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Buku ini berisi kumpulan soal dan pembahasan soal UN SMA/MA 2016-2018. Berikut adalah keunggulan-keunggulannya. Berisi kumpulan soal UN SMA/MA dari tahun
2016-2018. Dengan mengerjakan soal demi soal dalam kumpulan soal UN SMA/MA yang sudah pernah diujikan sebelumnya, Anda akan diajak untuk membiasakan diri berlatih
soal yang sesuai. Semakin banyak berlatih, semakin terbiasa sehingga akan semakin mudah. Kumpulan soal UN SMA/MA 2016-2018 dilengkapi dengan pembahasan secara
detail yang dilengkapi Rumus The King milik Ganesha Operation. Dengan mempelajari pembahasan detail setiap soal, Anda akan diajak lebih memahami konsep materi. Rumus
The King akan memberikan jembatan pengingat dan pemahaman materi pada konsep tertentu. Dilengkapi dengan 2 paket soal Try Out 2019 beserta kunci jawaban dan
pembahasan detail yang diberikan secara terpisah. Anda akan diajak untuk membiasakan diri menghadapi soal setara UN SMA/MA. Dengan mengerjakan soal demi soal yang
disusun sedemikian rupa akan membantu Anda beradaptasi dengan setiap jenis dan tingkat kesulitan soal.
Memuat: 1. Full materi lengkap 2. Tips & trik menaklukkan soal-soal ala pakar -BintangWahyuDalam perkembangannya, UN memang bukan satu-satunya penentu kelulusan seperti tahun-tahun yang lalu. Namun jangan salah, standar nilai UN masih menjadi tiket emas
buat melanjutkan ke jenjang SMA/MA Favorit, lho! Nah, di sinilah dibutuhkan stamina kalian untuk belajar dan berlatih lebih intensif agar nilai yang diperoleh bisa maksimal.
Mulai kapan? Ya, mulai sekarang, lah! Dengan soal dan pembahasan UN selama 5 tahun (2011-2015) plus 3 Prediksi UN 2016 yang dikombinasi dalam buku serta program
CBT yang bisa diakses secara online, kalian bisa langsung berlatih sekaligus mengukur kemampuan. Bahasan soalnya pun sudah dibuat ringkas dan langsung menjawab ke
pokok persoalan. So, buku terbiitan dari Penerbit Gradien Mediatama ini bisa menjadi salah satu sumber energi kalian untuk meraih nilai tertinggi! Syaratnya cuma satu, belajar,
belajar, dan belajar. Latihan, latihan, dan latihan. Semangat! Chapter 2 berisi Soal dan pembahasan materi BAHASA INGGRIS disertai Prediksi dan Kunci Jawaban.
-GradienMediatamaBersaing untuk masuk ke SMA/MA Favorit impian tidaklah mudah. Kalian WAJIB menjadi yang TERBAIK dari yang terbaik. Untuk itu mulailah dengan belajar giat untuk menjadi JUARA dalam
UN dan USBN. Agar lebih fokus dan tidak melebar kemana-mana, pastikan bekal belajar kamu TEPAT dan AKURAT. Pelajarilah materi dan soal-soal yang mengacu pada Kisi-kisi UN dan
USBN 2018 dari BSNP yang dikeluarkan sesuai surat edaran BSNP pada tanggal 1 Agustus 2017 No. 0080/SDAR/BSNP/VIII/2017. Seperti tahun lalu, kami akan selalu setia menemani
belajar kalian dengan menghadirkan kembali buku BEST SELLER TER-UPDATE yang mengupas KISI-KISI TERBARU yang dikeluarkan BSNP. Keakuratan pembuatan materi dan soal
sudah TERUJI, terbukti dari tahun-tahun sebelumnya soal yang keluar pada UN tanggal tanggal 2 sampai 8 Mei 2017 SAMA DENGAN soal-soal yang ada di buku KISI-KISI TERBARU ini.
Tipe dan variasi soalnya sama tapi angkanya berbeda. Masih seperti tahun lalu Kisi-kisi terbaru UN dan USBN dibagi menjadi 3 level kognitif, yaitu Pengetahuan dan Pemahaman, Aplikasi,
Penalaran. Ada beberapa perubahan kisi-kisi tahun ini dibandingkan tahun lalu. Buku ini menyajikan semua yang dibutuhkan untuk menjadi juara dalam UN dan USBN, baik untuk sekolah
yang masih menggunakan sistem UNKP (UJian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil) maupun UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) dan tentunya dibuat berdasarkan kisi-kisi UN terbaru
BSNP.
Dalam perkembangannya, UN memang bukan satu-satunya penentu kelulusan seperti tahun-tahun yang lalu. Namun jangan salah, standar nilai UN masih menjadi tiket emas buat
melanjutkan ke jenjang SMA/MA Favorit, lho! Nah, di sinilah dibutuhkan stamina kalian untuk belajar dan berlatih lebih intensif agar nilai yang diperoleh bisa maksimal. Mulai kapan? Ya, mulai
sekarang, lah! Dengan soal dan pembahasan UN selama 5 tahun (2011-2015) plus 3 Prediksi UN 2016 yang dikombinasi dalam buku serta program CBT yang bisa diakses secara online,
kalian bisa langsung berlatih sekaligus mengukur kemampuan. Bahasan soalnya pun sudah dibuat ringkas dan langsung menjawab ke pokok persoalan. So, buku terbiitan dari Penerbit
Gradien Mediatama ini bisa menjadi salah satu sumber energi kalian untuk meraih nilai tertinggi! Syaratnya cuma satu, belajar, belajar, dan belajar. Latihan, latihan, dan latihan. Semangat!
Buku persembahan dari Penerbit BintangWahyu ini dilengkapi: 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. -Bintang Wahyu- #Serba20
Kumpulan Soal dan Pembahasan UN IPA ini merupakan kumpulan soal UN IPA asli empat tahun terakhir. Penulisan buku ini bertujuan untuk memudahkan peserta didik untuk belajar dan
menjadi acuan dalam persiapan mengadapi UN IPA.
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 WahyuBuku 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
Untuk mencapai nilai maksimal dalam ujian nasional 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. Buku Target Nilai 10 UN SMP/MTs 2016 Sistem CBT hadir
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sebagai solusi tepat bagi siswa dalam proses belajar dan berlatih tersebut. Siswa akan mendapatkan SEPULUH keunggulan dalam satu buku: • Full Strategi & Kupas Tuntas SKL Terbaru • Full Ringkasan
Materi Sesuai Kisi-kisi Terbaru • Kumpulan Lengkap Soal & Pembahasan • Kumpulan Lengkap Soal Latihan & Prediksi Akurat Sesuai Kisi-kisi Terbaru • FREE Try Out Online Sistem CBT di
“www.rajatryout.com” • FREE Apps Android “Try Out CBT UN SMP 2016” • FREE Software “CBT UN SMP 2016” dan “CBT US 2016” • FREE E-book “TPA Masuk SMA Favorit” dan “BSE Semua Mata
Pelajaran” • FREE Bank Soal UN Edisi 12 Tahun • BONUS BEASISWA Rp100 Juta Semua dikupas secara detail di dalam buku dari Penerbit CMedia dan mudah dipahami. Dengan keunggulan-keunggulan
tersebut, buku ini akan menjadi bekal berharga bagi siswa untuk mencapai target nilai 10 dalam semua mata pelajaran UN SMP/MTs 2016 Sistem CBT. Selamat belajar dan salam sukses!
Target Nilai 10 UN SMP/MTs 2016 Sistem CBTCmedia
“Awesome! Di tengah kesibukan-kesibukannya, di tengah kesulitannya mengajar siswa-siswa yang luar biasa, guru-guru masih bisa menghasilkan buah karya luar biasa seperti ini. Pembahasan dan soalsoalnya 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

Memuat: 1. Full materi lengkap 2. Tips & trik menaklukkan soal-soal ala pakar -BintangWahyu- ebookbintangwahyu
* 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 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
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