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Program Linear Contoh Soal Dan Pembahasan
Materi Belajar
Optimasi Bidang Perikanan: Pendekatan Linier Programming, Transportasi dan
Goal Programming, ini dapat diselesaikan. Buku ini ditulis berdasarkan
kebutuhan para mahasiswa baik tingkat S1, S2 dan S3 dalam keperluan alat
analisis penelitiannya. Relevansi buku ini terkait dengan mata kuliah yang
diajarkan di fakultas-fakultas yang ada jurusan sosial ekonomi, yang
menekankan pada pembahasan Linear Programming, Penyelesaian persoalan
Linear Programming, program transportasi dan Goal Programming. Buku ini
menyajikan bab-bab dengan topik yang sering dilakukan dalam penerapan di
lapang. Diharapkan bahwa sajian bab per bab yang mampu memberikan pilihan
yang baik bagi para pengambil keputusan dalam rangka pengembangan usahausaha di bidang perikanan. Kami menyadari buku ini mengandung banyak
kekurangan. Oleh karena itu, kami mengundang pembaca, baik di kalangan
pengambil kebijakan maupun peneliti/akademisi untuk memberikan saran dan
kritik guna menyempurnakan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat praktis
dalam konteks pengembangan manajemen kuantitatif.
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 IPS SMA Kelas X, XI, XII didesain untuk membantu para siswa kelas
X, XI, XII belajar mendalami dan menguasai matematika sebagai persiapan ujian
sekolah & ujian nasional (UN). 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 dibimbel 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 nasional, termasuk UH,
UTS & UAS. Fitur buku ini, setiap babnya terdiri atas 1) ringkasan materi yang
esensial perpokok bahasan, 2) contoh soal yang bervariasi disertai pembahasan,
dan 3) latihan soal mandiri. Pada bagian akhir buku diberikan tiga paket soal Try
Out ujian nasional. Komposisi soal–soal pada Try Out ini mengikuti standar
komposisi soal ujian nasional, sedangkan 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”.
Matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang perhitungan dan berkaitan
erat dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu cabang ilmu IPA yang penting
adalah Matematika karena berhubungan dengan kehidupan dalam segala aspek.
Kita dituntut belajar dan memahami teori serta aplikasi ilmu Matematika karena
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ilmu dasar yang selalu digunakan dalam perkembangan peradaban manusia.
Konsep buku Super Modul Matematika SMA/MA Kelas X, XI, XII adalah sebagai
buku pendamping guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar disekolah
maupun mandiri. Buku ini sangat penting untuk dibaca terutama oleh siswa
karena memiliki banyak keunggulan, yaitu: >> Materi lengkap dan disajikan
dalam bahasa yang mudah dipahami. >> Penyusunan naskah sesuai kurikulum
yang berlaku baik KTSP maupun 2013. >> Tips dan trik belajar Matematika yang
menyenangkan. >> Dilengkapi contoh soal dan pembahasan disertai cara cepat.
>> Soal Up to date dan 1500 ++ soal yang prediktif pasti keluar di ulangan
harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian nasional, dan tes
masuk universitas (SBMPTN). >> Soal kompilasi untuk menguji kemampuan
disertai pembahasan. >> Disusun oleh Tim tentor yang telah berpengalaman
mengajar dan menulis berbagai materi serta latihan soal.
Mempersiapkan diri untuk ujian akhir sangat penting, tidak hanya sekedar
menghapal atau mengingat-ingat apa yang telah dipelajari. Apalagi yang diujikan
adalah pelajaran matematika, lengkap dengan berbagai soal ujian dan
pembahasan, buku ini sangat pas digunakan dalam berlatih agar kamu siap
menghadapi ujian, baik ujian akhir nasional, hingga tes masuk perguruan tinggi.
* Jika kesulitan silahkan hubungi 08115140999 via Whatsapp. * Buku ini juga
tersedia dalam bentuk fisik/cetak. Buku Pro Ujian Nasional Matematika
SMK/MAK Kelompok Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian 2018/2019 Buku ini
berisikan: - Materi yang disusun secara sistematis - Contoh soal dan
pembahasan - Latihan soal dan kunci Jawaban - Bonus akun premium situs elearning www.sukailmu.com #UNSMK #UN #Matematika # UN SMK #TKP TKP
#TEKNOLOGI TEKNOLOGI
Buku ini membahas secara tuntas pelajaran Matematika SMA. Materi dalam
buku ini disusun secara ringkas dan jelas dengan disertai contoh soal dan
pembahasan, bedah soal Ujian Nasional dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi
Negeri. Keunggulan buku ini: Memudahkan siswa SMA/MA/SMK dalam
mereview (mengingat kembali) materi yang telah diterima di sekolah.
Memberikan gambaran kepada siswa mengenai soal-soal yang pernah diujikan
pada Ujian Nasional, sehingga siswa dapat mendeteksi bentuk dan bobot soal
ujian sejak dini. Memberikan gambaran kepada siswa mengenai soal-soal yang
pernah diujikan pada Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri terkemuka di
Indonesia. -Indonesia Tera* Jika kesulitan silahkan hubungi 08115140999 via Whatsapp. * Buku ini juga tersedia
dalam bentuk fisik/cetak. Buku Pro Ujian Nasional Matematika SMK/MAK Untuk Semua
Program Keahlian Tahun Ajaran 2019/2020 Catatan : 1. Buku ini memuat semua
lingkup materi yang terdapat pada kisi-kisi SMK/MAK Tahun 2018/2019 untuk
kelompok matematika teknik, akuntansi dan pariwisata, sehingga dapat digunakan
semua program keahlian. Karena ada kemungkinan perubahan lingkup materi yang
diujikan setiap tahun maka buku ini dirancang untuk memenuhi semua kemungkinan
lingkup materi yang diujikan pada semua program keahlian, untuk efesiensi dan hasil
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maksimal penggunaan buku ini sebaiknya menyesuaikan dengan kisi-kisi terbaru yang
akan dirilis BNSP selaku penyelenggara ujian nasional. Sehingga pengguna buku ini
tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan lingkup materi yang ada pada kisi-kisi sesuai
dengan program keahlian masing-masing. 2. Buku ini terintegrasi secara online dengan
www.sukailmu.com dimana setiap buku dilengkapi dengan username dan password
yang aktif selama satu tahun. Semua fasilitas seperti simulasi UNBK, kumpulan soal
UN dari tahun 1999 sampai tahun 2018 serta pembahasannya dapat digunakan
dengan login di www.sukailmu.com . Buku ini berisikan: - Materi yang disusun secara
sistematis - Contoh soal dan pembahasan - Latihan soal dan kunci Jawaban #UNSMK
#UN #Matematika # UN SMK #TKP AKP PSP # TEKNOLOGI # AKUNTANSI #
PARIWISATA
SBMPTN 2019 merupakan seleksi berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Cetak
(UTBC) atau Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) atau kombinasi hasil ujian tulis dan
ujian keterampilan calon Mahasiswa, dilakukan secara bersama di bawah koordinasi
Panitia Pusat. Untuk menghadapi SBMPTN, 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. Master Kisi-Kisi SBMPTN Soshum 2019 hadir sebagai solusi tepat bagi calon
mahasiswa dalam proses belajar dan berlatih tersebut. Buku ini berisi 108 Modul Materi
dan Kumpulan Soal SBMPTN Soshum yang terdiri atas TKPA (TPA Verbal, TPA
Numerikal, TPA Figural, Matematika Dasar, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris)
serta TKD Soshum (Sejarah, Geografi, Sosiologi, dan Ekonomi). Sebagai latihan, buku
ini menyediakan ribuan soal SBMPTN Saintek plus pembahasan. Tidak ketinggalan,
siswa juga akan mendapatkan beragam software dan android apps agar siswa dapat
belajar di mana saja dan kapan saja. Semua dikupas secara detail dan mudah
dipahami. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, buku ini akan menjadi bekal
berharga bagi calon mahasiswa dalam menghadapi SBMPTN Soshum 2019 agar
dapat sukses lolos ke PTN favorit. Selamat belajar dan salam sukses! Buku
persembahan penerbit Cmedia
iPocket SOSHUM Series merupakan seri buku ipocket yang digunakan untuk
membantu siswa-siswi SMA/MA untuk memahami konsep dasar mata pelajaran
SOSHUM (Matematika IPS, Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi). Buku ini berisi
ringkasan materi dan soal-soal untuk mata pelajaran Matematika dan Ekonomi. Pada
buku ini, setiap babnya terdiri atas tiga bagian. Bagian pertama tentang rangkuman
materi, bertujuan untuk memudahkan siswa mengingat materi yang disajikan dalam
bab tersebut. Bagian kedua berisi soal bahas dan bagian ketiga merupakan
pendalaman materi, yang berisi soal-soal latihan. Tata letak yang menarik dan
berwarna menjadikan buku ini mudah untuk dipelajari. Buku ini dilengkapi aplikasi
android yang dapat di download di play store. Ada aplikasi yang kami berikan secara
gratis, yaitu: Simulasi SBMPTN CBT UN SMA IPS (Matematika, Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris, Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi) Buku ini adalah pilihan yang tepat!!
Buku ini dapat Anda gunakan sebagai latihan sehingga menjadi senjata ampuh dalam
mencapai nilai tinggi tiap mata pelajaran. (Genta Smart Publisher)
SBMPTN 2019 merupakan seleksi berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Cetak
(UTBC) atau Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) atau kombinasi hasil ujian tulis dan
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ujian keterampilan calon Mahasiswa, dilakukan secara bersama di bawah koordinasi
Panitia Pusat. Untuk menghadapi SBMPTN, 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. Master Kisi-Kisi SBMPTN Saintek 2019 hadir sebagai solusi tepat bagi calon
mahasiswa dalam proses belajar dan berlatih tersebut. Buku ini berisi 118 Modul Materi
dan Kumpulan Soal SBMPTN Saintek yang terdiri atas TKPA (TPA Verbal, TPA
Numerikal, TPA Figural, Matematika Dasar, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris)
serta TKD Saintek (Matematika IPA, Fisika, Kimia, dan Biologi). Sebagai latihan, buku
ini menyediakan ribuan soal SBMPTN Saintek plus pembahasan. Tidak ketinggalan,
siswa juga akan mendapatkan beragam software dan android apps agar siswa dapat
belajar di mana saja dan kapan saja. Semua dikupas secara detail dan mudah
dipahami. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, buku ini akan menjadi bekal
berharga bagi calon mahasiswa dalam menghadapi SBMPTN Saintek 2019 agar dapat
sukses lolos ke PTN favorit. Selamat belajar dan salam sukses! Buku persembahan
penerbit Cmedia
Pemahaman konsep dasar dan definisi praktis dan mudah dipahami. Kumpulan soal &
Pembahasan: Ulangan Harian, Ujian Semester, Ujian Nasional, SNMPTN, SIMAK UI,
UM UGM. Plus terdapat komik-komik lucu & menarik -WahyuMedia* Jika kesulitan silahkan hubungi 08115140999 via Whatsapp. * Buku ini juga tersedia
dalam bentuk fisik/cetak. Buku Pro Ujian Nasional Matematika SMK/MAK Kelompok
Akuntansi dan Pemasaran 2018/2019 Buku ini berisikan: - Materi yang disusun secara
sistematis - Contoh soal dan pembahasan - Latihan soal dan kunci Jawaban - Bonus
akun premium situs e-learning www.sukailmu.com #UNSMK #UN #Matematika # UN
SMK #AKP AKP # AKUNTANSI PEMASARAN
Untuk menguasai mata pelajaran matematika dan fisika, tidak cukup dengan memahami
konsep dan rumusnya saja, tetapi harus dibarengi dengan latihan soal-soal. Dengan banyak
berlatih mengerjakan soal-soal, kita akan memahami konsep dan rumus yang digunakan
dalam menyelesaikan soal. Selain itu, kebiasaan mengerjakan soal-soal akan membuat kita
siap dalam menghadapi ujian di sekolah. Buku ini menyajikan soal-soal latihan matematika
dan fisika yang dibutuhkan siswa. Soal-soal diambil dari soal-soal yang sering muncul dalam
berbagai ujian di sekolah, baik itu ulangan harian, ujian semester, ujian nasional, maupun ujian
masuk perguruan tinggi negeri. Buku ini juga menyajikan materi pelajaran matematika dan
fisika yang diringkas berdasarkan poin-poin penting yang harus dikuasai siswa. Sebagai bahan
pemantapan dalam menghadapi ujian nasional, buku ini dilengkapi dengan paket ujian
nasional beserta pembahasannya. Selamat belajar dan semoga sukses -CMediaWhat is TPMK? The Best Way to Become The Best Math Teacher —Malang: AE Publishing viii
+ 48 halaman, 15,5 x 23 cm Cetakan Pertama, November 2020 Penulis : Tommy Tanu Wijaya
dan Neni Hermita Sinopsis: Abad ke 21 perkembangan teknologi semakin pesat dan
kemampuan untuk menjadi seorang guru tidaklah mudah. Seorang guru harus mempunyai
pengalaman yang banyak untuk menghadapi semua tantangan dan kesulitan dalam dunia
kerja. Seorang guru tidak bisa lagi menggunakan cara mengajar konvensional untuk
menyampaikan materi kepada siswa. Buku “What is TPMK” membantu anda mempersiapkan
diri untuk menghadapi tantangan abad ke 21. Buku ini menjelaskan tentang tujuan
pembelajaran, teknologi dalam pembelajaran, pendekatan, model pembelajaran menggunakan
teknologi dan media pembelajaran terbaru yang akan membantu membantu ada menjadi guru
terbaik abad ke 21.
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Ringkasan Materi Super Lengkap Materi disajikan secara lengkap dan sistematis sesuai
dengan kurikulum terbaru, dan dibahas oleh tim tentor yang sudah berpengalaman di
bidangnya. Tipe Soal-soal Ulangan Yang Sering Keluar Soal-soal yang diberikan dalam buku
ini merupakan soal YANG SERING KELUAR dalam ulangan harian, Ujian Akhir Semester,
maupun Ujian Kenaikan Kelas. Dengan mengetahui soal-soal YANG SERING KELUAR
membuat belajar kalian lebih efektif. Ada Contoh Soal + Pembahasan Terdapat contoh soal +
pembahasan yang dibahas secara sistematis dan pastinya gak bikin kalian bingung.
Dilengkapi Dengan Kunci Jawaban Dalam buku ini juga diberikan kunci jawaban agar kalian
dapat menilai dan meriview kemampuan kalian sebelum ujian sesungguhnya. Plus Komik Lucu
& Inspiratif Terdapat komik lucu & inspiratif yang membuat kalian tidak bosan & jenuh dalam
belajar. Video Tutorial Bedah Materi + Soal Disertai pula dengan video tutorial yang membuat
kalian menjadi semakin paham dan siap menghadapi ulangan. Ringkasan Materi Super
Lengkap Materi disajikan secara lengkap dan sistematis sesuai dengan kurikulum terbaru, dan
dibahas oleh tim tentor yang sudah berpengalaman di bidangnya. Tipe Soal-soal Ulangan
Yang Sering Keluar Soal-soal yang diberikan dalam buku ini merupakan soal YANG SERING
KELUAR dalam ulangan harian, Ujian Akhir Semester, maupun Ujian Kenaikan Kelas. Dengan
mengetahui soal-soal YANG SERING KELUAR membuat belajar kalian lebih efektif. Ada
Contoh Soal + Pembahasan Terdapat contoh soal + pembahasan yang dibahas secara
sistematis dan pastinya gak bikin kalian bingung. Dilengkapi Dengan Kunci Jawaban Dalam
buku ini juga diberikan kunci jawaban agar kalian dapat menilai dan meriview kemampuan
kalian sebelum ujian sesungguhnya. Plus Komik Lucu & Inspiratif Terdapat komik lucu &
inspiratif yang membuat kalian tidak bosan & jenuh dalam belajar. Video Tutorial Bedah Materi
+ Soal Disertai pula dengan video tutorial yang membuat kalian menjadi semakin paham dan
siap menghadapi ulangan. Ringkasan Materi Super Lengkap Materi disajikan secara lengkap
dan sistematis sesuai dengan kurikulum terbaru, dan dibahas oleh tim tentor yang sudah
berpengalaman di bidangnya. Tipe Soal-soal Ulangan Yang Sering Keluar Soal-soal yang
diberikan dalam buku ini merupakan soal YANG SERING KELUAR dalam ulangan harian,
Ujian Akhir Semester, maupun Ujian Kenaikan Kelas. Dengan mengetahui soal-soal YANG
SERING KELUAR membuat belajar kalian lebih efektif. Ada Contoh Soal + Pembahasan
Terdapat contoh soal + pembahasan yang dibahas secara sistematis dan pastinya gak bikin
kalian bingung. Dilengkapi Dengan Kunci Jawaban Dalam buku ini juga diberikan kunci
jawaban agar kalian dapat menilai dan meriview kemampuan kalian sebelum ujian
sesungguhnya. Plus Komik Lucu & Inspiratif Terdapat komik lucu & inspiratif yang membuat
kalian tidak bosan & jenuh dalam belajar. Video Tutorial Bedah Materi + Soal Disertai pula
dengan video tutorial yang membuat kalian menjadi semakin paham dan siap menghadapi
ulangan. ------- Sebuah buku panduan belajar IPA untuk kelas XI / 11 SMA persembahan
penerbit BintangWahyu
Buku Matriks, Vektor, dan Program Linier ini berisi materi: 1. Matriks meliputi: Transformasi
Elementer baris/kolom, Determinan, Matriks Invers, dan Sistem Persamaan Linier 2. Vektor
meliputi: Ruang Vektor, Transformasi Vektor Linier, Diferensial Vektor, Integral Vektor (baik
dalam Koordinat Kartesian maupun Koordinat Kurvalinier. 3. Program Linier meliputi: Sistem
Pertidaksamaan Linier, Program Linier dengan metode Grafik, Program Linier dengan metode
Simpleks, Dual Problem Setiap bagian dari buku ini disusun dengan metode yang mudah
dimengerti dan diberikan contoh-contoh beserta penyelesaiannya termasuk soal-soal latihan
untuk dikerjakan oleh mahasiswa. Seluruh materi matriks dan vektor (baik dalam koordinat
kartesian maupun dalam koordinat kurvalinier) digunakan untuk materi kuliah mahasiswa Prodi
Teknik Elektro, sedangkan materi matriks dan vektor untuk Prodi Teknik Mesin hanya sampai
koordinat kartesian. Prodi Teknik Industri mempelajari materi matriks dan vektor sampai
dengan transformasi vektor linier, kemudian dilanjutkan materi program linier. Diharapkan buku
Ajar ini dapat memudahkan mahasiswa dalam mempelajari materi Matriks, Vektor, dan
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Program Linier.
Buku ini terdiri atas 20 bab, yang mencakup seluruh materi pada matematika SMA/MA dari
kelas X sampai kelas XII. Pada setiap bab, terdapat gambar awal bab yang dapat memotivasi
siswa untuk mempelajari bab tersebut, peta konsep sebagai alur pemikiran dalam setiap bab,
contoh pada setiap subbab, dan contoh soal dan pembahasan pada setiap akhir bab. Selain
itu, pada setiap akhir bab juga dilengkapi dengan tambahan berupa soal aplikasi yang berisi
permasalahan pada dunia nyata, serta tokoh dan quote yang diharapkan dapat memotivasi
siswa dalam mempelajari matematika lebih lanjut.
Berikan aku waktu enam jam untuk menebang pohon dan aku akan menghabiskan empat jam
pertama mengasah kampak. Abraham Lincoln Mendapatkan nilai ujian yang bagus hanya bisa
diwujudkan dengan meningkatkan intensitas latihan mengerjakan soal. Dengan proses berlatih
yang panjang, daya pikir dan kemampuan menganalisis soal Anda tentu akan terbentuk
dengan sendirinya. Jika kedua hal itu telah muncul, Anda akan memiliki insting serta intuisi
yang kuat sehingga mampu secara cepat sekaligus tepat dalam menerapkan solusi pada soalsoal yang diberikan. Buku Fresh Update Mega Bank Soal Matematika persembahan dari
CMedia ini menawarkan kesempatan pada Anda proses berlatih tersebut. Dengan soal-soal
yang banyak dan bervariasi, Anda akan dapat mengasah kemampuan dalam mengupas tuntas
soal-soal ujian, baik itu ulangan harian, ujian semester, ujian nasional, maupun ujian masuk
perguruan tinggi negeri. Selain soal-soal yang jumlahnya ribuan, buku ini juga dilengkapi 3
paket ujian nasional beserta pembahasan dan 2 paket prediksi ujian nasional untuk menguji
kemampuan Anda setelah berlatih keras. Selamat menghadapi dan menaklukkan soal-soal
ujian!

Untuk 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 SMA/MA Pelajaran IPA
persembahan 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 ENAM pelajaran sekaligus. Siswa akan mendapatkan rangkuman materi yang
diringkas padat dan jelas. Setelah mempelajari materi yang diberikan, siswa akan
mendapatkan ribuan soal dan pembahasan dengan solusi smart. Siswa juga akan
mendapatkan ribuan 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 keunggulan-keunggulan tersebut, buku ini
akan menjadi bekal berharga bagi siswa untuk mencapai nilai maksimal dalam ulangan
harian, UTS dan UAS, UN, US, bahkan SBMPTN. Selamat belajar dan salam sukses!
Penulisan buku Peka Soal Matematika SMA/MA Kelas X, XI & XII ini disusun khusus
berupa ringkasan materi esensial dilengkapi contoh soal dan pembahasan yang biasa
dikeluarkan pada penilaian harian, penilaian akhir semester dan ujian satuan
pendidikan bahkan ujian akhir nasional untuk mempertajam pemahaman siswa.
Pembahasan contoh soal dibuat sedetail mungkin disertai beberapa jenis soal yang
menggunakan trik tertentu sesuai kaidah matematika. Pada akhir setiap bab diberikan
latihan soal mandiri yang diambil dari soal-soal penilaian harian, soal try out ujian
nasional, soal penilaian akhir semester, UN, UNBK, UTBK maupun soal-soal yang
dibuat oleh penulis sendiri. Peka Soal Matematika SMA/MA Kelas X, XI & XII ini
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diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak*
1. Atur Waktu Belajar Pengaturan jadwal belajar sangat penting karena di kelas XII
kalian akan sangat sibuk. Sibuk persiapan ujian akhir, les-les di sekolah, ujian praktik,
dan lain-lain. Buat target belajar untuk semua materi dan disiplinlah untuk
memenuhinya. Level soal SBMPTN biasanya lebih tinggi. Dengan fokus pada SBMPTN
otomatis materi ujian akhir sudah ikut dipelajari. 2. Kupas Tuntas Materi Hal kedua
adalah tentang materi. Perdalam lagi materi dan poin-poin penting dari materi yang
belum dipahami. Kalian harus tahu materi atau bab apa saja yang sering keluar di
SBMPTN. Semakin sering merangkum maka semakin paham poin-poin materinya.
Pemahaman yang diperoleh dengan cara menulis biasanya akan melekat lebih lama
dalam ingatan kita. Buku ini sangat cocok kalian gunakan sebagai bahan belajar.
Materi dalam buku ini disusun sistematis, lengkap, dan tepat sasaran. Belajar pun jauh
lebih efektif. 3. Belajar Soal-soal Tahun Lalu Hal ketiga adalah perbanyak mengerjakan
soal-soal tahun sebelumnya. Semakin sering dan banyak soal yang kalian kerjakan
maka semakin banyak pula referensi dan variasi soal SBMPTN yang diketahui. Model
soal dari tahun-tahun lalu tidak jarang keluar lagi pada SBMPTN selanjutnya. Practice
Makes Perfect! Buku ini sudah dilengkapi soal dan pembahasan yang lengkap. Lebih
dari 50 paket yang dapat kalian coba untuk berlatih. 4. Ikut Bimbel Ini memang
memerlukan dana ekstra. Namun ada banyak keuntungan jika kita mengikuti bimbel.
Materi yang disajikan biasanya sudah terkonsep dengan baik. Selain itu, diberikan pula
tips-tips praktis khas bimbel yang akan mempermudah kita dalam mengerjakan soal.
Biasanya juga akan ada program try out berkala untuk mengukur kemampuan kita. 5.
Doa dan Restu Orang Tua Dari semua aspek penting di atas, tentunya yang lebih
terpenting dan lebih manjur adalah doa serta restu dari orang tua. Tugas kita adalah
berusaha, hasilnya kita pasrahkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap yakin, tetap
semangat, dan tetap optimis
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. Siswa mampu: Memutuskan apa yang harus dipercayai. - Menetapkan apa yang harus dilakukan. Menciptakan ide baru. - Membuat prediksi. - Memecahkan masalah non-rutin. Belajar
soal HOTS dengan buku STRATEGI & BANK SOAL HOTS - Ringkasan Materi
memudahkan dalam memahami dan mengingat materi dengan cepat - Pengayaan Soal
sebagai ajang latihan Soal Penalaran–HOTS untuk mempersiapkan menghadapi ujian
dan olimpiade. Soal terdistribusi di: - Soal bahas tiap sub bab materi - Soal uji
kompetensi - Dilengkapi Pembahasan - Free Aplikasi Android untuk menguji
kemampuan diri dalam menghadapi ujian
• Full Strategi & Kupas Tuntas Kisi-kisi Terbaru • Full Ringkasan Materi Sesuai Kisi-kisi
Terbaru • Full Kumpulan Lengkap Soal & Pembahasan • Dilengkapi Kisi-kisi Terbaru +
Statistik Soal UN • Dilengkapi Level Kognitif Sesuai Kisi-kisi Terbaru • FREE Tryout
Online Sistem UNBK “www.rajatryout.com” • FREE Apps Android “UNBK SMA/MA
2019”, “UTBK SBMPTN 2019”, dan “TOEFL Cmedia” • FREE Software “UNBK
SMA/MA 2019” • FREE Software “UTBK SBMPTN 2019” • FREE Software “TOEFL”
• FREE E-book “TOEFL Masuk PTN” dan “BSE Semua Pelajaran” Buku
persembahan penerbit Cmedia
Pembelajaran dalam perkembangan ilmu matematika sangat pesat pergerakan
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keilmuannya. Dengan terbitnya buku ini tentang Matematika: Belajar Ringkas
Matematika Yang Mudah & Menyenangkan. Buku ini mampu membuat terobosan yang
baru dalam pembelajaran matematika yang sangat bermanfaat baik bagi guru maupun
para kaum intelektual yang bergumul dalam dunia akademisi, buku ini mengajak para
pembaca, maupun guru untuk berlatih memperdalam ilmu yang baru tentang
matematika, isi dalam bukuini tentang beberapa ringkasan materi dalam mempersiapan
diri dalam tantangan belajar di era Pandemik Covid-19. Buku ini ditulis pada umumnya,
untuk memberikan sedikit gambaran ringkas secara umum dan nyata tentang ruang
lingkup matematika. Buku ini terbagi atas XI Bab. Masing-masing isi dalam Bab
mengandung berbagai teori serta aplikasi contoh pembahasan soal dan cara
menyelesaikannya.

Stres ngadepin ulangan matematika? Takut nggak lulus Ujian Nasional? Easy,
Guys, matematika sebenarnya gampang dan menyenangkan, asalkan kamu rajin
berlatih. Nah, buku Bank Soal Matematika SMA ini, membantu kamu berlatih
dengan soal-soal matematika. Ada ringkasan materi dan rumus-rumus penting,
bikin kamu mudah ingat pada materi yang diajarkan. Contoh soalnya banyak,
ada pembahasannya pula, dan yang pasti dikemas dengan cara menyenangkan
serta mudah dipahami. Mau ulangan umum, Ujian Nasional, atau SMPTN, kini
kamu sudah siap menghadapinya! Lewat buku ini, kamu akan belajar dengan
seru bermacam hal. • Bentuk Akar, Pangkat, dan Logaritma • Persamaan dan
Fungsi Kuadrat • Sistem Persamaan Linear • Pertidaksamaan • Logika
Matematika • Statistika • Peluang • Lingkaran • Trigonometri • Suku Banyak •
Komposisi Fungsi dan Fungsi Invers • Limit Fungsi • Turunan • Integral •
Program Linear • Matriks • Vektor • Transformasi Geometri • Dimensi Tiga •
Eksponen dan Logaritma Let’s kiss the Math! Smooch! -GagasMediaIntisari & Bank Soal Supermath SMA/MAGrasindoGet Success UN +SPMB
MatematikaPT Grafindo Media PratamaMatematikaPT Grafindo Media
PratamaThink Smart MatematikaPT Grafindo Media PratamaContekan Rumus
Matematika - Paling Lengkap untuk SMAPT Mizan PublikaCCM Cara Cepat
Menguasai Matematika SMA dan MA Rangkuman Matematika SMA MA
SBMPTNBumi Aksara
Memperoleh nilai tertinggi dalam UN SMK/MAK 2017 adalah impian setiap
siswa. Cara terbaik menghadapi UN SMK/MAK adalah dengan sering dan
banyak berlatih soal-soal tipe UN. Buku STRATEGI BAHAS TUNTAS SESUAI
SKL UN SMK/MAK 2017 dibuat dengan tujuan membantu murid-murid
menghadapi UN SMK/MAK. Dalam buku ini tersedia semua yang siswa butuhkan
untuk meraih nilai UN yang memuaskan. - Contoh soal dan pembahasan yang
mudah dipahami. Disediakan untuk melatih siswa dalam menyelesaikan soalsoal UN SMK/MAK lengkap dengan strategi penyelesaiannya. - Soal
pemantapan model UN SMK/MAK sesuai SKL pada setiap materi sehingga
siswa dapat terfokus dalam berlatih menyelesaikan soal-soal UN SMK/MAK
sesuai dengan Standar Kompetensi Kelulusan yang diujikan. - Paket Simulasi
Mandiri UN SMK/MAK 2017. Merupakan gambaran soal yang akan keluar dalam
UN SMK/MAK 2017. Dengan buku STRATEGI BAHAS TUNTAS SESUAI SKL
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UN SMK/MAK 2017, kamu siap menghadapi UN SMK/MAK 2017 dan meraih
nilai tertinggi. Selamat belajar!
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