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Ujian Nasional (UN) tinggal di depan mata. Sudah siap menghadapi UN dengan sistem Computer Based Test (CBT)? Siap atau tidak siap,
sebentar lagi kita akan menghadapinya. Jadi kita sudah harus mulai berlatih dari sekarang. Fokus dan siapkan dirimu menghadapi UN baik
dengan sistem CBT ataupun PBT (Paper Based Test). Gunakan buku ini sebagai bekalmu melewati Ujian Nasional dan meraih kelulusan
dengan nilai maksimal. Buku ini berisi ribuan soal yang mengupas detil pembahasan dan rumus cepatnya dengan jelas, serta disusun sesuai
dengan kisi-kisi dan SKL terbaru. - Soal dan pembahasan UN asli 2015-2016 Pelajari soal-soal asli tahun sebelumnya, untuk mengetahui
pola soal UN di tahun selanjutnya. - Soal dan pembahasan Tryout UN 2017 Berlatihlah soal tryout UN sebanyak mungkin, untuk mengasah
kemampuanmu dengan beragam tipe soal. - Gratis aplikasi android Tryout UN 2017 sistem CBT Soal tryout sistem CBT di aplikasi ini sudah
dilengkapi timer sehingga kamu bisa belajar mengatur waktu pengerjaan UN dengan baik, serta dapat menghitung langsung skor total UN. Bedah tuntas Kisi-Kisi dan SKL UN terbaru Pelajari Kisi-Kisi dan SKL UN terbaru, sehingga kamu bisa menyiapkan diri terhadap materi yang
akan keluar di UN tahun ini. [Mizan, Bentang Pustaka, Bfirst, Panduan Belajar, Test, Ujian Nasional, UN, Indonesia]
Buku EXPLORE BAHASA INDONESIA SMP/MTs ini merupakan buku yang dikembangkan dengan pendekatan sains yang pasti akan
disukai siswa karena memiliki keunggulan sebagai berikut. ü Materi dan kegiatan dalam buku ini disusun dengan konsep 5M (MengamatiMenanya-Mencoba-Menalar-Mengomunikasi/ Membentuk Jejaring) yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan
pembelajaran dan akan menuntun siswa dalam membentuk bangunan pengetahuannya. ü Adanya kegiatan dan proyek yang dilakukan
secara berkelompok akan menciptakan komunikasi dua arah antara 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 sehari-hari (character building).
ü Buku ini membiasakan siswa menjadi kreatif dengan memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh sehingga
siswa terbiasa melihat dan menemukan berbagai alternatif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Dengan demikian, siswa
diharapkan dapat menjadi pemecah masalah (problem solver).
Buku ini berisi kumpulan soal dan pembahasan soal UN SMA/MA 2016-2018. Berikut adalah keunggulan-keunggulannya. Berisi kumpulan
soal UN SMA/MA dari tahun 2016-2018. Dengan mengerjakan soal demi soal dalam kumpulan soal UN SMP/MTs 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.
Buku ini hadir sebagai solusi tepat bagi adik-adik kelas VI SD/MI. Dengan metode penelaahan kisi-kisi sesuai BSNP, buku ini dapat menjadi
alter??na?tif pembelajaran berkelanjutan serta latihan soal-soal Bahasa Indonesia. Selamat berlatih dengan buku KUMPULAN SOAL DAN
PEM?BAHASAN UJIAN SEKOLAH BAHASA INDONESIA SD/MI. Persiapkan menghadapi ujian agar meraih nilai sempurna dalam
US/USBN.
Buku Seri Kreatif Tematik SD/MI merupakan buku teks yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pada Kurikulum 2013. Buku ini memudahkan peserta
didik mengikuti kegiatan pembelajaran karena memiliki keunggulan sebagai berikut. Buku ini memuat materi dan kegiatan yang
memungkinkan peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Melalui pendekatan sains dengan konsep 5M, buku ini
membiasakan peserta didik untuk Mengamati, Menanya, Mencoba, Menalar, dan Mengomunikasikan/Membentuk Jejaring. Buku ini
mengaplikasikan konsep Contextual Learning sehingga materi mudah dipelajari oleh peserta didik karena menyajikan contoh konkret dari
peristiwa sehari-hari. Buku ini mendorong peserta didik untuk lebih kritis dan kreatif dalam mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh.
Peserta didik membiasakan diri menemukan berbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi atau menjadi problem solver.
Buku ini juga membantu pembangunan karakter peserta didik karena dilengkapi penilaian aspek sikap yang melibatkan orang tua dan guru.
Setelah paham dan terampil, peserta didik didorong untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan tersebut dalam sikap dan perilaku
sehari-hari.
Ujian Nasional memang bukan lagi satu-satunya faktor penentu kelulusan siswa. Namun, hasil UN tetap akan menjadi faktor penentu
integritas siswa, integritas guru, dan integritas sekolah, bahkan hingga integritas kabupaten/kota dan provinsi. Oleh karena itu, kematangan
dan kesiapan siswa harus dipastikan semantap mungkin. Siswa-siswi SMA/MA IPA sebaiknya berlatih mengerjakan soal-soal UN terdahulu
serta berbagai model soal UN yang diprediksi memilki kesamaan atau sesuai dengan kisi-kisi SMA/MA IPA terbaru. Buku 100% Akurat KisiKisi UN SMA/MA IPA 2017 ini menyajikan info penting mengenai Ujian Nasional, trik sukses untuk menghadapi Ujian Nasional dan yang
paling penting adalah kumpulan soal Ujian Nasional SMA/MA IPA tahun 2014, 2015, dan 2016 serta Prediksi UN SMA/MA IPA 2017. Setiap
paket soal juga disertai dengan pembahasan yang ringkas dan mudah dipahami.
Inilah beberapa alasan spektakuler yang menjadikan buku ini WAJIB kalian miliki: Ditulis oleh Penulis Terbaik dan Berkompeten Buku ini
ditulis oleh penulis yang berkompeten dan berprestasi di bidangnya, yakni matematika. Inilah yang membuat buku ini sangat layak dijadikan
sebagai acuan belajar. Ringkasan Materi yang Lengkap, Praktis, dan Tepat Sasaran Buku ini memuat ringkasan materi matematika yang
lengkap, praktis, dan tepat sasaran. Jadi, waktu belajar kalian lebih efisien. Soal-Soal Pilihan yang Sering Muncul dalam Ujian Buku ini
menyajikan soal-soal yang sering muncul dalam ujian. Dengan sering mengerjakan soal-soal tersebut, kalian pasti bisa memperoleh nilai
yang WOW. Disertai Bonus Apps Android dan CD CBT Kalian pasti tidak akan bosan belajar soal dalam buku ini. Sebab, buku ini disertai
dengan bonus Apps Android dan CD CBT. Jadi, kalian bisa belajar dengan beragam cara yang asyik.
Buku EXPLORE BAHASA INDONESIA SMA/MA ini 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 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 sehari-hari (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 menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Dengan demikian, siswa
diharapkan dapat menjadi pemecah masalah (problem solver).
Inilah beberapa alasan spektakuler yang menjadikan buku ini WAJIB kalian miliki: • Ditulis oleh Penulis-Penulis Terbaik dan Berkompeten
Buku ini ditulis oleh para penulis yang berkompeten dan berprestasi di bidangnya masing-masing, yakni matematika, bahasa Indonesia,
bahasa Inggris, geografi, sosiologi dan Ekonomi. Inilah yang membuat buku ini sangat layak dijadikan sebagai acuan belajar. • Berisi SoalPage 1/5
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Soal UN/USBN SMA/MA IPS yang Telah Diujikan dan Prediksinya Buku ini menyuguhkan soal-soal UN/USBN SMA/M IPS yang telah
diujikan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018. Dan, hebat-nya, disajikan pula prediksi soal-soal USBN
SMA/MA IPS tahun 2019. Dengan berlatih mengerjakan soal-soal ini, kalian pasti akan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. •
Dilengkapi kunci jawaban dan pembahasan Semua soal di dalam buku ini dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasannya.
Pembahasan disampaikan secara detail, dan tentunya mudah dipahami. • Disertai Bonus CD Simulasi CBT UN/USBN SMA/MA IPS dan
APPS Android Kalian pasti tidak akan bosan belajar soal dalam buku ini. Sebab, buku ini disertai bonus CD simulasi CBT UN/USBN
SMA/MA IPS dan APPS Android. Jadi, kalian bisa belajar dengan beragam cara yang asyik. Selling point 1: - Soal-Soal UN untuk SMA/MA
IPS Tahun 2015 - Soal-Soal UN untuk SMA/MA IPS Tahun 2016 - Soal-Soal UN untuk SMA/MA IPS Tahun 2017 - Soal-Soal USBN untuk
SMA/MA IPS Tahun 2018 - Soal-soal USBN untuk SMA/MA IPS Prediksi Tahun 2019 Selling point 2: - Matematika - Bahasa Indonesia Bahasa Inggris - Geografi - Sosiologi - Ekonomi
Untuk versi cetak, silakan kunjungi: http://www.penerbitduta.com/read_resensi/2019/4/kreatif-tematik-tema-3-peduli-terhadap-makhluk-hidupuntuk-sdmi-kelas-iv#.YWfqhdVByUk Buku Seri Kreatif Tematik SD/MI merupakan buku teks yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pada
Kurikulum 2013. Buku ini memudahkan peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran karena memiliki keunggulan sebagai berikut. Buku ini
memuat materi dan kegiatan yang memungkinkan peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Melalui pendekatan sains dengan
konsep 5M, buku ini membiasakan peserta didik untuk Mengamati, Menanya, Mencoba, Menalar, dan Mengomunikasikan/Membentuk
Jejaring. Buku ini mengaplikasikan konsep Contextual Learning sehingga materi mudah dipelajari oleh peserta didik karena menyajikan
contoh konkret dari peristiwa sehari-hari. Buku ini mendorong peserta didik untuk lebih kritis dan kreatif dalam mengeksplorasi pengetahuan
yang diperoleh. Peserta didik membiasakan diri menemukan berbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi atau menjadi
problem solver. Buku ini juga membantu pembangunan karakter peserta didik karena dilengkapi penilaian aspek sikap yang melibatkan
orang tua dan guru. Setelah paham dan terampil, peserta didik didorong untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan tersebut dalam
sikap dan perilaku sehari-hari. Buku teks pelajaran ini telah dinyatakan layak berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 93/P/2019 tentang “Penetapan Buku Teks Pendamping Pendidikan Dasar dan Menengah Kurikulum 2013 Kelas
I, Kelas IV, Kelas VII, dan Kelas X”.
Jauh di lubuk hati paling dalam seorang muslimah,tentulah tersimpan keinginan kuat untuk taat, untuk lebih dekat dengan-Nya,untuk selalu
dicintai-Nya, dan tampil menjadi sososk muslimah yang kaffah. Rupanya jalan menuju kepada-Nya tak selalu semulus yang diiginkan, selalu
saja ada rintangan dan godaan, namun tetap bisa diupayakan. Simaklah kisah-kisah nyata di dalam buku ini-yang begitu inspiratif-dari para
muslimah yang berjuang untuk berhijab sebagai wujud nyata ketaatan mereka kepada-Nya.
Buku ini hadir sebagai solusi tepat bagi siswa kelas IX SMP/MTs. Dengan metode penelaahan kisi-kisi sesuai BSNP, buku ini dapat menjadi
alternatif pembelajaran berkelanjutan serta latihan soal-soal ujian Bahasa Indonesia. Selamat berlatih dengan buku Kumpulan Soal dan
Pembahasan Ujian Nasional Bahasa Indonesia SMP! Persiapkan menghadapi ujian agar meraih nilai sempurna!
Memuat: 1. Full materi lengkap 2. Tips & trik menaklukkan soal-soal ala pakar -BintangWahyuBuku PASTI TOP SD/MI 2017 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. ? Disajikan penjelasan
detail ruang lingkup dari setiap indikator dalam Kisi-Kisi Ujian. ? Diberikan juga contoh-contoh soal untuk setiap indikator, yang kemudian
dibahas secara rinci untuk setiap pilihan jawaban. ? Sebagai bahan latihan, disajikan tiga paket soal ujian untuk tiga mata pelajaran, yaitu
Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Segera tinggalkan yang tidak pasti, dan gunakan segera buku PASTI TOP
SD/MI 2017 untuk mendapatkan nilai ujian setinggi-tingginya.
Inilah beberapa alasan spektakuler yang menjadikan buku ini HARUS kalian miliki: - Ditulis oleh Penulis-Penulis Terbaik dan Berkompeten
Buku ini ditulis oleh para penulis yang berkompeten dan berprestasi di bidangnya masing-masing, yakni matematika, bahasa Indonesia,
bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan alam (IPA). Inilah yang membuat buku ini sangat layak dijadikan sebagai acuan belajar. - Berisi SoalSoal UN/USBN SMP/MTs yang Telah Diujikan dan Prediksinya Buku ini menyuguhkan soal-soal UN/USBN yang telah diujikan pada tahuntahun sebelumnya, yaitu tahun 2017, 2018, dan 2019. Dan, hebatnya, disajikan pula prediksi soal-soal USBN tahun 2020. Dengan berlatih
mengerjakan soal-soal ini, kalian pasti akan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. - Dilengkapi Kunci Jawaban dan Pembahasan
Semua soal di dalam buku ini dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Pembahasan disampaikan secara detail, dan tentunya
mudah dipahami. - Disertai Bonus CD Simulasi CBT UN/USBN SMP/MTs dan Apps Android Kalian pasti tidak akan bosan belajar soal dalam
buku ini. Sebab, buku ini disertai bonus CD simulasi CBT UN/USBN SMP/MTs dan Apps Android. Jadi, kalian bisa belajar dengan beragam
cara yang asyik.
Buku ini berisi kumpulan soal dan pembahasan soal UN SMP/MTs 2016-2018. Berikut adalah keunggulan-keunggulannya. Berisi kumpulan
soal UN SMP/MTs dari tahun 2016-2018. Dengan mengerjakan soal demi soal dalam kumpulan soal UN SMP/MTs 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 SMP/MTs 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 SMP/MTs. Dengan mengerjakan soal demi soal yang disusun sedemikian rupa akan membantu Anda
beradaptasi dengan setiap jenis dan tingkat kesulitan soal.

Buku Super Mudah Pahami Bahasa Indonesia, Matematika, IPA SD/MI Kelas 4 merupakan buku yang tepat untuk
menunjang siswa menghadapi ujian tengah semester ataupun ujian akhir sekolah. Buku ini berisi ringkasan materi yang
dibuat jelas dan mudah dipahami oleh siswa SD/MI kelas 4. Buku ini juga disertakan Soal Latihan beserta
pembahasannya, yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap ringkasan materi yang disajikan.
Dengan berlatih menggunakan buku ini, kalian pasti bisa menjawab soal ujian dengan mudah. Buku ini memiliki
beberapa keunggulan di antaranya tema disesuaikan dengan edisi revisi, masing-masing kompetensi dasar diberi
ringkasan materi yang akan membantu siswa untuk menambah segi kognitif, tipe soal-soal yang diberikan mengarah
pada persiapan USBN kelas VI. Buku Super Mudah Pahami Bahasa Indonesia, Matematika, IPA SD/MI Kelas 4 adalah
solusi pintar untuk menjadi siswa yang berprestasi serta menunjang siswa menghadapi USBN kelas VI.
Kalian tentu ingin menjadi juara kelas, bukan? Lantas, bagaimanakah caranya? Caranya, gampang! Pelajari saja buku
ini dengan sungguh-sungguh. 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
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(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!
Inilah beberapa alasan spektakuler yang menjadikan buku ini HARUS kalian miliki: - Ditulis oleh Penulis-Penulis Terbaik
dan Berkompeten Buku ini ditulis oleh para penulis yang berkompeten dan berprestasi di bidangnya masing-masing,
yakni matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Inilah yang membuat buku ini
sangat layak dijadikan sebagai acuan belajar. - Berisi Soal-Soal UN/USBN SMA/MA IPS yang Telah Diujikan dan
Prediksinya Buku ini menyuguhkan soal-soal UN/USBN yang telah diujikan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun
2018 dan 2019. Dan, hebatnya, disajikan pula prediksi soal-soal USBN tahun 2020. Dengan berlatih mengerjakan soalsoal ini, kalian pasti akan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. - Dilengkapi Kunci Jawaban dan Pembahasan
Semua soal di dalam buku ini dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Pembahasan disampaikan secara
detail, dan tentunya mudah dipahami. - Disertai Bonus CD Simulasi CBT UN/USBN SMA/MA IPS dan Apps Android
Kalian pasti tidak akan bosan belajar soal dalam buku ini. Sebab, buku ini disertai bonus CD simulasi CBT UN/USBN
SMA/MA IPS dan Apps Android. Jadi, kalian bisa belajar dengan beragam cara yang asyik.
Inilah beberapa alasan spektakuler yang menjadikan buku ini HARUS kalian miliki: • Ditulis oleh Penulis-Penulis Terbaik
dan Berkompeten Buku ini ditulis oleh para penulis yang berkompeten dan berprestasi di bidangnya masing-masing,
yakni matematika, bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan alam (IPA). Inilah yang membuat buku ini sangat layak
dijadikan sebagai acuan belajar. • Berisi Soal-Soal UN SMP/MTs yang Telah Diujikan dan Prediksinya Buku ini
menyuguhkan soal-soal UN/USBN SMP/MTs yang telah diujikan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014, 2015,
2016, 2017, dan 2018. Dan, hebat-nya, disajikan pula prediksi soal-soal USBN tahun 2019. Dengan berlatih
mengerjakan soal-soal ini, kalian pasti akan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. • Dilengkapi kunci jawaban dan
pembahasan Semua soal di dalam buku ini dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Pembahasan
disampaikan secara detail, dan tentunya mudah dipahami. • Disertai Bonus CD Simulasi CBT UN SMP/MTs dan APPS
Android Kalian pasti tidak akan bosan belajar soal dalam buku ini. Sebab, buku ini disertai bonus CD simulasi CBT
UN/USBN SMP/MTs dan APPS Android. Jadi, kalian bisa belajar dengan beragam cara yang asyik. Selling point 1: Soal-Soal UN SMP/MTs Tahun 2014 - Soal-Soal UN SMP/MTs Tahun 2015 - Soal-Soal UN SMP/MTs Tahun 2016 Soal-Soal UN SMP/MTs Tahun 2017 - Soal-Soal USBN SMP/MTs Tahun 2018 - Soal-soal USBN SMP/MTS Prediksi
Tahun 2019 Selling point 2: - Matematika - Bahasa Indonesia - Bahasa Inggris - Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Ujian Nasional mungkin menjadi hal yang menakutkan untuk sebagian atau hampir seluruh siswa. Keberhasilan belajar
selama tiga tahun akan ditentukan dalam waktu beberapa hari. Belum lagi standar kelulusan yang dari tahun ke tahun
semakin tinggi. Tidak heran jika muncul kekhawatiran dalam menghadapi Ujian Nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan
persiapan yang matang agar dapat lulus dengan nilai yang baik. Buku Solusi Jitu Lulus UN SMA/MA IPS 2017 ini
merupakan buku wajib yang harus dimiliki dalam mempersiapkan Ujian Nasional. Buku ini berisi soal-soal UjianNasional
SMA tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014, 2015, dan 2016 berikut dengan pembahasan yang detail dan jelas.
Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan soal-soal prediksi Ujian Nasional SMA 2017 yang disusun berdasarkan kisikisi Ujian Nasional. Tidak hanya itu, semua pelajaran yang diujikan terangkum dalam satu buku sehingga memudahkan
dalam proses belajar. Selamat belajar dan semoga sukses!
Buku PASTI PLUS Ujian SD/MI 2017 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. ? Masing-masing 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.
Inilah beberapa alasan spektakuler yang menjadikan buku ini WAJIB kalian miliki: - Ditulis oleh Penulis-Penulis Terbaik
dan Berkompeten Buku ini ditulis oleh para penulis yang berkompeten dan berprestasi di bidangnya masing-masing,
yakni matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi, ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi.
Inilah yang membuat buku ini sangat layak dijadikan sebagai acuan belajar. - Berisi Soal-Soal SBMPTN IPC Saintek &
Soshum yang Telah Diujikan dan Prediksinya Buku ini menyuguhkan soal-soal SBMPTN IPC Saintek & Soshum yang
telah diujikan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017, 2018, dan 2019. Dan, hebatnya, disajikan pula prediksi
soal-soal SBMPTN IPC Saintek & Soshum tahun 2020. Dengan berlatih mengerjakan soal-soal ini, kalian pasti akan
lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. - Dilengkapi Kunci Jawaban dan Pembahasan Semua soal di dalam buku ini
dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Pembahasan disampaikan secara detail, dan tentunya mudah
dipahami. - Disertai Bonus APPS Android plus CD Simulasi SBMPTN IPC Saintek & Soshum Kalian pasti tidak akan
bosan belajar soal dalam buku ini. Sebab, buku ini disertai bonus APPS Android plus CD Simulasi SBMPTN IPC Saintek
& Soshum. Jadi, kalian bisa belajar dengan beragam cara yang asyik.
Memuat: 1. Paket 6 Tahun Soal dan Pembahasan UN 2. 3 Paket Prediksi Ujian Nasional 3. Strategi dan Tips
Menghadapi UN 4. Kisi-kisi UN Setiap Mata Pelajaran -BintangWayuUjian Nasional mungkin menjadi hal yang menakutkan untuk sebagian atau hampir seluruh siswa. Keberhasilan belajar selama tiga tahun
akan ditentukan dalam waktu beberapa hari. Belum lagi standar kelulusan yang dari tahun ke tahun semakin tinggi. Tidak heran jika muncul
kekhawatiran dalam menghadapi Ujian Nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan persiapan yang matang agar dapat lulus dengan nilai yang
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baik. Buku Solusi Jitu Lulus UN SMA/MA IPA 2017 ini merupakan buku wajib yang harus dimiliki dalam mempersiapkan Ujian Nasional. Buku
ini berisi soal-soal Ujian Nasional SMA tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014, 2015, dan 2016 berikut dengan pembahasan yang detail
dan jelas. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan soal-soal prediksi Ujian Nasional SMA 2017 yang disusun berdasarkan kisi-kisi Ujian
Nasional. Tidak hanya itu, semua pelajaran yang diujikan terangkum dalam satu buku sehingga memudahkan dalam proses belajar. Selamat
belajar dan semoga sukses!
Ujian Nasional (UN) tinggal di depan mata. Sudah siap menghadapi UN dengan sistem Computer Based Test (CBT)? Siap atau tidak siap,
sebentar lagi kita akan menghadapinya. Jadi kita sudah harus mulai berlatih dari sekarang. Fokus dan siapkan dirimu menghadapi UN baik
dengan sistem CBT ataupun PBT (Paper Based Test). Gunakan buku ini sebagai bekalmu melewati Ujian Nasional dan meraih kelulusan
dengan nilai maksimal. Buku ini berisi ribuan soal yang mengupas detil pembahasan dan rumus cepatnya dengan jelas, serta disusun sesuai
dengan kisi-kisi dan SKL terbaru. - Gratis video tutorial penyelesaian soal UN Dengarkan dan simak langsung penjelasan tentor handal
dalam menyelesaikan soal-soal UN semua mata pelajaran. - Gratis aplikasi android Tryout UN 2017 sistem CBT Soal tryout sistem CBT di
aplikasi ini sudah dilengkapi timer sehingga kamu bisa belajar mengatur waktu pengerjaan UN dengan baik, serta dapat menghitung
langsung skor total UN. - Soal dan pembahasan UN asli 2015-2016 Pelajari soal-soal asli tahun sebelumnya, untuk mengetahui pola soal UN
di tahun selanjutnya. - Soal dan pembahasan Tryout UN 2017 Berlatihlah soal tryout UN sebanyak mungkin, untuk mengasah
kemampuanmu dengan beragam tipe soal. - Bedah tuntas Kisi-Kisi dan SKL UN terbaru Pelajari Kisi-Kisi dan SKL UN terbaru, sehingga
kamu bisa menyiapkan diri terhadap materi yang akan keluar di UN tahun ini. [Mizan, Bentang Pustaka, Bfirst, Panduan Belajar, Ujian
Nasional, Sekolah, Indonesia]
Memuat: 1. Paket 6 Tahun Soal dan Pembahasan UN 2. 3 Paket Prediksi Ujian Nasional 3. Strategi dan Tips Menghadapi UN 4. Kisi-kisi UN
Setiap Mata Pelajaran -BintangWahyu- ebookbintangwahyu
Ujian Sekolah (US) merupakan jembatan bagi kawan-kawan yang saat ini berada di tingkat akhir Sekolah Dasar (SD), menuju ke tingkat
pendidikan yang lebih tinggi, yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP). Agar kawan-kawan siap untuk menghadapi US tahun ini, buku Top
Sukses Juara US SD/MI hadir untuk mendampingi setiap persiapan yang akan kawan-kawan lakukan. Banyak berlatih mengerjakan soalsoal
latihan yang tersedia di buku ini, baik contoh soal di tiap bab mata pelajaran, soal bahas US 2016, maupun soal prediksi US 2017, niscaya
dapat meningkatkan kemampuan kawan-kawan dalam menyelesaikan berbagai tipe soal dengan tingkat kesulitan berbeda. Impian kawankawan untuk menjadi siswa siswi di SMP favorit pun akan menjadi kenyataan. Selamat berlatih!
Inilah beberapa alasan spektakuler yang menjadikan buku ini WAJIB kalian miliki: Ditulis oleh Penulis-Penulis Terbaik dan Berkompeten
Buku ini ditulis oleh para penulis yang berkompeten dan berprestasi di bidangnya masing-masing, yakni matematika, bahasa Indonesia,
bahasa Inggris, sejarah, ekonomi, sosiologi, dan geografi. Inilah yang membuat buku ini sangat layak dijadikan sebagai acuan belajar. Berisi
Soal-Soal SBMPTN IPS Soshum yang Telah Diujikan dan Prediksinya Buku ini menyuguhkan soal-soal SBMPTN IPS SOSHUM yang telah
diujikan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Dan, hebatnya, disajikan pula prediksi soal-soal SBMPTN
IPS SOSHUM tahun 2021. Dengan berlatih mengerjakan soal-soal ini, kalian pasti akan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan.
Dilengkapi Kunci Jawaban dan Pembahasan Semua soal di dalam buku ini dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasannya.
Pembahasan disampaikan secara detail, dan tentunya mudah dipahami. Disertai Bonus APPS Android plus CD Simulasi SBMPTN IPS
Soshum Kalian pasti tidak akan bosan belajar soal dalam buku ini. Sebab, buku ini disertai bonus APPS Android plus CD Simulasi SBMPTN
IPS SOSHUM. Jadi, kalian bisa belajar dengan beragam cara yang asyik.
Buku Top Strategi Sukses US/M SD/MI 2017 adalah pilihan tepat untuk membantu siswa SD/MI dalam mempersiapkan diri menghadapi
Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) 2017. Buku ini memuat hal-hal berikut. • Strategi Sukses Menghadapi US/M Strategi yang perlu diketahui
untuk persiapan menghadapi ujian sekolah. • Informasi Penting tentang US/M Informasi tentang penyelenggaraan ujian sekolah beserta tata
tertib pelaksanaannya. • Paket Soal US/M sesuai Kisi-Kisi Paket soal disajikan berdasarkan kisi-kisi yang ada pada soal-soal ujian sekolah
pada tahun-tahun sebelumnya. • Pembahasan Soal US/M Pembahasan soal disajikan secara lengkap dan jelas. • Paket Prediksi Soal US/M
2017 Soal-soal prediksi yang disusun sesuai kisi-kisi ujian sekolah. Dengan terus berlatih mengerjakan soal-soal di buku Top Strategi Sukses
US/M SD/MI 2017, kalian akan semakin siap mengahadapi US/M 2017. Ayo, terus berlatih dan gapai nilai terbaik!
Inilah beberapa alasan spektakuler yang menjadikan buku ini HARUS kalian miliki: • Ditulis oleh Penulis-Penulis Terbaik dan Berkompeten
Buku ini ditulis oleh para penulis yang berkompeten dan berprestasi di bidangnya masing-masing, yakni matematika, bahasa Indonesia, dan
ilmu pengetahuan alam (IPA). Inilah yang membuat buku ini sangat layak dijadikan sebagai acuan belajar. • Berisi Soal-Soal US/M SD/MI
yang Telah Diujikan dan Prediksinya Buku ini menyuguhkan soal-soal UN/USBN SD/MI yang telah diujikan pada tahun-tahun sebelumnya,
yaitu tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018. Dan, hebatnya, disajikan pula prediksi soal-soal USBN SD/MI tahun 2019. Dengan
berlatih mengerjakan soal-soal ini, kalian pasti akan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. • Dilengkapi kunci jawaban dan
pembahasan Semua soal di dalam buku ini dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Pembahasan disampaikan secara detail,
dan tentunya mudah dipahami. • Disertai Bonus CD Simulasi CBT US/M SD/MI dan APPS Android Kalian pasti tidak akan bosan belajar soal
dalam buku ini. Sebab, buku ini disertai bonus CD simulasi CBT UN/USBN SD/MI dan APPS Android. Jadi, kalian bisa belajar dengan
beragam cara yang asyik. Selling point 1: - Soal-Soal UN SD/MI Tahun 2013 - Soal-Soal UN SD/MI Tahun 2014 - Soal-Soal UN SD/MI
Tahun 2015 - Soal-Soal UN SD/MI Tahun 2016 - Soal-Soal UN SD/MI Tahun 2017 - Soal-Soal USBN SD/MI Tahun 2018 - Soal-soal USBN
SD/MI Prediksi Tahun 2019 Selling point 2: - Matematika - Bahasa Indonesia - Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Memuat: 1. Full materi lengkap 2. Tips & trik menaklukkan soal-soal ala pakar -BintangWahyu- ebookbintangwahyu
Trik Top Kuasai UN USBN SD MI 2019LAKSANA
Inilah beberapa alasan spektakuler yang menjadikan buku ini HARUS kalian miliki: - Ditulis oleh Penulis-Penulis Terbaik dan Berkompeten
Buku ini ditulis oleh para penulis yang berkompeten dan berprestasi di bidangnya masing-masing, yakni matematika, bahasa Indonesia,
bahasa Inggris, fisika, kimia, dan biologi. Inilah yang membuat buku ini sangat layak dijadikan sebagai acuan belajar. - Berisi Soal-Soal
UN/USBN SMA/MA IPA yang Telah Diujikan dan Prediksinya Buku ini menyuguhkan soal-soal UN/USBN yang telah diujikan pada tahuntahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 dan 2019. Dan, hebatnya, disajikan pula prediksi soal-soal USBN tahun 2020. Dengan berlatih
mengerjakan soal-soal ini, kalian pasti akan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. - Dilengkapi Kunci Jawaban dan Pembahasan
Semua soal di dalam buku ini dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Pembahasan disampaikan secara detail, dan tentunya
mudah dipahami. - Disertai Bonus CD Simulasi CBT UN/USBN SMA/MA IPA dan Apps Android Kalian pasti tidak akan bosan belajar soal
dalam buku ini. Sebab, buku ini disertai bonus CD simulasi CBT UN/USBN SMA/MA IPA dan Apps Android. Jadi, kalian bisa belajar dengan
beragam cara yang asyik.
Inilah beberapa alasan spektakuler yang menjadikan buku ini HARUS kalian miliki: - Ditulis oleh Penulis-Penulis Terbaik dan Berkompeten
Buku ini ditulis oleh para penulis yang berkompeten dan berprestasi di bidangnya masing-masing, yakni matematika, bahasa Indonesia, dan
ilmu pengetahuan alam (IPA). Inilah yang membuat buku ini sangat layak dijadikan sebagai acuan belajar. - Berisi Soal-Soal UN/UASBN
SD/MI yang Telah Diujikan dan Prediksinya Buku ini menyuguhkan soal-soal UN/UASBN yang telah diujikan pada tahun-tahun sebelumnya,
yaitu tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Dan, hebatnya, disajikan pula prediksi soal-soal UASBN tahun 2020. Dengan berlatih mengerjakan
soal-soal ini, kalian pasti akan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. - Dilengkapi Kunci Jawaban dan Pembahasan Semua soal di
dalam buku ini dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Pembahasan disampaikan secara detail, dan tentunya mudah
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dipahami. - Disertai Bonus CD Simulasi CBT UN/UASBN SD/MI dan Apps Android Kalian pasti tidak akan bosan belajar soal dalam buku ini.
Sebab, buku ini disertai bonus CD simulasi CBT UN/UASBN SD/MI dan Apps Android. Jadi, kalian bisa belajar dengan beragam cara yang
asyik.
• Kupas tuntas Kisi-Kisi Ujian Sekolah/Madrasah yang terbaru • Full ringkasan materi sesuai dengan kisi-kisi terbaru • Full soal dan
pembahasan Ujian Sekolah/Madrasah • Prediksi akurat US/M 2017 sesuai kisi-kisi terbaru • Free video pembelajaran materi pelajaran SD •
Free try out online sistem CBT www.rajatryout.com • Free software CBT US/M SD/MI 2017 • Free bank soal US/M SD/MI edisi 12 tahun •
Free ebook TPA masuk SMP favorit • Free ebook BSE semua pelajaran SD -BmediaCopyright: 5138dc03ff2c358d535e004dffe9ba0e
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