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Kumpulan Soal dan Bahas UN SMP (7 Tahun) Kumpulan Soal dan Bahas USBN 2017 Buku
ini terbitan penerbit Bintang Wahyu
Pameran karya sebagai perayaan merdeka belajar ?Pameran karya menjadi pilihan jenis
asesmen terhadap belajar yang komprehensif, utuh, sekaligus menumbuhkan kemerdekaan
belajar murid, guru dan sekolah/madrasah. Sub topik ini dipilih untuk dibahas di awal dengan
tujuan mengajak guru, dan kepala sekolah/ madrasah fokus pada tujuan akhir yang mau
dicapai, penguasaan kompetensi murid yang ditunjukkan melalui pameran karya. Sub topik ini
mengundang guru dan pemimpin sekolah/ madrasah berbagi praktik pembelajaran dan
kepemimpinan yang melahirkan pameran karya sebagai perayaan merdeka belajar.
Kumpulan Soal & Pembahasan menghadapi: Ujian Nasional (Matematika, Fisika, Bahasa
Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia, Biologi), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (Matematika,
Fisika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia, Biologi). 7 Tahun + 3 Prediksi UN ------BintangWahyu #PromoBukuCPNS
Buku Ini Terbitan Penerbit Bintang Wahyu
Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pengetahuan dan implementasi para
pendidik tentang evaluasi pembelajaran yang masih lemah dilapangan. Buku ini berisikan
tentang pengertian evaluasi pembelajaran, langkah-langkah praktis bagi pendidik dalam
melakukan penilaian autentik dari mulai penilaian kompetensi sikap spiritual (KI-1), sikap sosial
(KI-2), pengetahuan (KI-3) dan keterampilan (KI-4) beserta contoh instrumen penilaiannya.
Buku ini juga dilengkapi dengan teknik penyusunan kisi-kisi, analisis butir soal dan kegiatan
tindak lanjut berupa remedial, pengayaan dan laporan hasil belajar peserta didik. Oleh karena
itu penulis sangat berharap, kehadiran buku ini bisa memberikan inspirasi yang mencerdaskan
dan menjadi panduan para pendidik dalam melakukan evaluasi pembelajaran.

Merayakan Asesmen, Mendesain Ekosistem Merdeka Belajar Apa makna dari topik
tersebut? Merayakan Asesmen. Sebuah pesan untuk mengubah persepsi asesmen
sebagai sesuatu yang menakutkan menjadi asesmen sebagai sesuatu yang layak
dirayakan. Pesan untuk membongkar miskonsepsi asesmen, membangun pemahaman
asesmen yang utuh dan mendorong lahirnya praktik-praktik asesmen merdeka belajar.
Mendesain Ekosistem yang Merdeka Belajar. Tahun 2021 adalah tahun kelima
semenjak peluncuran gerakan Merdeka Belajar yang dicanangkan pada Temu Pendidik
Nusantara ke III pada tahun 2016. Pada tahun kelima ini, penting untuk merefleksikan
gerakan Merdeka Belajar, apa yang sudah efektif dan apa yang perlu diperbaiki,
sekaligus memperluas cakupan merdeka belajar. Guru, kelas, dan sekolah/madrasah
merdeka belajar menjadi penggerak untuk membangun ekosistem merdeka belajar
dengan pelibatan orangtua, komunitas, dan dinas pendidikan daerah. Asesmen untuk
personalisasi belajar Sebagaimana dokter, penting bagi guru melakukan asesmen
untuk belajar seperti asesmen diagnosis sebagai dasar dalam merancang strategi
pembelajaran yang merdeka belajar. Sub topik ini mengundang guru berbagi praktik
pembelajaran yang terkait merancang dan melakukan asesmen untuk belajar di
kelasnya, sekaligus mengundang pemimpin sekolah/madrasah berbagi praktik
kepemimpinan yang memfasilitasi guru melakukan asesmen diagnosis dan merancang
program sekolah berdasarkan hasil asesmen untuk belajar kolektif.
“Awesome! Di tengah kesibukan-kesibukannya, di tengah kesulitannya mengajar siswasiswa yang luar biasa, guru-guru masih bisa menghasilkan buah karya luar biasa
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seperti ini. Pembahasan dan soal-soalnya mantap, cocok bagi siswa yang akan UN.
Semangat guru-guru. Semoga karya guru-guru ini menjadi amal ibadah di mata Allah
SWT. (M. Fadhli, Peraih Nilai UN 9,60 untuk Mapel B. Indonesia Tahun Pelajaran 2011
- 2012) “Two thumbs up for you all teachers!” “Bertambah satu bukti betapa pedulinya
para guru kepada siswanya dengan hadirnya buku yang luar biasa ini. Soal-soalnya
disesuaikan dengan kisi-kisi (SKL) UN dan pembahasannya jelas. Semoga semangat
guru-guru sampai ke siswa dan membuat siswa rajin belajar.” (Wildan Khoirul Anam,
peraih nilai 9,80 untuk mapel B. Inggris Tahun Pelajaran 2013-2014) “Buku dengan
beberapa kelebihan: singkat, padat, jelas. Buku ini sangat cocok untuk siswa yang ingin
lulus UN. Siapa yang tidak ingin lulus UN? Tidak ada. Dilengkapi dengan amunisiamunisi jitu untuk menghadapi UN. Good luck!” (Faisal Abdulah, peraih nilai 10 untuk
mapel Matematika Tahun Pelajaran 2013 - 2014) “Penuh semangat, motivasi, dan
kesabaran menghasilkan satu karya yang dibuat oleh para guru. Buku ini menyajikan
berbagai tipe soal yang sesuai kisi-kisi (SKL) sehingga membuat kita terbiasa
mengerjakan tipe soal yang beragam. Good job!” (Muhibbuddin, peraih nilai 10 untuk
mapel IPA Tahun Pelajaran 2013 - 2014) So,ingin seperti mereka,,,,,,? BUKTIKAN
SENDIRI. -Bintang Wahyu- #BigBonusUN
Buku persembahan dari penerbit Bintang Wahyu ini 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. -BintangWahyu- ebookbintangwahyu
CARA PINTAR MENGHADAPI UJIAN NASIONAL 2009 BAHASA INDONESIA
SMP/MTsGrasindoCara Mudah UN 08 B.Ind SMP/Mts(SKL)GrasindoCara Mudah
UN/SPMB 07 B.Ind SMAGrasindoTOP NO.1 UN SMP/MTs 2015Seri Pendalaman
MateriBintangWahyu
Jika melihat kembali, tujuan pembangunan di Indonesia adalah mencapai
kesejahteraan masyarakat secara bersama, baik secara fisik maupun mental, oleh
karena itu memerlukan modal dasar yang besar. Modal dasar pembangunan di
Indonesia sudah cukup terpenuhi mulai dari sumber daya manusia, maupun sumber
daya alamnya, namun tingginya sumberdaya yang ada jika tidak dikelola dengan baik
maka tidak akan tercapai tujuan bersama. Pembangunan yang sudah dicanangkan dan
kesejahteraan bersama yang sudah dicita-citakan hanya akan menjadi angan-angan
masyarakat, bahkan akan menjadi masalah sosial di masyarakat. Pengelolaan sumber
daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang tidak benar hanya akan
menyebabkan tingginya tingkat ketimpangan pembangunan di Indonesia. Buku ini
merupakan karya tulis mahasiswa secara berkelompok dalam mengamati, memahami
dan menganalisis fenomena-fenomena ketimpangan pembangunan di Indonesia, mulai
dari pembangunan yang menyebabkan ketimpangan sosial, ketimpangan
ekonomi/pendapatan, ketimpangan pendidikan, ketimpangan gender, ketimpangan
politik, dan ketimpangan desa kota, serta ketimpangan Indonesia bagian Barat dan
Indonesia bagaian Timur. Dengan bermodal pengetahuan dasar sosiologi,
pengetahuan dasar penelitian dan analisis masalah, pengetahuan dasar menulis
ilmiah, mahasiswa mencoba mengamati, menganalisis, mendiskusikan ke dalam kelas,
hingga mencoba menuliskan dalam bentuk paper, maka jadilah kumpulan tulisan yang
bisa mengambarkan sebuah bunga rampai dari beberapa karya tulis yang sederhana.
Secara garis besar, buku ini terdiri dari beberapa bab. Bab pertama diawali dengan
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tulisan seputar pengertian dan tujuan serta model dan pendekatan dalam studi
pembanguan. Kemudian dilanjutkan bab dua yang membahas tentang pembangunan
dan ketimpangan sosial. Dalam bab ini dikemukakan bahwa pelaksanaan
pembangunan yang tidak dipersiapkan baik secara fisik maupun mental terutama dari
segi sumber daya manusia hanya akan menyebabkan masalah, misalnya korupsi,
kemerosotan moral, dan sebagainya. Kebijakan dan upaya-upaya apa yang harus
dilakukan, mahasiswa mengkritisi dalam bab ini. Bab II membahas tentang
pembangunan dan ketimpangan ekonomi/ pendapatan. Bab ini membahas tentang
tingginya tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat serta akibatnya. Pembangunan
yang kurang tepat sasaran hanya akan melahirkan areaarea dan kantong kemiskinan,
sehingga memerlukan pemikiran dan kebijakan yang tepat sasaran. Dalam bab ini ada
contoh-contoh kasus tentang kebijakan pembangunan yang kurang tepat sasaran
sehingga melahirkan masalah sosial. Selanjutnya Bab III membahas tentang
pembangunan dan ketimpangan pendidikan, dalam bab ini dibahas tentang beberapa
contoh kebijakan pendidikan dan akibatnya serta solusi atas masalah yang ada. Bab IV
membahas tentang pembangunan dan ketimpangan gender, yakni pembangunan yang
tidak responsip gender hanya akan melahirkan masalah baru, sehingga perlu kebijakan
pembangunan yang responsip gender. Beberapa contoh hasil pembanguan yang tidak
responsip gender serta analisis dan solusinya dikemukakan dalam bab ini. Bab VI
membahas tentang pembangunan dan ketimpangan politik, yang membahas tentang
beberapa kebijakan politik yang melahirkan masalah sehingga perlu adanya upaya
atau solusi baru dalam mengurangi permasalahan yang ada. Bab VII membahas
tentang ketimpangan desa dan kota, baik secara sosial, ekonomi, dan politik,
mahasiswa menunjukkan masalah ketimpangan yang ada dan memberikan analisis
serta solusi terhadap masalah yang ada. Bab VIII membahas tentang ketimpangan
Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur, yakni beberapa faktor penyebab
dan perbedaan serta solusi terhadap ketimpangan pembanguan Indonesia bagian
Barat dan Indonesia bagian Timur.
Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan yang
menjadikan sekolah sebagai proses pengambilan keputusan dan sebagai salah satu
upaya memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia (SDM) human
resources. Konsep otonomi pendidikan mengandung pengertian yang sangat luas,
yakni mencakup filosofi, tujuan, format, dan isi pendidikan serta manajemen pendidikan
itu sendiri. Sejak digulirkan peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah,
otomatis berdampak langsung terhadap tata pengelolaan pendidikan. Eksistensi
lembaga pendidikan memaksa untuk dikelola secara lebih mandiri yang dibangun
melalui pola pemberdayaan mandiri. Arah kebijakan ini menuntut penyelenggara
pendidikan supaya berpikir kreatif, inovatif, dan progresif untuk mengembangkan dan
meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
Buku yang berisikan kisi-kisi dalam menghadapi Ujian Nasional. Ini kami sajikan
dengan sangat sederhana, namun tetap mengaju pada kurikulum yang berlaku saat ini.
Buku yang diterbitkan oleh penerbit LEMBAR PUSTAKA INDONESIA ini disertai
dengan kunci jawaban serta pembahasan secara menyeluruh dalam setiap nomor
soalnya, sehingga diharapkan mampu membantu siswa-siswi dalam belajar. -Lembar
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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
2011-2015 5. Plus komik lucu dan inspriratif -BintangWahyu- ebookbintangwahyu
Kumpulan Soal dan Bahas Ujian Nasional (UN) Kumpulan Soal dan Bahas USBN
Kumpulan Soal dan Bahas SBMPTN 2 Paket Prediksi UNKP 2018 Buku ini terbitan
penerbit Bintang Wahyu
Edisi Spesial dari penerbit BintangWahyu untuk TOP No 1 UN SMP/MTS 2016 Seri
Pendalaman Materi dilengkapi: 1. Informasi Penting Tentang UN SMP/MTs 2. Strategi
dan Tips Sukses Menghadapi SMP/MTs 3. Analisis Soal Ujian Nasional Tahun
2012-2016 4. Kisi-kisi Ujian Nasional SMP/MTs 5.Ringkasan Materi Lengkap per SKL
dan Kumpulan Soal & Pembahasan Lengkap Sedangkan untuk Top Pocket Master
Book IPA SMP/MTs Kelas VII, VIII, & IX dilengkapi dengan : - Materi Praktis sesuai
dengan kurikulum 2013 - Metode Cepat menyelsaikan Soal (Smart Solution) - Standar
Kompetensi Lulusan (SKL) kurikulum 2013 - Kumpulan Soal + Pembahasan: Ulangan
Harian, Ulangan Semester, Ujian Nasional (UN). #BintangWahyuGratis1 -Bintang
WahyuProceedings of the working conference of the Directorate General of Elementary
Education, 1969.
Buku ini dibuat dengan tujuan agar para siswa-siswi SMK dapat LULUS dari UJIAN
NASIONAL. Dengan adanya buku yang diterbitkan PUSTAKA ILMU SEMESTA ini
siswa/i SMK dapat belajar, dan mengetahui kisi-kisi dalam menghadapi UJIAN
NASIONAL. Buku ini memuat soal-soal dalam ujian nasional yang selalu keluar dari
tahun ke tahunnya. Bentuk soal mungkin berbeda,namun variasi dan formatnya pada
dasrnya adalah sama. Maka dari itu jika dipelajari dengan cermat maka keseluruhan isi
buku ini bisa menjadi acuan pasti keberhasilan para pelajar dalam menempuh ujian
nasional. -Lembar Langit Indonesia GroupBuku PASTI TOP 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. ?
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 2015 untuk mendapatkan nilai ujian setinggi-tingginya.
Buku Terbitan dari penerbit Bintang Wahyu 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. -Bintang Wahyu- #Serba20
Buku persembahan dari Penerbit Bintang Wahyu ini dilengkapi: 1. Informasi Penting
Tentang UN SMP/MTs 2. Strategi dan Tips Sukses Menghadapi SMP/MTs 3. Analisis
Soal Ujian Nasional Tahun 2012-2016 4. Kisi-kisi Ujian Nasional SMP/MTs
5.Ringkasan Materi Lengkap per SKL dan Kumpulan Soal & Pembahasan Lengkap.
-BintangWahyu- #Serba20
Pendidikan merupakan salah satu kunci kemajuan, semakin baik kualitas pendidikan
yang diselenggarakan oleh suatu bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya
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kualitas bangsa tersebut. Di Indonesia pendidikan sangat diutamakan, karena
pendidikan memiliki peranan yang sangat penting terhadap terwujudnya peradaban
bangsa yang bermartabat. Begitu pentingnya pendidikan, sehingga tujuan pendidikan
telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yakni
Nomor 20 tahun 2003 pasal 3, yang berbunyi: “Pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartarbat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab1
.” Terdapat banyak undang-undang atau peraturanperaturan menteri pendidikan yang
mengatur tentang pendidikan di Indonesia. Misalnya tentang Permendikbud nomor 22
tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Undang-undang
atau peraturan menteri tersebut perlu dikaji lebih lanjut lagi, dengan alasan agar kita
mengerti apakah kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut mengenai pendidikan telah
sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di realita. Buku ini menyajikan
pandangan-pandangan terkait kebijakankebijakan pendidikan dasar dan Islam yang
ditinjau dari berbagai perspektif. Dengan harapan, akan menambah wawasan terkait
pelaksanaan kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia.
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 WahyuBuku ini merupakan curahan hati penulis dalam berbagai pengalaman pelayanan
pendidikan dengan berefleksi kepada firman Tuhan. Tidak kurang berbagai referensi
buku pendidikan Kristen, diskusi, seminar, pelatihan, dan praksis di sekolah digunakan
sebagai pembanding untuk mempertajam perspektif pelayanan pendidikan Kristen.
Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengelola pendidikan Kristen agar
sekolah Kristen menjadi sekolah yang benar-benar Kristen.
Kumpulan Soal & Pembahasan menghadapi: Ujian Nasional (Matematika, Ekonomi,
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Geografi, Sosiologi), Ujian Sekolah Berstandar
Nasional (Matematika, Ekonomi, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Geografi,
Sosiologi). 7 Tahun + 3 Prediksi UN ------- BintangWahyu #PromoBukuCPNS
Edisi Spesial dari penerbit BintangWahyu untuk judul Sukses UN SMP/MTS 2016
dilengkapi dengan: 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 Sedangkan untuk Super
Lengkap Pelajaran 6 In 1 SMP/TS Kelas 7, 8, & 9 dilengkapi dengan : 1. Materi
dijabarkan secara sistematis sehingga sangat mudah dipahami 2. Dilengkapi kumpulan
rumus praktis yang dapat memudahkan kamu menghafal dengan cepat 3. Adanya tips
dan trik menyelesaikan soal secara tepat dan benar 4. Tips cara mudah menghafal
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materi-materi hafalan seperti biologi dan kimia. 5. Dilengkapi dengan soal dan
pembahasan ulangan harian, ujian semester 1 dan 2, dan ujian nasional. 6. Plus 2
paket soal dan pembahasan ujian nasional (UN) serta paket prediksi ujian nasional
(UN) sehingga kamu dapat mengukur kemampuan sebelum ujian yang sesungguhnya.
7. Disertai dengan kumpulan komik lucu yang membuat kamu semangat dalam
belajar.. #BintangWahyuGratis1
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