaat lainnya adalah menjadi rujukan bagi lulusan
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teknik sipil dalam usaha memperdalam pengetahuan
dan pemahaman perancangan geometri jalan. Para
praktisi bidang teknik sipil (konsultan, kontraktor,
pegawai dinas pemerintah terkait, peneliti, dan peminat
lainnya) dapat terbantu oleh buku ini dalam menunjang
pekerjaannya dalam penyelesaian masalah-masalah
perencanaan, perancangan, pembangunan,
pengawasan, dan evaluasi teknik jalan. [UGM Press,
UGM, Gadjah Mada University Press]
Buku Sukses USBN SD/MI merupakan buku soal yang
disiapkan untuk membantu siswa fokus menghadapi
ujian di tingkat akhir sekolah. Buku ini disusun dengan
sistematika dan fitur-fitur sebagai berikut. »» Berisi poinpoin materi pelajaran yang sering diujikan sehingga
membantu siswa lebih fokus mendalami materi. »»
Dilengkapi dengan contoh-contoh soal ujian yang
dibahas secara komprehensif sehingga memberikan
gambaran kepada siswa tentang bentuk soal-soal yang
akan dihadapi pada ujian sesungguhnya (belajar melalui
contoh). »» Di setiap babnya dilengkapi dengan soal-soal
latihan sesuai kompetensi/indikator yang sering diujikan
untuk membiasakan siswa mengerjakan soal. »» Di
bagian akhir buku, disuguhkan dua paket soal latihan
ujian sehingga siswa dapat berlatih mengerjakan soalsoal secara keseluruhan. »» Disajikan juga Data Statistik
Soal Ujian 2014–2017. Dengan adanya data ini, siswa
dapat menentukan arah belajar dan melakukan
persiapan ujian lebih dini dan matang. Dengan demikian,
siswa dapat memahami karakteristik berbagai soal dan
dapat menyelesaikannya dengan cepat sehingga sukses
menempuh ujian. »» Disajikan juga Mind Map atau peta
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pikiran, yaitu suatu teknik grafis yang dapat memberikan
informasi secara visual kepada siswa. Mind Map
menunjukkan hubungan keseluruhan bagian dalam
materi. Mind Map mampu membimbing siswa untuk
berpikir secara runtut dan global.
Bedah materi UN Terlengkap: Matematika, Bahasa
Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia, Biologi. Plus
Soal + Pembahasan USBN: Matematika, Bahasa
Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia, Biologi. ------BintangWahyu
Keunggulan: 1. 1.500 soal-soal fresh update 2. Dibahas
tuntas oleh Tim Tentor Senior 3. Rangkuman Materi Ala
Bimbingan Belajar 4. Penulis Tentor Senior Fisika 5.
Free Aplikasi Android 6. Intemeso…..Ice Breaking orang
Pintar 7. Plus Video Tutorial Ala Tentor Senior Buku ini
terbitan penerbit Bintang Wahyu

Apakah kamu kesulitan dalam belajar Matematika?
Buku Top No. 1 Kuasai Matematika SD/MI Kelas 4,
5, 6 ini bisa menjadi salah satu buku pilihan terbaik
untukmu. Buku ini memuat banyak soal Matematika
dengan tingkat kesulitan yang beragam. Seperti
yang kita ketahui, belajar matematika harus banyak
berlatih. Nah, buku ini memuat soal-soal yang akan
membantumu memahami materi matematika dengan
lebih baik. Buku Top No 1 Kuasai Matematika SD/MI
Kelas 4, 5, 6 merupakan panduan belajar siswa
untuk melatih penguasaan kemampuan Matematika.
Buku ini berisi materi Matematika kelas 4, 5, dan 6
dengan contoh soal serta pembahasan yang
lengkap dan jelas. Soal-soal tipe Ujian
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Sekolah/Madrasah (US/M) banyak disajikan di sini.
Jika kamu akan menghadapi Ujian Sekolah dan
Madrasah (US/M), buku ini cocok untuk latihan kamu
dalam mengerjakan soal-soal yang sesuai dengan
standar US/M. Semoga dengan buku ini dapat
memberikan tambahan ilmu dan referensi bagi kamu
serta menambah rasa percaya diri dalam
menghadapi US/M.
Schaum's Outline of Theory and Problems of
Modern PhysicsErlangga
Tough Test Questions? Missed Lectures? Not
Enough Time? Fortunately for you, there's Schaum's
Outlines. More than 40 million students have trusted
Schaum's to help them succeed in the classroom
and on exams. Schaum's is the key to faster learning
and higher grades in every subject. Each Outline
presents all the essential course information in an
easy-to-follow, topic-by-topic format. You also get
hundreds of examples, solved problems, and
practice exercises to test your skills. This Schaum's
Outline gives you Practice problems with full
explanations that reinforce knowledge Coverage of
the most up-to-date developments in your course
field In-depth review of practices and applications
Fully compatible with your classroom text, Schaum's
highlights all the important facts you need to know.
Use Schaum's to shorten your study time-and get
your best test scores! Schaum's Outlines-Problem
Solved.
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Kalian tentu ingin menjadi juara kelas, bukan?
Lantas, bagaimanakah caranya? Caranya,
gampang! Pelajari saja buku ini dengan sungguhsungguh. Niscaya, kalian bisa mewujudkan mimpi
itu. Buku ini merupakan buku tematik terpadu
kurikulum 2013, edisi revisi terbaru. Buku ini berisi
soal-soal dalam beragam tema dan subtema.
Pastinya, setiap tema meliputi mata pelajaran
(mapel) bahasa Indonesia, IPA (ilmu pengetahuan
alam), IPS (ilmu pengetahuan sosial), PKn
(pendidikan kewarganegaraan), dan SBdP (seni
budaya dan prakarya). Ada pula soal-soal mapel
matematika dan PJOK (pendidikan jasmani,
olahraga, dan kesehatan) yang disajikan secara
detail di buku ini. Istimewanya lagi, semua soal itu
disertai dengan kunci jawaban dan pembahasannya
secara lengkap dan mudah dipahami. Buku ini pun
diperkaya dengan ragam bonus buat kalian, yaitu
CD CBT dan Apps Android (kode QR) latihan soal
beserta kunci jawabannya. Bonus-bonus ini tentu
membuat aktivitas belajar kalian lebih asyik dan
tidak membosankan. Bersiaplah menjadi juara kelas!
Asesmen Kompetensi Minimum & Survei Karakter
(AKM & SK) merupakan salah satu kebijakan untuk
merealisasikan Program Merdeka Belajar. AKM &
SK ini merupakan pengganti Ujian Nasional (UN)
yang selama ini sudah diselenggarakan. Adapun
pelaksanaannya adalah di Kelas XI. Hal ini bertujuan
supaya sekolah masih mempunyai waktu satu tahun
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(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
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
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
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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.
Selamat Berlatih dan Berjuang Menjadi yang
Terbaik!!!
Buku ini disusun untuk menjawab kebutuhan siswa
SD dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi
soal mata pelajaran Matematika dalam Ujian
Sekolah. Semua siswa pasti menginginkan nilai ujian
yang bagus dan memuaskan. Namun, untuk meraih
prestasi hasil belajar yang baik tidak semudah
membalikkan telapak tangan. Siswa yang sukses
mendapatkan nilai ujian yang tinggi biasanya secara
konsisten menerapkan serangkaian strategi produktif
dengan tujuan mencapai prestasi akademik yang
memuaskan. Oleh karena itu, buku ini disusun agar
membantu siswa mendapatkan nilai terbaik di mata
pelajaran Matematika. Buku ini juga dilengkapi
dengan bonus Aplikasi USBN Android (Play Store).
Sebuah aplikasi simulasi yang dikemas menarik
dalam wadah media interaktif untuk mempersiapkan
siswa-siswi dalam menghadapi Ujian Sekolah. Kamu
bisa memantau berapa lama waktu yang dibutuhkan
dalam menyelesaikan latihan soal, baik untuk
mengasah kecepatan dan ketepatan kamu dalam
ujian nanti. Kamu bisa melihat nilai rata-rata secara
keseluruhan dan juga membagikan hasilnya kepada
teman-temanmu melalui akun sosial media, email,
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dan chat!
Super Top No.1 TPA dan Psikotes Masuk SMP &
SMA
Pelaksanaan ulangan harian bertujuan untuk
mengetahui sampai sejauh mana penguasaan siswa
terhadap materi pelajaran yang telah diberikan oleh
guru. Agar siswa siap dalam menghadapi ulangan
harian, tentunya perlu ditunjang dengan buku yang
isinya lengkap dan cara penyajiannya mudah dipahami.
Buku ini hadir sebagai jawaban dari kebutuhan siswa
akan buku yang isinya lengkap dan mudah dipahami.
Buku ini membantu siswa dalam memahami materi
pelajaran dan berlatih mengerjakan soal. Ringkasan
materi dalam buku ini diambil dari materi semua mata
pelajaran SD kelas 5, yang disusun berdasarkan poinpoin penting yang harus dikuasai siswa. Setiap paket
soal ulangan harian disusun secara sistematis dengan
berbagai tipe soal dan tingkat kesulitan. Semoga dengan
belajar dan berlatih mengerjakan soal dari buku ini,
siswa tidak hanya siap dalam menghadapi ulangan
harian, tapi juga siap dalam menghadapi Ulangan Akhir
Semester (UAS) dan Ujian Kenaikan Kelas (UKK). Buck
persembahan penerbit Bmedia
KISI-KISI US/M TERBARU Kisi-kisi adalah rambu-rambu
dalam membuat soal-soal ujian sekolah/madrasah. Kisikisi ini sebagai acuan dalam pembuatan soal ujian.
Dengan adanya kisi-kisi, kita bisa tahu materi yang akan
diujikan di US/M 2015. KUMPULAN SOAL DAN
PEMBAHASAN Selain kisi-kisi ujian sekolah/madrasah,
dalam buku ini terdapat kumpulan soal dan pembahasan
ujian dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan mempelajari
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kumpulan soal dan pembahasan ujian tersebut, kita akan
tahu bagaimana model soal yang sering muncul,
sehingga kita lebih siap dalam menghadapi US/M 2015.
PREDIKSI SOAL US/M 2015 Untuk lebih memantapkan
lagi persiapan dalam menghadapi US/M 2015, buku ini
dilengkapi dengan soal-soal prediksi US/M 2015.
Dengan mempelajari soal prediksi, kita akan mengetahui
gambaran seperti apa kira-kira soal yang akan muncul di
US/M 2015. -CmediaUntuk mendapatkan nilai maksimal dalam ujian tidak
cukup hanya dengan membaca saja. Siswa butuh
berlatih dengan giat mengerjakan berbagai macam
variasi soal. Dengan banyak belajar dan berlatih, siswa
akan terbiasa mengerjakan soal ujian dengan solusi
yang cepat dan tepat. Buku Mega Book Pelajaran SD/MI
dari Penerbit CMedia hadir sebagai solusi tepat bagi
siswa dalam proses belajar dan berlatih tersebut. Tidak
hanya untuk satu mata pelajaran saja, buku ini memuat
lima pelajaran sekaligus. Siswa akan mendapatkan
rangkuman materi yang diringkas padat dan jelas.
Setelah mempelajari materi yang diberikan, siswa akan
mendapatkan ratusan soal dan pembahasannya. Siswa
juga akan mendapatkan ratusan soal latihan dengan
variasi yang lengkap. Sebagai bonus, siswa akan
mendapatkan akses gratis untuk beragam aplikasi
android di Google Play Store. Siswa juga bisa menguji
kemampuannya secara online dengan try out gratis di
situs www.rajatryout.com. Tidak lupa, sebagai bentuk
apresiasi untuk siswa yang berprestasi, buku ini
memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan
beasiswa dengan total Rp100 juta. Dengan keunggulanPage 21/23
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keunggulan tersebut, buku ini akan menjadi bekal
berharga bagi siswa untuk mencapai nilai maksimal
dalam ulangan harian, UTS, UAS, dan US/M. Selamat
belajar dan salam sukses!
Buku fisika untuk kelas 2 sma, digunakan un
Edisi Spesial dari penerbit BintangWahyu yang berjudul
TOP NO.1 UN SMA/MA IPA 2016 berisikan: 1. Informasi
Penting Tentang UN SMA/MA IPA 2. Strategi dan Tips
Sukses Menghadapi UN SMA/MA IPA 3. Analisis Soal
Ujian Nasional Tahun 2012-2016 4. Kisi-kisi Ujian
Nasional UN SMA/MA IPA 5.Ringkasan Materi Lengkap
per SKL dan Kumpulan Soal & Pembahasan Lengkap 6.
Paket Soal & Pembahasan UN SMA/MA IPA 2015.
Sedangkan untuk Sukses UN IPA SMA/MA 2016
dilengkapi: 1. Kisi-kisi Ujian Nasional 2. Strategi dan Tips
Sukses UN 2016 3. Langkah Cerdik Menyelesaikan Soal
4. Data Statistik Tipe Soal-soal yang Sering Keluar
Tahun 2010-2015 5. Plus komik lucu dan inspriratif.
#BintangWahyuGratis1 -Bintang WahyuPendidikan bukan untuk mempelajari fakta-fakta, tetapi
untuk melatih otak agar berpikir. Albert Einstein Daya
pikir dan kemampuan pemahaman seorang siswa bisa
dilatih dengan cara terus menggunakannya. Salah
satunya, dengan belajar dan berlatih mengerjakan soalsoal agar pemahaman siswa dapat terasah secara
maksimal. Jika kemampuan pemahaman seorang siswa
sudah terasah, maka siswa tidak akan kesulitan
mengerjakan soal-soal yang diberikan di sekolah
sehingga mampu mengerjakannya dengan mudah dan
tepat. Buku Big Book Matematika & IPA SD Kelas 4, 5, &
6 ini dapat dijadikan wadah yang tepat untuk latihan
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siswa mengerjakan soal-soal dan memahami materi
pelajaran matematika karena buku ini menyajikan
ringkasan materi pelajaran matematika yang diringkas
berdasarkan poin-poin penting dari kelas 4, 5, dan 6,
selain itu disajikan pula contoh-contoh soal beserta
pembahasannya agar siswa bisa mempelajari soal-soal
yang sering muncul dalam ulangan maupun ujian
sekolah. Untuk melatih pemahaman siswa, di dalam
buku ini juga terdapat ratusan soal latihan agar siswa
bisa lebih mengasah kemampuan berpikirnya. Buku Big
Book Matematika SD Kelas 4, 5, & 6 ini juga dilengkapi
dengan paket soal ujian sekolah beserta
pembahasannya sebagai pemahaman siswa dan soal
evaluasi sebagai latihan dalam menghadapi ujian
sekolah. Selamat belajar dan bersiap untuk sukses!
-Cmedia- #HappyStudyCmedia
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