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Hasil UN SMP 2018 mengalami penurunan pada semua mata pelajaran. Di antara empat mata pelajaran yang diujikan, Matematika mengalami penurunan paling drastis. Mata pelajaran Matematika mengalami penurunan 6,99 poin, disusul IPA (turun 4,75 poin), bahasa Inggris (turun 0,61 poin), dan bahasa Indonesia (turun 0,32 poin). Salah satu penyebabnya, karena soal-soal UN disisipi soal-soal HOTS (Higher Order Thinking
Skills). Soal-soal tipe HOTS menuntut siswa berpikir kritis, kreatif, dan mampu berinovasi. Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan buku penunjang matematika di SMP/MTs. Penyajian buku mirip dengan buku-buku Schaum Series (McGraw-Hill, Inc.) yang terbukti membantu belajar mahasiswa di seluruh unia. Setiap bab berisi Rangkuman Materi, Contoh Soal dan Pembahasan, dan Soal-soal Latihan yang dilengkapi Kunci
Jawaban. Salah satu strategi yang harus dilakukan dalam belajar Matematika adalah berlatih mengerjakan berbagai tipe latihan soal. Practice makes perfect! Semoga dengan mempelajari buku ini, nilai UN atau Ujian Sekolah teman-teman mendapatkan nilai yang terbaik. Selamat belajar dan raihlah kesempatan untuk masuk SMA/MA favorit!
Semua pelajar pasti ingin lulus UN. Ingin lulus tanpa ada usaha, itu mustahil. Giat belajar dan berlatih soal Ujian Nasional itu kuncinya. Dalam belajar juga ada tips dan triknya. Ada tiga trik yang bisa kamu lakukan agar lulus UN dengan nilai terbaik. Trik pertama, belajar pada waktu terbaik. Maksudnya, belajar nggak harus lama dan dipaksakan. Cukup gunakan waktu terbaikmu untuk bisa fokus. Trik kedua, ringkas materi
pelajaran ke dalam buku catatan kecil dengan bolpoin warna-warni agar lebih menarik dan mudah untuk diingat. Trik ketiga, berlatih soal UN sebanyak mungkin. Caranya, kerjaka soal try out dan prediksi UN sesuai waktu dibutuhkan. Kamu bisa berlatih mengerjakan soal-soal UN dengan buku TOP TRIK UN SMA IPA 2017. Buku dilengkapi dengan: - Buku Terbitan Tangga Pustaka Buku Sukses UN SMP/MTs 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 poin-poin 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). »» Dilengkapi dengan soal-soal latihan sesuai kompetensi/indikator yang sering diujikan untuk membiasakan siswa mengerjakan soal. »» Disuguhkan dua paket soal latihan ujian sehingga siswa dapat berlatih mengerjakan soal-soal secara keseluruhan. »» Disajikan Data Statistik Soal UN 2012–2017. 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 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. »» Metode Cornell, yaitu penggunaan kolom catatan kecil untuk mencatat poin-poin penting atau keyword, juga diterapkan dalam buku ini dengan sedikit modifikasi. Kolom catatan tersebut, selain berfungsi sebagai pengingat, juga berfungsi untuk mengevaluasi diri. Dengan membuat kesimpulan dan ulasan, siswa
dapat sekaligus mengecek apakah pemahamannya terhadap materi belajar sudah benar atau belum.
ARIF CERDAS UNTUK SEKOLAH DASAR KELAS 6
Smart Book Biologi SMA Kelas X, XI, XII merupakan buku yang tepat untuk latihan siswa mengerjakan soal-soal dan memahami materi pelajaran Biologi SMA. Buku ini memiliki beberapa keunggulan sehingga tepat dijadikan pegangan bagi siswa untuk berlatih mengerjakan soal-soal. Pendalaman Materi Buku ini dilengkapi dengan materi pelajaran Biologi SMA Kelas X, XI, XII yang diringkas berdasarkan poin-poin penting yang
harus dikuasai siswa. Dengan adanya pendalaman materi, siswa akan lebih memahami konsepnya dan mudah dalam menyelesaikan soal. Latihan Soal Paling up to date Latihan soal pada setiap babnya menyajikan soal-soal pendalaman, dan soal-soal untuk latihan sebagai persiapan ulangan harian. Soal Pemantapan Untuk melatih pemahaman dan kemampuan siswa, di dalam buku ini juga terdapat ratusan soal pemantapan
agar siswa bisa lebih mengasah kemampuan berpikirnya. Trik Smart Pembahasan Soal-soal di buku ini dibahas secara detail, lengkap, dan mudah dipahami. Selain dengan cara yang biasa, ada juga cara cepat atau trik smart dalam mengerjakan soal. Dengan belajar dan berlatih soal dari buku ini, siswa akan lebih siap dalam menghadapi berbagai ujian di sekolah, baik itu ulangan harian, ujian semester, ujian nasional (UN),
maupun SBMPTN.
Kaidah bahasa Indonesia yang berlaku saat ini adalah PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia), bukan EYD (Ejaan yang Disempurnakan).Perubahan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia). Sayangnya, tidak semua orang mengetahui perubahan EYD menjadi PUEBI. Karena alasan itulah, buku ini hadir di
hadapan para pembaca. Kehadiran buku ini sebagai suatu upaya untuk memperkenalkan PUEBI kepada masyarakat luas, seperti pelajar, mahasiswa, guru, dosen, penulis, peneliti, pegawai pemerintah maupun swasta, dan umum. Buku PUEBI ini mengupas banyak hal, di antaranya ialah pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, penulisan unsur serapan, pedoman umum pembentukan istilah, pedoman
pemenggalan kata, imbuhan bahasa Indonesia, bentuk terikat bahasa asing, jenis-jenis paragraf, sinonim, antonim, akronim, dan lain-lain. Selain itu, buku PUEBI ini juga menyajikan ragam majas dan peribahasa yang akan menambah wawasan pengetahuan Anda. Selamat membaca! Selling point: Untuk Pelajar, Mahasiswa, Guru,Dosen, Penulis, Peneliti, Pegawai Pemerintah Maupun Swasta, dan Umum - Pemakaian Huruf Penulisan Kata - Pemakaian Tanda Baca - Penulisan Unsur Serapan - Pedoman Umum Pembentukan Istilah - Pedoman Pemenggalan Kata - Imbuhan Bahasa Indonesua - Bentuk Terikat Bahasa Asing Dilengkapi: - Majas - Peribahasa - Jenis-jenis Paragraf - Antonim - Sinonim - Singkatan dan akronim
This book analyses the processes by which conservative and introverted Balinese villagers have been incorporated into the Indonesian nation-state.
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