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Yudhistira Kelas X
Despite the largest-scale decentralisation of education since 1999, which broadly led to the
marketisation of education, it is not clear how school education responds to the multicultural
realities of Indonesian society and ethno-religious conflicts. Creating Multicultural Citizens
presents a comprehensive evaluation of contemporary education in the largest democratic
Muslim country in the world, focusing on the ways in which education prepares citizens for a
multicultural society. It thoroughly examines the state-religion-community roles in the field of
education in developing the Indonesian people. Using a qualitative ethnographic methodology,
the author presents six case studies of different schools, including religious, non-religious,
state and private schools, in two different provinces in Indonesia. It particularly explores:
Evolving but contested theories of multiculturalism and multicultural education; Education
changes and reforms in post-Suharto Indonesia; Government policies for multicultural
education and school curriculum; School leadership for education for diversity; Roles of
religious education in schools in nurturing multicultural beliefs, values and attitudes; Extracurricular activities and tolerance; Students’ perspectives of multiculturalism and the ideal
society; The promising development of a pesantren (Islamic boarding school in establishing
multicultural education. It is the first book to explore how education in Indonesia helps
contribute to the creation of tolerant and multicultural citizens and is essential reading for
anyone involved in Indonesian education and international higher education.
Buku ÒPerbankan DasarÓ untuk SMK/MAK Kelas X ini disusun berdasarkan Kurikulum 2013
KI & KD Spektrum terbaru. Penerapan kurikulum 2013 mengacu pada paradigma belajar
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kurikulum abad 21, menyebabkan terjadinya perubahan, yakni dari pengajaran (teaching)
menjadi belajar (learning), dari pembelajaran yang berpusat kepada guru (teachers centered)
menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik (students centered). Buku ini
disajikan sedemikian sehingga mudah dipahami dan diterapkan pada program keahlian. Buku
ini dilengkapi dengan tur- tur berikut. 1. Kegiatan Pembelajaran, berisi materi-materi
pembelajaran yang disusun sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. 2.
Rangkuman, berisi pokok-pokok materi dan pengertian istilah-istilah penting yang dibahas
dalam kegiatan pembelajaran. 3. Tugas Mandiri, berisi latihan dan kegiatan yang harus
dikerjakan peserta didik secara mandiri. 4. Tugas Kelompok, berisi latihan dan kegiatan yang
harus dikerjakan peserta didik secara kelompok. 5. Uji Kompetensi, berisi soal-soal untuk
mengasah kemampuan peserta didik terhadap materi yang dipelajari. 6. Uji Kompetensi
Semester 1 dan 2, berisi soal-soal pilihan ganda untuk mengukur pengetahuan peserta didik
per semester.
Buku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum SMK berdasarkan Kurikulum
2013 edisi revisi spektrum PMK 2018 dan jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi Inti
dan Kompetensi Dasar untuk kelompok C3 Kompetensi Keahlian. Buku ini diharapkan memiliki
presisi yang baik dalam pembelajaran dan menekankan pada pembentukan aspek
penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Materi pembelajaran
disajikan secara praktis, disertai soal-soal berupa tugas mandiri, tugas kelompok, uji
kompetensi, dan penilaian akhir semester gasal dan genap. Buku ini disusun berdasarkan
Pemendikbud No 34 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK, pada
lampiran II tentang standar Isi, lampiran III tentang Standar Proses dan lampiran IV tentang
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Standar Penilaian. Acuan KI dan KD mengacu pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar Dan
Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang
Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar. Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini sangat
sistematis, bermakna, mudah dipelajari, dan mudah diimplementasikan dalam pembelajaran di
kelas. Ditinjau dari aspek isi, buku ini cukup membantu siswa dalam memperkaya dan
mendalami materi. Pemakaian buku ini juga dapat menantang guru untuk berinovasi dalam
pembelajaran sesuai konteks di kelas masing-masing.
Buku Hafal Mahir Materi Sosiologi SMA/MA Kelas 10, 11, 12 merupakan buku belajar yang
mudah dibawa, praktis, dan lengkap. Buku ini berisi : 1. Ringkasan Materi Sosiologi Materi
lengkap dari kelas 10, 11, 12 yang disajikan secara sistematis yang disusun per pokok
bahasan. 2. Latihan Soal dan Kunci Jawaban Latihan soal per pokok bahasan yang berguna
untuk menguji pemahaman siswa tentang materi pelajaran Sosiologi yang telah dipelajari. 3.
Info Seputar Sosiologi Informasi tambahan seputar materi pelajaran Sosiologi yang perlu
diketahui. Buku Hafal Mahir Materi Sosiologi SMA/MA Kelas 10, 11, 12 disusun untuk
membekali siswa dalam persiapan ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir
semester, dan Ujian Nasional. Buku ini diharapkan dapat menjadi solusi belajar
menyenangkan kapan dan di mana saja. Selamat belajar dan semoga sukses!

Inti Materi IPS SMA/MA kelas 10, 11, 12 disusun berdasarkan Kurikulum K13
Revisi terbaru. Buku ini dibuat dengan maksud memudahkan siswa SMA kelas
10, 11, 12 dalam memetakan dan memahami Ilmu Pengetahuan Sosial. Buku ini
berisi mata pelajaran Sejarah, Geografi, Ekonomi, dan Sosiologi. Materi disajikan
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secara ringkas dan halaman berwarna masing-masing kelas. Dilengkapi peta
konsep di setiap babnya agar lebih efektif memahami dan mengingat materi
secara terstruktur. Dikemas handy agar mudah dibawa ke mana dan di baca
kapan saja. Dilengkapi bonus aplikasi android yang bisa didownload dan
digunakan secara offline. One Stop Solution. Raih nilai tertinggi menaklukan
penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan
olimpiade.
Kuasai polanya, maka UN 2020 jadi sangat mudah dikerjakan!
Geografi SMA/MA Kls X (Diknas)GrasindoMathematics for Senior High School
Year XYudhistira Ghalia IndonesiaIPA : - Kelas XESISSejarah 1Yudhistira Ghalia
IndonesiaPendidikan KewarganegaraanYudhistira Ghalia
IndonesiaGeografiYudhistira Ghalia IndonesiaTeknologi Informasi &
KomunikasiYudhistira Ghalia IndonesiaSosiologi 1Yudhistira Ghalia
IndonesiaCreating Multicultural CitizensA Portrayal of Contemporary Indonesian
EducationRoutledge
ASN, apa itu ASN? Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Status sebagai Aparatur Sipil
Negara, khususnya PNS, masih menjadi sebuah impian yang sangat
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menggiurkan bagi seseorang. Oleh karena itu, jika ada tes seleksi ASN+CPNS,
jumlah pendaftar biasanya lebih besar daripada formasi yang dibuka. Para
peserta biasanya akan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tes
tersebut, misalnya membeli buku yang berisi latihan-latihan soal tes seleksi
ASN+CPNS. Buku ini hadir setelah melalui proses yang panjang. Berbagai
langkah dilakukan agar menghasilkan sebuah buku yang benar-benar dapat
dijadikan sebagai pegangan bagi calon peserta tes seleksi. Buku ini berbeda dari
buku yang sudah beredar luas di pasaran. Secara khusus, buku ini membahas
pola-pola soal yang sering keluar pada CAT SKD CPNS. Soal CAT SKD CPNS
terbagi menjadi tiga tes, yaitu Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Inteligensi
Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Tes tersebut dibahas
secara detail di dalam buku ini. Buku ini juga berisi soal-soal SKB CPNS,
diantaranya Psikotes :TPA+TBS, PnP, TOEFL, Wawancara, Tes Kesehatan dan
Fisik serta Soal Soal SKB berbagai kementerian sebagai latihan menghadapi
SKB CPNS. Buku ini adalah pilihan yang tepat!! Buku ini dilengkapi dengan
software simulasi CAT SKD+SKB dengan soal yang berbeda. Anda dapat
menggunakan buku ini dan bonus yang ada sebagai latihan sehingga menjadi
senjata ampuh dalam menembus impian menjadi Aparatur Sipil Negara,
khususnya PNS. Jumlah soal yang fantastis, yang tidak pernah ada di buku lain
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yang khusus membahas SKD CPNS. Semoga buku ini bermanfaat, khususnya
bagi calon peserta tes seleksi dan umumnya bagi yang ingin mempelajari polapola soal SKD CPNS. Buku ini dilengkapi dengan Bonus DVD yang berisikan
sebagai berikut : Video Tips dan Trik Pengerjaan Psikotes Video Panduan
Latihan Tes Kesehatan/ Kesamaptaan Software Simulasi Psikotes TPA+TBS
Software Simulasi CAT SKD+SKB CPNS Software Simulasi TOEFL Software
Simulasi TOEIC eBook lengkap : Petunjuk Pendaftaran CPNS, UUD 1945, PU
EBI, Tes Buta Warna Buku ini juga dilengkapi Bonus Aplikasi Android+ IOS yang
memudahkan Anda berlatih dimanapun dan kapanpun.
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 sungguh-sungguh 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,
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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 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.
SKM (Sukses Kuasai Materi) SMA Kelas X hadir sebagai solusi bagi siswa SMA
dan MA yang ingin menguasai dan memahami materi Bahasa Indonesia, Bahasa
Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi secara mendalam dan
menyeluruh. Dalam buku ini siswa akan mendapatkan: - Kumpulan rangkuman
materi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi
yang disusun secara jelas dan mendalam sehingga memudahkan siswa untuk
rajin belajar. - Soal-soal ulangan harian paling up to date dibahas sesuai materi
yang disampaikan sehingga memberikan gambaran bagi siswa tentang soal-soal
yang diberikan pada setiap bab. - Variasi soal yang ditulis dapat menuntut
Page 7/14

Read PDF Yudhistira Kelas X
kemampuan berpikir tingkat tinggi. - Soal ujian semester 1 dan semester 2,
sebagai persiapan menghadapi ujian akhir semester pertama maupun ujian
kenaikan kelas (UKK). Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, siswa
diharapkan dapat memahami materi dan mampu mengerjakan berbagai tipe soal
yang diujikan sehingga siap menghadapi ulangan harian, ujian semester, dan
ujian kenaikan kelas.
Ada sebuah proses yang harus dijalani untuk mencapai kesuksesan, begitu juga
sukses di bidang akademik, proses belajar harus dijalani. Untuk itu, kami
menyusun buku ini untuk mendampingi siswa dalam proses belajar demi meraih
kesuksesan. Smart Plus SOSHUM ini hadir sebagai solusi untuk menghadapi hal
tersebut. Buku ini dapat digunakan untuk menghadapi Penilaian Harian,
Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Tahun, USBN, UN, atau yang
sederajat, baik berbasis kertas dan pensil maupun berbasis komputer. Di dalam
buku ini dibahas secara detail untuk tiap pelajaran yang meliputi Ringkasan
Materi, Aplikasi, Ayo Berlatih, dan model pelatihan lainnya. Soal-soal yang
disajikan dalam buku ini merupakan soal-soal pilihan. Sebagian besarnya adalah
model soal terbaru. Kami berharap buku ini dapat memberikan gambaran nyata
kepada siswa mengenai soal yang pernah diujikan sehingga siswa mampu
mengenali diferensiasi model soal yang keluar. Dengan memahami berbagai
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macam model soal, siswa dituntut untuk siap lebih dini dalam menghadapi ujian
Soal-soal yang disajikan dalam buku ini merupakan soal-soal pilihan yang kami
ambil dari soal ujian nasional dan soal ujian masuk PTN. Sebagian besarnya
adalah model soal terbaru. Cukup dengan satu buku memuat lengkap mata
pelajaran SMA jurusan Soshum, yaitu : Bahasa Indonesia Bahasa Inggris
Matematika EKONOMI SOSIOLOGI GEOGRAFI Buku ini dilengkapi bonus
aplikasi dan DVD sebagai berikut : Simulasi CBT UN SMA IPS Simulasi CBT
SBMPTN Aplikasi Ringkasan Materi Pembahasan Soal Kaji Latih Pembahasan
Bank Soal SBMPTN Apps CBT TOEFL Apps CBT PSIKOTES TPA+TBS Bank
Soal SBMPTN 15 Tahun Bank Soal UN 15 Tahun Bank Soal PISA 23 Paket
Bank Soal TIMSS 23 Paket Video Tutorial Tryout Online Buku ini adalah pilihan
yang tepat!!! Buku ini hadir tidak hanya untuk siswa, tetapi juga guru di sekolah.
Bahkan, orang tua juga dapat menggunakan buku ini sebagai pendamping
belajar di rumah. Buku ini dapat Anda gunakan sebagai latihan sehingga menjadi
senjata ampuh untuk mencapai nilai tinggi pada : Ulangan Harian/Penilaian
Harian Ulangan Tengah Semester/Penilaian Tengah Semester Ulangan Akhir
Semester/Penilaian Akhir Semester Ulangan Kenaikan Kelas/Penilaian Akhir
Tahun Ujian Nasional Ujian SBMPTN
Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan dalam rangka Implementasi
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Kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di
bawah koordinasi Penerbit Grasindo. Buku ini merupakan Òdokumen hidupÓ
yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan
dinamika kebutuhan dan perubahan zaman.
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) merupakan sebuah tes yang
bersifat prediktif. Peserta yang lolos pada tes ini diharapkan mampu menempuh pendidikan
tinggi di jurusan yang dipilihnya. Dengan tingkat persaingan yang cukup tinggi untuk bisa
mendapat kursi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), maka dibutuhkan persiapan panjang untuk
menghadapinya. Kata kunci persiapan menghadapi SBMPTN adalah menyusun strategi. Ada
pepatah mengatakan, memiliki strategi yang baik berarti memenangkan separuh pertempuran.
Berdasar pengalaman kami dalam membimbing peserta SBMPTN, terdapat 3 Langkah Sukses
menghadapi SBMPTN. Langkah 1 : Kenali Dirimu Untuk mengenali kemampuan dirimu, dalam
buku ini disajikan 6 tahun paket soal asli beserta pembahasannya, mulai dari tahun 2009
hingga 2014. Untuk menambah referensi belajar, juga disertakan buku sekolah elektronik
(BSE). Langkah 2 : Kenali Musuhmu Tiga musuh utama peserta SBMPTN adalah peta
persaingan, pola pemunculan soal, dan passing grade. Pembahasan dan analisa ketiganya
tersaji lengkap dalam buku, program CD dan Aplikasi Android. Langkah 3 : Kenali Medan
Tempurmu Sebelum menghadapi SBMPTN, ada baiknya mengenali dan mencoba merasakan
kondisi tes yang sesungguhnya. Dalam buku ini tersaji 5 buah alat uji, yang terdiri dari 3 paket
prediksi lengkap dengan pembahasannya dan 2 paket simulasi. Alat uji tersebut dikemas
dalam bentuk software berbasis PC dan android sehingga dapat digunakan dimanapun dan
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kapanpun tanpa batasan dimensi waktu dan ruang, karena semua berada dalam genggaman.
Buku ÒIlmu Pengetahuan AlamÓ untuk SMK/MAK Kelas X ini disusun berdasarkan Kurikulum
2013 KI & KD Spektrum 2017. Penerapan kurikulum 2013 mengacu pada paradigma belajar
kurikulum abad 21, menyebabkan terjadinya perubahan, yakni dari pengajaran (teaching)
menjadi belajar (learning), dari pembelajaran yang berpusat kepada guru (teachers centered)
menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik (students centered). Buku ini
disajikan sedemikian sehingga mudah dipahami dan diterapkan pada program keahlian. Buku
ini dilengkapi dengan tur- tur berikut. 1. Materi Pembelajaran, berisi materi-materi
pembelajaran yang disusun sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. 2. Tugas
Mandiri, berisi latihan dan kegiatan yang harus dikerjakan peserta didik secara mandiri. 3.
Tugas Kelompok, berisi latihan dan kegiatan yang harus dikerjakan peserta didik secara
kelompok. 4. Uji Kompetensi, berisi soal-soal untuk mengasah kemampuan peserta didik
terhadap materi yang dipelajari. 5. Uji Kompetensi Semester 1 dan 2, berisi soal-soal pilihan
ganda untuk mengukur pengetahuan peserta didik per semester.
Buku ini menceritakan empat kupu-kupu yang bersahabat. Mereka tinggal di sebuah taman.
Keempat kupu-kupu itu mengalami berbagai hal dalam keseharian mereka. Ada lima cerita
pendek yang terdapat dalam buku ini. Semuanya mengajarkan tentang pengalaman berharga
dalam hidup.
HOTS singkatan dari Higher Order Thinking Skills. Soal HOTS dapat didefinisikan sebagai
soal dengan cara berpikir tingkat lebih tinggi daripada menghafal. Soal HOTS juga dapat
melatih berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Buku ini berisi ulasan materi yang
disajikan singkat dan uji kompetensi yang akan membantu menguji siswa dalam mengerjakan
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berbagai jenis soal HOTS yang dilengkapi dengan pembahasan. Dilengkapi Bonus aplikasi
dan LJD yang dapat diunduh secara gratis dan digunakan secara offline. Dengan adanya buku
ini, siswa akan siap menghadapi penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir
semester, ujian, dan olimpiade. (Genta Group Production, HOTS, Bupelas, SMA, Biologi,
Sekolah, Pelajaran)

ASN, apa itu ASN? Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah. Status sebagai Aparatur Sipil Negara, khususnya
PNS, masih menjadi sebuah impian yang sangat menggiurkan bagi sebagian orang.
Oleh karena itu, jika ada seleksi CPNS, jumlah pendaftar biasanya lebih besar daripada
formasi yang dibuka. Para peserta biasanya akan mempersiapkan diri dengan baik
untuk menghadapi seleksi tersebut, misalnya membeli buku yang berisi latihan-latihan
soal seleksi CPNS. Buku ini hadir setelah melalui proses yang panjang. Berbagai
langkah dilakukan agar menghasilkan sebuah buku yang benar-benar dapat dijadikan
sebagai pegangan bagi calon peserta seleksi CPNS. Buku ini berbeda dari buku yang
sudah beredar luas di pasaran. Secara khusus, buku ini membahas pola-pola soal
yang sering keluar pada CAT CPNS. Di dalam buku ini terdapat Informasi CPNS,
Seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang, dan Prediksi CAT CPNS. Buku
ini adalah pilihan yang tepat! Buku ini dilengkapi dengan aplikasi dan atau software
CAT simulasi dengan soal yang berbeda. Anda dapat menggunakan buku ini dan
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bonus yang ada sebagai latihan sehingga menjadi senjata ampuh dalam menembus
impian menjadi Aparatur Sipil Negara, khususnya PNS. Jumlah soal yang fantastis,
yang tidak pernah ada di buku lain yang khusus membahas CPNS. Semoga buku ini
bermanfaat, khususnya bagi calon peserta tes seleksi dan umumnya bagi yang ingin
mempelajari pola-pola soal CPNS. Mau baca semua eBooks dari Genta Smart dengan
harga lebih murah? Buruan download aplikasi Smart Book dengan cara kunjungi link di
bawah ini! https://play.google.com/store/apps/details?id=gs.com.smartbook ? (Genta
Smart Publisher)
Buku ÒAkuntansi DasarÓ untuk SMK/MAK Kelas X ini disusun berdasarkan Kurikulum
2013 KI & KD Spektrum terbaru. Penerapan kurikulum 2013 mengacu pada paradigma
belajar kurikulum abad 21, menyebabkan terjadinya perubahan, yakni dari pengajaran
(teaching) menjadi belajar (learning), dari pembelajaran yang berpusat kepada guru
(teachers centered) menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik
(students centered). Buku ini disajikan sedemikian sehingga mudah dipahami dan
diterapkan pada program keahlian. Buku ini dilengkapi dengan tur- tur berikut. 1.
Kompetensi Dasar, berisi ringkasan tentang topik dan kompetensi yang akan dibahas
dan dikuasai peserta didik sebelum mendalami materi lebih lanjut. 2. Tugas Mandiri,
evaluasi berupa soal-soal esai tentang pemahaman siswa terhadap materi yang baru
saya dibahas. 3. Tugas Kelompok, latihan soal secara berkelompok agar siswa mampu
berkomunikasi dan bekerja sama menyelesaian setiap persoalan akuntansi. 4. Uji
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Kompetensi, latihan soal berupa pilihan ganda untuk menguji sejauh mana
pemahaman siswa terhadap materi akuntansi. 5. Menjodohkan, peserta didik diminta
menentukan jawaban yang tepat dengan menjodohkan kunci jawaban dengan soal
yang diberikan. 6. Soal Benar Salah, peserta didik diminta untuk menentukan
pernyatan benar atau salah dari sol-soal yang telah disediakan. 7. Ui Akhir Semester 1
dan 2, berisi soal-soal pilihan ganda untuk menguji dan mengukur pengetahuan dan
pemahaman peserta didik.
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