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Menjadi pendekar matematika tidak hanya bisa dicapai ilmuwan. Kamu juga bisa.
Kamu akan lebih mudah menaklukkan matematika dengan buku ini. Semua jurus
dikemas dengan apik dan runtut. Penyajian materinya selalu diikuti dengan
contoh dan latihan soal yang populer. Tentu, cara ini akan mempermudah kamu
untuk memahami dan menerapkan jurusnya. Berbagai trik pengerjaan soal
dengan cepat pun disajikan sangat gambling. Kini kamu tidak lagi mustahil
menjadi penakluk matematika, seperti kisah-kisah ilmuwan yang dipaparkan di
setiap bab. Segala jenis tes dan ujian matematika pun akan mudah bertukuk
lutut. Buktikan! -LinguaKata- #SuperEbookDesember
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.
Sukses menghadapai Ulangan Harian (UH), Ujian Tengah Semester (UTS),
Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Kenaikan Kelas (UKK), dan Ujian Nasional
(UN), dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) -Bintang
WahyuNew Edition Big Book Matematika SMA Kelas X, XI, & XII hadir sebagai solusi
bagi siswa SMA dan MA yang ingin memahami biologi secara menyeluruh dan
mendalam. Siswa akan mendapatkan: • Kumpulan Ringkasan Materi Lengkap,
disusun secara padat dan jelas dari materi yang diajarkan di kelas X, XI, & XII
untuk memudahkan siswa dalam mempelajari materi yang ada. • RATUSAN
Soal dan Pembahasan, dibahas dengan Solusi Smart yang mudah dipahami
untuk memberikan gambaran bagi siswa tentang soal-soal yang diberikan dalam
setiap bab. • RATUSAN Soal Latihan, dibuat berdasarkan soal-soal yang sering
muncul sebelumnya untuk melatih siswa dalam pemahaman materi yang telah
diberikan dalam setiap bab. • Paket Soal Evaluasi, merupakan kumpulan soalsoal dari setiap bab yang dikumpulkan di bagian akhir buku sebagai evaluasi
akhir pemahaman materi siswa. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut,
mendapatkan nilai 9 atau bahkan 10 dalam Ulangan Harian, Ujian Tengah dan
Akhir Semester, Ujian Sekolah, hingga Ujian Nasional bukanlah perkara yang
susah. Salam sukses! Buku Persembahan Penerbit Cmedia
Keunggulan: 1. 1.500 soal-soal fresh update 2. Dibahas tuntas oleh Tim Tentor
Senior 3. Rangkuman Materi Ala Bimbingan Belajar 4. Penulis Tentor Senior
Matematika 5. Free Aplikasi Android 6. Intemeso…..Ice Breaking orang Pintar 7.
Plus Video Tutorial Ala Tentor Senior Buku ini terbitan penerbit BintangWahyu
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Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang harus dikuasai oleh siswa
karena matematika tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari.
Faktor penyebab rendahnya nilai matematika adalah faktor ekstern (yang berasal
dari luar diri siswa) dan faktor intern (yang berasal dari dalam diri siswa). Dilihat
dari segi faktor ekstern yaitu kemampuan guru kurang dapat memilih metode
yang cocok di dalam penyampaian pelajaran matematika yang menyebabkan
proses belajar mengajar berlangsung kurang efektif, sedangkan faktor intern
yaitu kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan serta
perhatian dan minat yang timbul dari diri anak tersebut. Buku ini dikonsep secara
lebih praktis, ringkas, jelas, dan menyenangkan sehingga siswa mudah
mempelajari dan memahami materi matematika tingkat SMA yang relatif sulit
(jika tidak tahu metode belajarnya). Buku ini juga dikonsep sesuai kurikulum yang
berlaku (K 13 maupun KTSP). Karena sejatinya materi tidak pernah hilang,
hanya posisi yang kadang berpindah. Buku ini dilengkapi latihan soal untuk
persiapan Ulangan Harian maupun Ujian Nasional. Tidak hanya itu saja, buku ini
juga disertai dengan metode penyelesaian soal yang cepat dan praktis sehingga
siswa tidak membutuhkan waktu lama untuk mengerjakannya, terdapat jembatan
keledai yang memudahkan siswa memahami materi selangkah lebih cepat. ***
Penerbit Huta Publisher #HutaMediaGroup
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 soal-soal 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!
Buku ini hadir sebagai solusi tepat bagi siswa kelas XII IPA SMA/MA. Dengan metode
penelaahan kisi-kisi sesuai BSNP, buku ini dapat menjadi alternatif pembelajaran
berkelanjutan serta latihan soal-soal Matematika IPA. Selamat berlatih dengan buku
Kumpulan Soal dan Pembahasan UN/USBN Matematika IPA SMA/MA. Persiapkan
menghadapi ujian agar meraih nilai sempurna.
Pocket Book SMA / MA Matematika
Penyusunan buku ini didasarkan pengalaman penulis mengajar di “Bimbingan Tes
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Goenawan” selama lebih dari tiga puluh lima tahun. Buku ini disusun dalam bentuk
teori yang singkat dilengkapi dengan soal-soal dan pembahasannya. Pembahasan soal
disajikan secara singkat dengan bahasa yang sederhana agar mudah dimengerti atau
dipahami, baik oleh siswa maupun pengajar matematika. Diharapkan mempelajari
pembahasan soal-soal sesuai dengan urutan nomor soal (jangan melewati soal-soal di
nomor-nomor depan yang dianggap soal yang mudah), karena dalam buku ini penulis
telah menyusun soal-soal pembahasannya mulai dari soal paling mudah sampai
dengan soal paling sukar. Untuk menunjang pemahaman serta melatih keterampilan
siswa, pada setiap akhir bab diberikan latihan soal-soal pilihan dengan dilengkapi
jawaban agar dapat dievaluasi sendiri hasil latihan tersebut.
Buku ini disusun secara sistematis supaya mudah dipelajari dan dipahami oleh para
siswa SMA atau yang sederajat baik peminatan saintek atau sosial humaniora.
Penyusunan bab-babnya didasarkan kepada pengamatan penulis terhadap soal-soal
yang sering muncul dalam ujian baik ujian sekolah, ujian nasional, maupun ujian masuk
PTN atau PTS seperti SNMPTN dan SBMPTN. Bab-bab tersebut adalah persamaan
dan fungsi kuadrat, barisan dan deret aritmatika dan geometri, eksponen dan logaritma,
matriks dan statistika, logika, permutasi, dan kombinasi, turunan dan limit, integral dan
pemrograman linear, dan pertaksamaan.
Masih identikkah Matematika dengan pelajaran maut dan horor? Bagaimana nilai
Matematika kalian di sekolah? Atau, masih sulitkah kalian menerima dan memahami
pelajaran Matematika? Mulai sekarang, jauhkan pikiran dan ketakutan-ketakutan
tersebut dari dalam diri kalian. Buku Supertrik Matematika SMA/MA ini adalah jawaban
dari semua permasalahan kalian tentang pelajaran Matematika di SMA/MA. Kalian
sudah tak perlu lagi canggung, bingung, atau bahkan takut dengan pelajaran yang satu
ini. Matematika akan berubah menjadi pelajaran yang menyenangkan. Buku ini
memberikan rangkuman materi Matematika SMA/MA yang disajikan dengan lugas dan
jelas, sehingga dapat dengan mudah kalian pahami. Tak lupa, buku ini juga
memberikan latihan soal beserta pembahasan dari setiap materi. Tak hanya itu, buku
ini juga membagikan solusi berupa supertrik untuk tiap latihan soal tersebut. Itu masih
belum cukup? Kami berikan lagi soal-soal latihan beserta kunci jawabannya. Buku ini
adalah jawaban bagi kalian untuk sukses mengerjakan setiap soal Matematika, bahkan
sampai saat kalian menempuh ujian nasional. Jadi, kalian akan sangat rugi jika tidak
memiliki buku ini karena kalian hanya akan menjadi penonton teman-teman kalian yang
sudah memiliki buku Supertrik Matematika SMA/MA ini. Selamat belajar & SUSKSES!!!
Buku terbitan GalangPress (Galangpress Group).
Bisa dikatakan inilah buku Pendalaman Materi yang benar-benar dibutuhkan oleh
semua pelajar. Lihat saja isinya dan bandingkan dengan buku-buku lainnya yang
sejenis. Begitu Lengkap, Detail dan Terarah. Buku yang diterbitkan OZ PRODUCTION
dengan satu buku ini saja sudah cukup membantu kamu semua untuk mendapatkan
hasil maksimal di seluruh Ulangan dan Ujian di kelasmu. Bahkan kamu juga dipastikan
mampu dan sanggup untuk mengikuti seluruh ajang Cerdas Cermat di level apa pun.
Termasuk level OLIMPIADE di berbagai tingkat kompetisinya. -Lembar Langit
Indonesia GroupKumpulan Soal & Pembahasan menghadapi: Ujian Nasional (Matematika, Bahasa
Inggris, Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa Indonesia). 5 Tahun + 1 Prediksi. -Bintang
Wahyu- #BigBonusUN
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Ada sebuah proses yang harus dijalani untuk mencapai kesuksesan, begitu juga sukses
dibidang akademik, proses belajar harus dijalani. Untuk itu, kami menyusun buku ini untuk
mendampingi siswa dalam proses belajar demi meraih kesuksesan. Buku disusun sistematis,
untuk memudahkan siswa dalam memahami materi secara lebih mendalam. Dalam setiap bab
buku ini ada 3 (tiga) bagian. Bagian pertama tentang rangkuman materi, bertujuan untuk
memudahkan siswa mengingat materi yang di sajikan dalam bab tersebut. Bagian kedua berisi
trik cerdas penyelesaian soal-soal ujian nasional dan ujian masuk perguruan tinggi negeri
(PTN). Bagian ketiga merupakan pendalaman materi, yang berisi soal latihan standar Ujian
Nasional maupun Ujian Masuk PTN. Soal-soal yang disajikan dalam buku ini merupakan soalsoal pilihan yang kami ambil dari soal ujian nasional dan soal ujian masuk PTN. Sebagian
besarnya adalah model soal terbaru. Kami berharap buku ini dapat memberikan gambaran
nyata kepada siswa mengenai soal yang pernah diujikan sehingga siswa mampu mengenali
diferensiasi model soal yang keluar. Dengan memahami berbagai macam model soal, siswa
dituntut untuk siap lebih dini dalam menghadapi ujian. Buku ini dilengkapi aplikasi android. Ada
tiga aplikasi yang kami berikan secara gratis yaitu: Aplikasi Simulasi MATEMATIKA/BAB
Aplikasi Ujian Nasional Lengkap Aplikasi SBMPTN Lengkap Buku dan Aplikasi yang ada
dalam buku ini memuat 2190 Butir Soal. Jumlah Soal yang Fantastis, yang tidak pernah ada di
buku lain yang khusus membahas Matematika. (Genta Smart Publisher)
MATEMATIKA merupakan salah satu mata pelajaran yang diujikan, baik dalam Ujian Nasional
atau Ujian Masuk PTN. Sebagian besar siswa memandang bahwa Matematika adalah
pelajaran yang sulit atau bahkan sangat sulit. Padahal pada kenyataannya, Matematika
merupakan sesuatu yang mengasyikkan jika kita paham konsep dasarnya. Dengan memahami
konsep dasar, kita akan mudah menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Buku ini disusun
secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan siswa dalam memahami materi dan
soal secara lebih mendalam. Pada setiap bab, dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:
Bagian pertama : berisi rangkuman materi. Bagian ini bertujuan untuk memudahkan siswa
mengingat materi yang disajikan pada bab tersebut. Bagian kedua : berisi trik-trik penyelesaian
soal-soal Ujian Nasional dan Ujian Masuk PTN. Bagian ketiga : berisi pendalaman materi.
Bagian ini berisi soal latihan standar Ujian Nasional dan Ujian Masuk PTN. Soal-soal yang
disajikan dalam buku ini merupakan soal-soal pilihan. Sebagian besarnya adalah model soal
terbaru. Buku ini dapat memberikan gambaran nyata kepada siswa mengenai soal yang
pernah diujikan sehingga siswa mampu mengenali diferensiasi model soal. Dengan
memahami berbagai macam model soal, siswa dituntut untuk siap lebih dini dalam
menghadapi ujian. Buku ini dilengkapi aplikasi android yang dapat di download di play store.
Ada beberapa aplikasi yang diberikan secara gratis, yaitu: Aplikasi CBT UN SMA IPA Aplikasi
CBT Psikotes Aplikasi SBMPTN Aplikasi FPM Matematika Aplikasi Tes Buta Warna Buku ini
adalah pilihan yang tepat!!! Buku ini dapat Anda gunakan sebagai latihan sehingga menjadi
senjata ampuh untuk mencapai nilai tinggi. (Genta Smart Publisher)
Buku Rumus Pocket Matematika SMA/MA Kelas X, XI, XII ini adalah buku yang sangat praktis
untuk kalian miliki. Keunggulan buku: 1. Memuat soal-soal HOTS (High Order Thinking Skill) 2.
Ringkasan materi-materi penting sesuai kurikulum 2013 3. Contoh Soal dan Pembahasan,
merupakan soal-soal yang sering keluar dalam UN dan SBMPTN 4. Latihan Soal dan
Pembahasan untuk menguji kemampuan 5. Pembahasan disertai dengan Trik untuk
memudahkan siswa menemukan jawaban Buku ini juga menyediakan aplikasi-aplikasi modern
yang sangat bermanfaat bagi siswa, yaitu 1. UNBK SMA/MA Android 2. UNBK SMA/MA
Windows PC 3. UTBK SBMPTN Android 4. UTBK SBMPTN Windows PC 5. Video
Pembahasan UN, SBMPTN, SIMAK UI, UTUL UGM Matematika Semua keunggulan dalam
buku ini akan mengantarkan kalian untuk siap menempuh Penilaian Harian (PH), Penilaian
Tengah Semester (PTS), Penilaian Akhir Semester (PAS), Penilaian Akhir Tahun (PAT), Ujian
Nasional (UN), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Seleksi Bersama Masuk
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Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Seleksi Masuk UI (SIMAK UI), dan Ujian Tulis UGM
(UTUL UGM)
Di buku ini, kalian akan mendapatkan materi- materi Matematika yang dibahas secara singkat,
mudah dipahami, dan disertakan contoh soal yang akan menambah pemahaman kalian dalam
belajar Matematika. Selain itu, buku ini juga didesain menarik agar kalian tidak bosan dan
tambah semangat buat belajar Matematika. -Bintang WahyuStres 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! -GagasMediaBuku Super Smart Kuasai Materi Matematika dan IPA hadir dengan harapan agar siswa dapat
memahami materi untuk bahan Ujian setingkat SMA/MA, seperti UN, USBN, dan Ujian
SBMPTN hanya dengan membaca buku ini. Buku ini disusun secara ringkas dan akan
memudahkan siswa untuk belajar. Ringkasan materi terdiri dari mata pelajaran Matematika,
Fisika, Kimia, dan Biologi. Semua mata pelajaran tersebut dirangkum menjadi satu buku
lengkap dan mudah dipahami. Materi mencakup materi SMA/MA kelas X, XI, XII dan
dilengkapi dengan materi yang tidak diajarkan di sekolah, rumus-rumus singkat dan contoh
soal yang dapat digunakan siswa sebagai media pelatihan setelah memahami materi. Contoh
soal juga dilengkapi dengan pembahasan soal, jadi jangan khawatir jika belum paham dengan
contoh soal.
1. 1001++ soal-soal fresh update bersumber dari Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir
Semester, Ujian Nasional (UN), SBMPTN, SIMAK UI, UM UGM, dan lain-lain. 2. Dibahas
tuntas oleh Komunitas Tentor Alumni UGM dan UNY dengan cara yang simpel dan semua
soal jadi lebih gampang. 3. Dapatkan free apps android untuk simulasi tes agar kamu dapat
belajar di mana pun dan kapan pun. 4. Materi dirangkum ala Bimbingan Belajar sehingga
sangat praktis, simpel, dan mudah dipahami. 5. Penulis merupakan "Tentor Matematika" yang
telah bertahun-tahun menjadi pengajar Matematika. So, sudah jangan diragukan lagi... 6. Di
dalam buku terbitan dari Bintang Wahyu ini terdapat ilustrasi-ilustrasi lucu yang dapat
membuat otak jadi fresh kembali.. -Bintang Wahyu-

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
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menghadapi ujian nasional, buku ini dilengkapi dengan paket ujian nasional
beserta pembahasannya. Selamat belajar dan semoga sukses -CMediaSupertrik Matematika SMA/MAGalangpress Publisher
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 -WahyuMediaBuku “TOP Master Matematika SMA/MA” berisikan materi singkat plus rumusrumus praktis Matematika SMA/MA kelas X, XI, & XI IPA. Dilengkapi dengan
1.000++ soal dan pembahasan yang akan membuat kamu mahir dalam
mengerjakan berbagai macam tipe soal. Di dalam buku ini terdapat 3 tipe soal
dan pembahasan, dimana 3 tipe tersebut terbagi atas: 1. Soal Tipe 1 merupakan
tipe soal mudah dengan pembahasan cepat dalam 1 step (langkah) saja. 2. Soal
Tipe 2 merupakan tipe soal sedang dengan pembahasan dalam 2 step (langkah).
3. Soal Tipe 3 merupakan tipe soal sulit dengan pembahasan lebih terperinci
dibagi menjadi 3 step (langkah). Jadi, sesulit apa pun soalnya dapat diselesaikan
hanya dengan 3 step (langkah). BUKTIKAN SENDIRI .. -Bintang WahyuDi buku persembahan dari penerbit Bintang Wahyu ini, kalian akan mendapatkan
materi- materi Matematika dan Fisika yang dibahas secara singkat, mudah
dipahami, dan disertakan contoh soal yang akan menambah pemahaman kalian
dalam belajar Matematika dan Fisika. Selain itu, buku ini juga didesain menarik
agar kalian tidak bosan dan tambah semangat buat belajar Matematika dan
Fisika. -Bintang WahyuTop Book Matematika & IPA (Fisika, Kimia, Biologi) SMA Kelas XII hadir sebagai
solusi bagi siswa SMA dan MA yang ingin menguasai dan memahami
Matematika dan IPA secara mendalam dan menyeluruh. Dalam buku ini siswa
akan mendapatkan: Kumpulan rangkuman materi Matematika, Fisika, Kimia, dan
Biologi yang disusun secara jelas dan mendalam dari materi yang diajarkan di
SMA kelas XII sehingga memudahkan siswa dalam mempelajari materi yang
ada. • Soal-soal paling update dibahas sesuai materi yang disampaikan
sehinggamemberikan gambaran bagi siswa tentang soal-soal yang diberikan
pada setiap bab. • Variasi soal-soal UN dan SBMPTN dibuat berdasarkan soalsoal yang sering muncul untuk melatih siswa agar terbiasa mengerjakan soalsoal UN dan SBMPTN. • Trik pembahasan yang mudah dan gampang untuk
dipahami oleh setiap siswa, sehingga dapat mengukur sejauh mana pemahaman
siswa terhadap materi yang diberikan. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut,
siswa diharapkan dapat memahami Matematika dan IPA (Fisika, Kimia, Biologi)
sehingga memudahkan siswa menghadapi ulangan harian, ujian semester, dan
ujian nasional.
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
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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 WahyuPenyusunan buku yang diterbitkan oleh KUNCI AKSARA ini dibuat sebagai upaya
memberikan Ringkasan Terpadu Intisari dari Rumus Matematika yang pastinya
dibutuhkan semua Pelajar untuk mengatasi PR, UH, UTS, Semesteran, Kenaikan
Kelas, Ujian Sekolah dan Olimpiade. 1 Buku untuk 3 Tahun, inilah buku yang sangat
layak menemani Pelajar -Lembar Langit Indonesia GroupBuku 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 soalsoal yang pernah diujikan pada Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri terkemuka di
Indonesia. -Indonesia TeraRingkasan materi + Kumpulan Rumus Cepat Terdapat contoh soal + pembahasan
cerdik Bank Soal Lengkap: UN, SBMPTN, SIMAK UI, UM UGM, dll Full Tips & Trik
Penyelesaian Cepat ------- BintangWahyu
1. Materi disajikan dengan mendetail. Jadi, untuk kalian yang belum paham sama
sekali tidak perlu khawatir, karena semua disajikan dengan jelas dan ringkas. Asalkan
ada niat, pasti bisa.... 2. Pembahasan soal dibuat runut disertai penjelasan yang
mendetail, jadi mudah dipahami. 3. Terdapat "Rumus Praktis", yaitu rumus cepat yang
jika dikerjakan dengan cara biasa memerlukan 4 sampai 5 langkah, tapi dengan rumus
praktis cukup 2 atau 3 langkah saja. 4. Terdapat "Trik Menghafal" untuk beberapa
materi yang harus dihafal. 5. Bank soal lengkap, mulai dari Ulangan Harian, Ujian
Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Nasional (UN), SBMPTN,
SIMAK UI, UM-UGM, dan lain-lain. 6. Terdapat "Trik Pintar", yaitu penyelesaian soal
dengan cara cepat, tetapi tidak keluar dari konsep dasar. 7. Buku dari penerbit Bintang
Wahyu ini didesain gaul, enak dibaca, dan simpel. Jadi, pastinya gak akan ngebosenin
deh.... 8. Terdapat "Kumpulan Rumus Pintar Matematika". Jadi, jika dalam
mengerjakan soal kemudian lupa rumusnya, buka aja kumpulan-kumpulan rumus
pintar,tanpa perlu mencarinya di dalam buku....easy bukan.... 9. Plusss, komik lucu
yang membuat otak kamu kembali freshhh..... DiskonSpesialBintang -BintangWahyuebookbintangwahyu
Apa sih keunggulan buku seri KING MASTER? 1. SUPER LENGKAP. Memuat materi
gabungan dari KTSP dan K-13 kelas X, XI, XII. Sekali beli bisa untuk 3 tahun. Cocok
untuk persiapan Ulangan Harian, UKK, UTS, UN, USBN, dan juga SBMPTN. 2
PENULIS PAKAR. Ditulis oleh pengajar-pengajar "TENTOR" bimbingan belajar yang
sudah sangat berpengalaman. Gaya penyampaiannya simpel, praktis, mudah
dimengerti, & tuntas. 3. TOTAL BASIC CONCEPT + TRIK CERDIK. 4. BONUS
APLIKASI TES. 5. BONUS VIDEO TUTORIAL BEDAH SOAL. 6 TRYOUT ONLINE
PERINGKAT NASIONAL. JUDUL:THE KING MASTER MATEMATIKA SMA
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PENULIS:FORUM TENTOR INDONESIA ISBN:978-602-5454-12-7
PENERBIT:FORUM EDUKASI HALAMAN:616 UKURAN:13 X 19 TANGGAL
TERBIT:MARET 2018 BukuEdukasi.com Buku Edukasi BukuEdukasi
Buku SKM (Sukses Kuasai Materi) Matematika SMA Kelas X, XI, XII hadir sebagai
solusi bagi siswa SMA dan MA yang ingin memahami pelajaran Fisika secara
mendalam dan menyeluruh. Dalam buku tersusun atas konsep: • Pendalaman materi
disusun secara jelas, detail, dan mendalam dari materi yang diajarkan di kelas X, XI,
XII untuk memudahkan siswa. • Ribuan soal dan pembahasan, dibahas sesuai materi
yang disampaikan sehingga memberikan aplikasi pemahaman materi terhadap soalsoal ujian. • Paket soal evaluasi, merupakan kumpulan soal-soal dari setiap bab yang
dikumpulkan di bagian akhir buku sebagai evaluasi akhir terhadap pemahaman siswa.
• Prediksi ujian nasional, sebagai bahan latihan siswa menghadapi ujian nasional
sebenarnya. Dari konsep buku ini diharapkan siswa dapat memahami Fisika sehingga
memudahkan siswa menjalani ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir
semester, ujian sekolah berstandar nasional, dan ujian nasional.
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