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Sejarah Indonesia Perkembangan Manusia Purba Di Indonesia
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau disingkat SBMPTN merupakan seleksi bersama dalam penerimaan mahasiswa baru
di lingkungan perguruan tinggi negeri menggunakan pola ujian tertulis secara nasional dan selama ini telah menunjukkan berbagai
keuntungan serta keunggulan, baik bagi calon mahasiswa, perguruan tinggi, maupun kepentingan nasional. Bagi calon mahasiswa, ujian
tertulis sangat menguntungkan karena lebih efisien, murah, dan fleksibel karena adanya mekanisme lintas wilayah. 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, Anda akan mengerjakan soal-soal dengan cepat dan tepat.
Modul Ringkasan SBMPTN TKD SOSHUM hadir sebagai solusi tepat bagi calon mahasiswa dalam proses belajar dan berlatih tersebut.
Anda akan mendapatkan ringkasan materi lengkap, 2 paket soal asli, 2 paket prediksi, serta dilengkapi dengan pembahasan yang detail dan
mudah untuk dipahami. Ebook ini menjadi bekal berharga bagi calon mahasiswa dalam menghadapi SBMPTN agar sukses lolos ke PTN
favorit. Selamat belajar dan salam sukses! ------ Buku panduan ujian persembahan penerbit Cmedia
Buku EXPLORE SEJARAH INDONESIA SMA/MA 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).
Sebagai pendiri dan ketua CT ARSA Foundation, Anita Ratnasari Chairul Tanjung mengunjungi pelosok-pelosok daerah di Indonesia dari
Sabang hingga Merauke. Dalam perjalanannya ini, ia menemukan keindahan dan daya tarik setiap wilayah Nusantara yang tak hanya
berwujud pada kekayaan alam, namun juga keberagaman suku bangsa, adat istiadat, keyakinan, agama, hingga kearifan lokal yang
mendorongnya untuk menulis buku Pesona Indonesia. Melalui buku ini, ia tak hanya menceritakan keistimewaan alam dan budaya di
sejumlah daerah di Indonesia yang dikunjunginya, namun juga nilai-nilai berharga yang didapat dari perjumpaannya dengan masyarakat
yang tinggal di daerah tersebut, terutama kaum perempuan yang memperlihatkan kemandirian, prestasi, dan rasa cinta yang besar terhadap
keluarga, suku, adat, dan daerahnya. Dilengkapi foto-foto untuk memperlihatkan apa yang diceritakannya, buku Pesona Indonesia
diharapkan bisa menggugah pembaca, terutama generasi muda, untuk tergerak melestarikan lingkungan hidup dan ekosistemnya, serta
menjaga keberagaman budaya, adat istiadat, suku bangsa, dan agama, yang merupakan harta tak ternilai negara ini.
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 soalPage 1/7
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soal dengan solusi yang cepat dan tepat. Big Book SBMPTN Soshum 2016 hadir sebagai solusi tepat bagi siswa dalam proses belajar dan
berlatih tersebut. Siswa akan mendapatkan: 1. Informasi dan Strategi Sukses Lolos SBMPTN 2016 2. Ringkasan Materi Superlengkap
Berdasarkan Statistik Soal Terupdate 3. LIMA Paket Soal & Pembahasan SBMPTN Terkini 4. LIMA Paket Prediksi & Pembahasan SBMPTN
2016 Terakurat 5. FREE Try Out Online di www.rajatryout.com 6. FREE Apps Android “Try Out SBMPTN 2016” dan “TOEFL CMedia” 7.
FREE Desktop Software “SBMPTN 2016” 8. FREE E-Book “TOEFL Masuk PTN” 9. FREE Bank Soal SBMPTN Edisi 12 Tahun 10. BONUS
Beasiswa Ro100 Juta Semua dikupas secara detail di dalam buku persembahan dari Penerbit CMedia ini dan mudah dipahami. Dengan
keunggulan-keunggulan tersebut, buku ini akan menjadi bekal berharga bagi siswa dalam menghadapi SBMPTN Soshum 2016 agar dapat
sukses lolos ke PTN terfavorit. Selamat belajar dan salam sukses!
Manajemen Olahraga Untuk Indonesia Emas terkait manajemen dalam Olahraga

Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan dalam rangka Implementasi 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 atau disingkat SBMPTN merupakan seleksi bersama dalam
penerimaan mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi negeri menggunakan pola ujian tertulis secara nasional dan
selama ini telah menunjukkan berbagai keuntungan serta keunggulan, baik bagi calon mahasiswa, perguruan tinggi,
maupun kepentingan nasional. Bagi calon mahasiswa, ujian tertulis sangat menguntungkan karena lebih efisien, murah,
dan fleksibel karena adanya mekanisme lintas wilayah. Untuk dapat mengerjakan soal Sejarah SBMPTN dengan benar,
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, Anda akan mengerjakan
soal-soal dengan cepat dan tepat. Modul Ringkasan SBMPTN Sejarah hadir sebagai solusi tepat bagi calon mahasiswa
dalam proses belajar dan berlatih tersebut. Anda akan mendapatkan ringkasan materi lengkap, 2 paket soal asli, 2 paket
prediksi, serta dilengkapi dengan pembahasan yang detail dan mudah untuk dipahami. Ebook ini menjadi bekal berharga
bagi calon mahasiswa dalam menghadapi SBMPTN agar sukses lolos ke PTN favorit. Selamat belajar dan salam
sukses! ------ Buku panduan ujian persembahan penerbit Cmedia
Kehadiran buku Prasejarah Indonesia dimaksudkan untuk membantu para pembaca khususnya mahasiswa dalam
memahami peristiwa besar bangsa Indonesia pada masa prasejarah. Pembahasan dalam buku ini diawali dari
penjelasan mengenai pengantar prasejarah Indonesia yang membahas tentang pengertian prasejarah, sumber-sumber
prasejarah hingga konsepsi pembabakan prasejarah di Indonesia. Secara umum gambaran buku prasejarah Indonesia
ini mengkaji tentang sejarah Indonesia sebelum kehadiran manusia dengan pembahasan proses pembentukan daratan
serta lingkungan flora dan faunanya. Selanjutnya di dalam buku ini juga dibahas kemunculan manusia purba sebagai
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peristiwa pertama yang sangat penting karena menjadi tonggak awal prasejarah Indonesia. Kemudian mengkaji tentang
kemunculan manusia modern awal, berakhirnya zaman es terakhir, kehadiran penutur Austronesia. Disamping itu
disajikan pula didalam buku ini tentang peninggalan berupa peralatan hidup manusia prasejarah serta pola
kehidupannya. Pada bagian akhir buku ini memberikan gambaran sebaran beberapa situs-situs prasejarah di Indonesia.
Satu hal yang menarik bahwa disamping memuat informasi berkaitan fakta peristiwa prasejarah di Indonesia, buku ini
juga menyajikan suatu analisis nilai karakter dalam prasejarah Indonesia. Meskipun tidak banyak yang disampaikan,
akan tetapi pengetahuan atau informasi yang diberikan mengenai nilai karakter yang dituangkan dalam buku ini
sangatlah penting sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari.
Essential human and financial resources within Indonesian economic development; proceedings of seminar.
Pidato kebudayaan Mochtar Lubis (1977) di Taman Ismail Marzuki (TIM) diterbitkan menjadi buku berjudul Manusia
Indonesia. Karena gaya dan sikapnya yang lugas dalam mengupas terutama sifat-sifat negatif orang Indonesia, buku ini
menimbulkan pendapat pro dan kontra, selain membangkitkan pemikiran kritis tentang manusia Indonesia. Sifat-sifat
manusia Indonesia yang dimaksud ialah munafik, tidak mau bertanggungjawab, berperilaku feodal, percaya pada
takhyul, berbakat seni, dan lemah karakternya. Stereotipe ini tentu saja tidak semuanya benar, namun tidak juga
seluruhnya salah. Ketika reformasi sedang berkembang, sosok manusia Indonesia seperti dilukiskan di atas lebih kuat
lagi aktualitas dan relevansinya. beberapa penyebabnya ialah pendidikan, sistem, dan struktur politik yang ikut
mengentalkan sifat-sifat negatif tersebut. dari kedua sudut pandang tersebut, buku Manusia Indonesia menyajikan bahan
dan permulaan kerangka yang berguna untuk membangun kembali manusia Indonesia yang sedang porak-poranda.
Sejarah pemikiran ekonomi berkaitan dengan pemikiran dan teori yang berbeda dalam subjek ekonomi, dari dunia dulu hingga saat ini. Ini
mencakup banyak aliran pemikiran ekonomi yang berbeda. Pemikiran sejarah ekonomi berkaitan dengan asal mula dan perkembangan ideide ekonomi. Sejarah pemikiran ekonomi meliputi doktrin dan generalisasi dari berbagai pemikir yang berhubungan dengan fenomena
ekonomi kehidupan kita. Ia mengalami banyak evolusi dengan kontribusi khusus dari berbagai pemikir yang berdampak besar pada
pemikiran ekonomi masa depan. Untuk membahas pemikiran dan perkembangan terkait dengan sejarah pemikiran ekonomi secara
komprehensif maka buku ini disusun menjadi 10 bab yaitu: Sejarah Pemikiran Ekonomi Ilmu Ekonomi Pra Klasik: Ilmu Ekonomi Purba dan
Merkantilisme Ekonomi Klasik (Adam Smith) Ekonomi Klasik (Bentham dan Malthus) Ekonomi Sosialis (Karl Marx) Ekonomi Keynesian
Ekonomi Kelembagaan Pemikiran ekonomi sosialis Perkembangan Ekonomi Kelembagaan Perkembangan pemikiran ekonomi dan
kontroversi
Buku Hafal Mahir Materi Sejarah SMA/MA Kelas 10, 11, 12 merupakan buku belajar yang mudah dibawa, praktis, dan lengkap. Buku ini
berisi : 1. Ringkasan Materi Sejarah 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 Sejarah yang telah dipelajari. 3. Info Seputar Sejarah Informasi tambahan seputar materi pelajaran Sejarah yang perlu diketahui.
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Buku Hafal Mahir Materi Sejarah 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!
Buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) Edisi Pemutakhiran ini terbit dalam cetakan ketujuh. Sejak awal penerbitan SNI pada tahun 1975,
buku SNI ini belum pernah dimutakhirkan sesuai dengan temuan-temuan baru dan perkembangan teori sejarah yang baru. Sudah hampir
tiga puluh tiga tahun, banyak naskah perbaikan masih tersimpan di laci para penulis sejarah Indonesia. Keunikan pertama dari SNI adalah
bahwa buku merupakan hasil karya bangsa Indonesia sendiri, ilmuwan/-wati Indonesia yang sebagian besar masih hidup. Keunikan kedua
dari buku SNI ini adalah dia ditulis dengan latar belakang Indonesia atau bersifat indonesiasentris. Untuk mengetahui latar belakang
penulisan buku SNI sebanyak enam jilid ini perlu membaca Prakata Editor Umum pada edisi pertama yang ditulis oleh Prof. Dr. Sartono
Kartodirdjo. Buku SNI telah mendapat julukan dari masyarakat Indonesia sebagai ”buku standar” sejarah Indonesia. Oleh karena itu, isi buku
SNI sering dipakai sebagai sumber rujukan penulisan dan pembicaraan tentang sejarah Indonesia, baik secara langsung dikatakan maupun
secara tersirat. Balai Pustaka sebagai pemegang hak penerbitan buku SNI telah berusaha keras untuk menghidupkan kembali semangat
nasional para pencetus dan penulis awal buku SNI. Dengan menghimpun semua mereka yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam
penulisan buku SNI, Balai Pustaka berhasil memutakhirkan isi buku SNI walaupun memang terlambat. Kepada para penulis buku SNI, baik
yang masih hidup dan terus terlibat dalam pemutakhiran buku SNI ini dan kepada yang telah meninggal, Balai Pustaka mengucapkan terima
kasih dan penghormatan besar atas karya dan jasa mereka. Dengan ini, SNI Edisi Pemutakhiran ini hadir di hadapan sidang pembaca.
Semoga SNI Edisi Pemutakhiran ini menyadarkan bangsa Indonesia akan sejarah bangsanya dan buku ini berguna bagi bangsa Indonesia.
Terima kasih.
Untuk menghadapi Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) diperlukan banyak belajar dan berlatih mengerjakan soal. Proses
belajar dan berlatih akan membentuk daya pikir dan kemampuan menganalisis soal-soal ujian dengan tepat dan cepat. Mega Bank SBMPTN
SOSHUM 2018 hadir dengan banyak keunggulan yang dapat menjadi solusi tepat bagi siswa untuk belajar dan berlatih soal-soal dalam
menghadapi SBMPTN agar dapat lolos ke PTN favorit di jurusan impian. Keunggulan buku sebagai berikut. • Informasi Terkini SBMPTN
Soshum 2018 • Strategi Sukses Lolos SBMPTN Soshum 2018 • Statistik Soal-Soal SBMPTN Soshum Terupdate • Panduan Memilih
Jurusan SBMPTN Soshum 2018 • Ringkasan Materi Singkat, Padat, & Jelas • ENAM Paket Soal Asli SBMPTN Soshum Plus Pembahasan •
TUJUH Paket Try Out SBMPTN Soshum 2018 Plus Pembahasan • DELAPAN Paket Prediksi SBMPTN Soshum 2018 Plus Pembahasan •
SATU Paket Software CBT SBMPTN Plus Pembahasan • Tiga Paket Ebook Soal Asli SBMPTN Soshum Plus Pembahasan • Software CBT
UN SMA IPS 2018 • Software TOEFL Cmedia • Passing Grade PTN Soshum terbaru • FREE Try Out Online di www.rajatryout.com • FREE
Apps Android “Try Out SBMPTN CMedia” • FREE Apps Android “TOEFL CMedia” • FREE Apps Android “Try Out CBT UN SMA CMedia”
• Ebook UUD 1945 • Ebook TOEFL Masuk PTN • Ebook Ejaan Bahasa Indonesia Terbaru Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, buku
ini akan menjadi bekal berharga bagi siswa agar sukses menghadapi SBMPTN 2018. Buku persembahan Penerbit Cmedia
Sasaran penulisan buku ini terutama ditujukan bagi mahasiswa pada Program Studi (Jurusan) PGSD/PGMI; tidak menutup kemungkinan
bagi para guru SD/MI di seluruh nusantara yang menaruh harapan besar dalam rangka optimalisasi peran pendidik (guru) untuk selalu
mengasah dan memperbaharui pengetahuan serta kecakapan keilmuan. Buku ini juga diperuntukkan bagi para peneliti pemula, pemerhati
pendidikan IPS, juga para pemerhati sosial dan budayawan di negeri ini. Secara ringkas, buku ini membahas mengenai berbagai bab dengan
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cakupan materi sebagai berikut. 1) Prawacana 2) Perspektif Pembelajaran IPS di SD/MI 3) Manusia dan Lingkungan 4) Individu, Kelompok,
dan Kelembagaan 5) Perubahan dan Konflik Sosial 6) Dinamika Kebudayaan 7) Ruang dan Waktu dalam Sejarah 8) Kenampakan Muka
Bumi 9) Perekonomian dan Perilaku Ekonomi 10) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Pendidikan 11) Pendidikan Karakter dalam
Pembelajaran IPS 12) Pendekatan, Strategi, Metode, dan Teknik Pembelajaran IPS SD/MI 13) Model – Media Interaktif dalam Pembelajaran
IPS SD/MI.

Prasejarah IndonesiaYayasan Kita Menulis
Sejarah adalah pengalaman hidup yang dicatat dari masa lalu. Mempelajari sejarah berarti mengingat masa lalu. Historisitas
anusia merupakan suatu kekhasan sekaligus sebagai pembeda dari makhluk hidup lainnya. Tiada seorang pun manusia yang
mampu melepaskan dirinya dari historisitasnya dengan masyarakat, kecuali dia mengalami lupa ingatan. Sejarah adalah drama
kehidupan yang riil. Berdasarkan kesadaran tersebut, maka pemahaman sejarah dibutuhkan untuk mencegah umat manusia agar
tidak tenggelam ke dalam kubangan aura kemajuan zaman yang sejatinya menjanjikan kegelisahan di balik pendar eloknya. Dan
kini, Ilmu Sejarah digunakan di dalam kajian induk ilmu-ilmu sosial (Sosiologi, llmu Politik, Antropologi, dan Ekonomi). Ilmu
Sejarah menyuguhkan perangkat terkait yang digunakan untuk menyibak tirai khazanah dan perbendaharaan masa lalu yang juga
menyajikan berbagai aras yang kerap kali memperdaya dalam menentukan suatu keyakinan sejarah. Buku ini hadir sebagai
jawaban atas kegamangan para sejarawan pemula, akademisi, mahasiswa, dan peminat sejarah. Selain itu, buku penting ini
dapat dijadikan pedoman awal untuk mengunduh beragam pengetahuan dasar terkait Ilmu Sejarah. Penyajian bahasan dalam
buku pegangan (textbook) di bidang Ilmu ,Sejarah, Antropologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya ini membahas beberapa tema
penting, di antaranya: Lingkup sejarah; Ilmu sejarah; Teori gerak sejarah; Sejarah dan ilmu-ilmu sosial; serta Metodologi sejarah
------- Penerbit Kencana (Prenadamedia Group)
Indonesia terletak di persimpangan tiga lempeng benua ketiganya bertemu di sini menciptakan tekanan sangat besar pada lapisan
kulit bumi. Akibatnya, lapisan kulit bumi di wilayah ini terdesak ke atas, membentuk paparan-paparan yang luas dan beberapa
pegunungan yang sangat tinggi.Seluruh wilayah ini sangat rentan terhadap gempa bumi hebat dan letusan gunung berapi dahsyat
yang kerap mengakibatkan kerusakan parah. Hal ini terlihat dari beberapa catatan geologis. Gempa bumi dan tsunami
mengerikan yang dialami Aceh belum lama ini hanyalah episode terakhir dari seluruh rangkaian peristiwa panjang dalam masa
prasejarah dan sejarah. (Arysio Santos, 2010).
Siapa yang dimaksud “Manusia Indonesia”, dari mana asal usulnya, dan bagaimana perkembangannya hingga bersatu menjadi
Bangsa Indonesia di masa kini? Apa saja capaian-capaiannya dalam ruang dan waktu serta konsepsi pemikiran apa yang
melatarbelakanginya hingga menciptakan “Peradaban Indonesia” sekarang ini? Buku ini berupaya menjawab pertanyaanpertanyaan besar itu untuk pembaca. “Berangkat dari kelampauan, tiba di kekinian, dan berproyeksi ke masa depan”: itulah
konsep penulisannya. Mesin waktu senantiasa menghadirkan keberlanjutan masa lampau-masa sekarang-masa datang. Jadi
tidak heran jika paparan yang disajikan akan lebih dulu mengajak pembaca berkelana ke masa silam Nusantara untuk memahami
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siapa manusia-manusia dan peradaban Indonesia sekarang. Melalui pemahaman itu pula maka bangsa ini akan memiliki fondasi
keindonesiaan yang kuat ke depan hingga tetap kokoh oleh berbagai ancaman yang ingin merubahnya. Indonesia sebagai
kawasan tropis dengan keletakan geografi yang strategis bagi persilangan manusia, identik dengan alam yang subur dan sumber
daya yang melimpah. Anugerah yang maha besar ini telah menjadikannya kaya manusia dan kaya peradaban. Waktu pun telah
mencatat bahwa manusia-manusia penghuninya tak henti-hentinya menciptakan karya dengan kearifan yang membungkusnya,
baik sebagai hasil proses adaptasi maupun sebagai hasil interaksi terhadap lingkungan dan pengaruh luar. Kesemuanya
merupakan nilai-nilai luhur kehidupan dan kemanusiaan yang membentuk peradaban yang berkeindonesiaan. Nilai-nilai itulah
yang semestinya menjadi fondasi kebangsaan, dan melalui pengayaan oleh budaya luar yang kompatibel akan menghantarkan
Indonesia pada sebuah bangsa yang besar, bermartabat, dan berkepribadian yang kuat di tengah bangsa dan peradaban dunia.
Inilah buku rangkuman Sejarah terlengkap yang diperuntukkan untuk semua pelajar SMA dari kelas 1, 2, dan 3. Adanya buku ini
bertujuan untuk melengkapi materi serta intisari dalam mempelajari Sejarah SMA, secara detail dan tepat. VICOSTA
PUBLISHING menerbitkan buku ini untuk memudahkan pelajar dalam proses pembelajaran serta dalam menyelesaikan setiap
soal Sejarah. -Lembar Langit Indonesia GroupBuku ini berisi rekaman tentang perdebatan di kalangan sejarawan seputar penyusunan sejarah Indonesia pada masa-masa awal
pembentukannya. Di dalamnya, juga di ulas perkembangan sejarah nasional dan evolusinya, dari yang semula begitu dipengaruhi
oleh wacana kolonial hingga melahirkan historiografi yang Indonesia-sentris
Menghadapi SBMPTN tidak cukup hanya dengan belajar. Taktik dan strategi sangat dibutuhkan agar dapat mengerjakan soal
demi soal dalam berbagai mata ujian SBMPTN. Buku Detik-detik Fokus SBMPTN Soshum 2015 hadir sebagai solusi tepat bagi
Anda agar sukses lolos SBMPTN 2015 karena memiliki keunggulan-keunggulan berikut. Informasi Terkini, Strategi Sukses,
Panduan Mencari Beasiswa, Passing Grade, Statistik Soal, dan Panduan Memilih Jurusan SBMPTN 2015 dikupas secara detail
dan lengkap. Ringkasan materi, dikaji secara menyeluruh mulai dari Tes Kemampuan dan Potensi Akademik (TKPA) yang berisi
Matematika Dasar, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Verbal, Numerikal, & Figural hingga Tes Kemampuan Dasar Sosial dan
Humaniora (TKD Soshum) yang berisi Sosiologi, Sejarah, Geografi, & Ekonomi. LIMA Paket Try Out dan Pembahasan, diambil
dari soal-soal asli SBMPTN selama LIMA tahun terakhir yang dilengkapi pembahasan dengan solusi cerdas pengerjaan soal.
LIMA Paket Prediksi Jitu, setelah mempelajari materi dan strategi Anda akan mendapatkan LIMA paket latihan soal karena
dengan latihan Anda akan terbiasa mengerjakan berbagai macam tipe soal SBMPTN. Selamat belajar, semoga sukses lolos
SBMPTN Soshum 2015! -CmediaSejarah itu Asyik adalah buku pendamping pendidikan sejarah untuk SMA/MA/MAK/SMK/Sederajat kelas X Semester II. Buku ini
saya susun berdasarkan kurikulum 2013 dan ditambah dengan muatan lokal sejarah singkat Madura, yang khusus digunakan oleh
siswa-siswa dari Madura, atau siswa-siswa non Madura yang mempunyai kesukaan terhadap Madura, atau siapa pun yang ingin
mengetahui sejarah Madura secara singkat. Buku ini juga disusun menggunakan sudut pandang kesejarahan secara integral,
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yaitu memadukan sejarah dengan berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti geografi, ekonomi, sosiologi, dan agama.
Bahkan, sastra dan kutipan-kutipan kata mutiara pun penyusun coba masukkan di sela-sela materi. Dengan demikian, Sejarah itu
Asyik, benar-benar mengasyikkan para peserta didik agar kembali mencintai sejarah Indonesia. Penyusun dalam menyusun
materi pendamping sejarah Indonesia untuk kelas X semester II ini juga mencoba sesederhana mungkin membuat pembahasan,
yang penyusun sesuaikan dengan kondisi peserta didik, lebih-lebih peserta didik dari kalangan pedesaan, yang kurang mampu
memahami istilah-istilah dan uraian-uraian kesejarahan yang disampaikan secara panjang lebar. Dalam buku ini, penyusun
berupaya semaksimal mungkin menghindari itu, sehingga harapan bahwa sejarah itu memang asyik dapat tercapai dengan baik.
Jika materi sejarah telah mengasyikkan, telah mengenakkan, atau telah menyenangkan, maka isi dari materi itupun akan dapat
ditangkap dengan mudah oleh peserta didik. Seterusnya, jika peserta didik dapat menangkap materi dengan mudah, maka
harapan kita selaku guru sejarah, nilai-nilai kesejarahan Indonesia akan mudah terinternalisasi dalam kepribadian peserta didik,
sehingga tujuan membentuk generasi Indonesia yang cinta NKRI, cinta budaya bangsa, cinta nilai-nilai keindonesiaan, dan cinta
pada peradaban bangsanya akan tercapai. Dengan itu, akan tercipta kepribadian bangsa seutuhnya.
Mega Bank SBMPTN Soshum 2019 hadir sebagai solusi tepat bagi Anda dalam proses belajar dan berlatih dalam menghadapi
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Buku ini akan menjadi bekal berharga bagi siswa dengan berbagai keunggulan
berikut agar dapat sukses lolos ke PTN favorit di jurusan impian Anda. Informasi Terkini SBMPTN Soshum 2019 Statistik SoalSoal SBMPTN Soshum Ter-update Ringkasan Materi Singkat, Padat, & Jelas Tip & Trik Mengerjakan Soal dengan Cepat & Tepat
Dilengkapi Kumpulan Rumus Praktis TUJUH Paket Soal Asli SBMPTN Soshum Plus Pembahasan TUJUH Paket Try Out
SBMPTN Soshum 2019 Plus Pembahasan DELAPAN Paket Prediksi SBMPTN Soshum 2019 Plus Pembahasan SATU Paket
Software UTBK SBMPTN Plus Pembahasan Tiga Paket Ebook Soal Asli SBMPTN Soshum Plus Pembahasan Software UNBK
SMA IPS 2019 Software TOEFL Cmedia Passing Grade PTN Soshum terbaru FREE VIDEO Tutorial SBMPTN Plus Pembahasan
FREE Apps Android “Try Out SBMPTN CMedia” FREE Apps Android “TOEFL CMedia” FREE Apps Android “Try Out UNBK
SMA CMedia” Ebook UUD 1945 Ebook TOEFL Masuk PTN Ebook Ejaan Bahasa Indonesia Terbaru Buku persembahan penerbit
Cmedia
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