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Soal Un Sma 2017 Matematika Ipa
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.
Top Update Big Bank Matematika SMA/MA 1, 2, 3BintangWahyu
Primagama Smart Solution Lulus UN SMA/MA IPA 2018
Memuat: 1. Paket 6 Tahun Soal dan Pembahasan UN 2. 3 Paket Prediksi Ujian Nasional 3. Strategi dan Tips Menghadapi UN 4.
Kisi-kisi UN Setiap Mata Pelajaran -BintangWayuBedah materi UN Terlengkap: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia, Biologi. Plus Soal + Pembahasan
USBN: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia, Biologi. ------- BintangWahyu
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 ebookbintangwahyu
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 soal-soal
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.
Ujian Nasional mungkin menjadi hal yang menakutkan untuk sebagian atau hampir seluruh siswa. Keberhasilan belajar selama
tiga tahun akan ditentukan dalam waktu beberapa hari. Belum lagi standar kelulusan yang dari tahun ke tahun semakin tinggi.
Tidak heran jika muncul kekhawatiran dalam menghadapi Ujian Nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan persiapan yang matang
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agar dapat lulus dengan nilai yang baik. Buku Solusi Jitu Lulus UN SMA/MA IPA 2017 ini merupakan buku wajib yang harus
dimiliki dalam mempersiapkan Ujian Nasional. Buku ini berisi soal-soal Ujian Nasional SMA tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun
2014, 2015, dan 2016 berikut dengan pembahasan yang detail dan jelas. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan soal-soal
prediksi Ujian Nasional SMA 2017 yang disusun berdasarkan kisi-kisi Ujian Nasional. Tidak hanya itu, semua pelajaran yang
diujikan terangkum dalam satu buku sehingga memudahkan dalam proses belajar. Selamat belajar dan semoga sukses!
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 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.
Buku ini hadir sebagai solusi tepat bagi siswa kelas XII SMA/MA. Dengan metode penelaahan kisi-kisi sesuai BSNP, buku ini
dapat menjadi alternatif pembelajaran berkelanjutan serta latihan soal-soal Fisika. Selamat berlatih dengan buku Kumpulan Soal
dan Pembahasan Ujian Nasional Fisika SMA/MA. Persiapkan menghadapi ujian agar meraih nilai sempurna dalam ujian.
Memuat: 1. Full materi lengkap 2. Tips & trik menaklukkan soal-soal ala pakar -BintangWahyuUjian Nasional bertujuan untuk menilai mata pelajaran tertentu sesuai dengan pencapaian standar kompetensi kelulusan. Hasil
UN ini digunakan sebagai pemetaan mutu, dasar seleksi masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Ujian Nasional dapat kalian
tempuh dengan mantap bila kalian mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Selain belajar giat, salah satu cara yang cukup
ampuh adalah dengan banyak berlatih mengerjakan soal. Grasindo bekerjasama dengan PT Prima Edu Pendamping Belajar turut
serta berpartisipasi membantu meningkatkan mutu pendidikan nasional, dengan mengembangkan inovasi sarana pendukung
belajar yang diperlukan siswa. Oleh karena itu, Grasindo dan PT Prima Edu Pendamping Belajar menerbitkan buku Primagama
Smart Solution Lulus Ujian Nasional SMA/MA IPS 2018. Secara umum buku ini berisi soal dan pembahasan UN tahun 2016, soal
dan pembahasan UN tahun 2017, dilengkapi dengan soal prediksi Ujian Nasional 2018. Buku ini diterbitkan dengan tujuan
memberikan gambaran dan informasi kepada siswa untuk lebih mengenal karakter, tipe soal, dan tingkat kesulitan soal Ujian
Nasional sesuai bidang studi yang diujikan dari tahun ke tahun berdasarkan standar kompetensi kelulusan (SKL) yang berlaku.
Buku ini diharapkan dapat membantu siswa untuk belajar mandiri dan siswa menjadi lebih siap dalam menghadapi Ujian Nasional.
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Selamat belajar dan raih prestasi puncak dalam Ujian Nasional 2018. *Bonus pada buku fisik (CD, voucher, pembatas buku) tidak
disertakan dalam buku digital (e-book)
Buku ini membahas Isu-isu Kritis Pendidikan, Utama dan Tetap Penting Namun Terabaikan. Beberapa isu kritis antara lain:
pendidikan kewirausahaan, peran pemerintah dan masyarakat madani dalam pendidikan karakter dan homeschooling. Isu
pendidikan kewirausahaan ditemukan bahwa Indonesia tidak akan maju karena tidak cukup mempunyai entrepreneur, menurut
konsep David McClelland, suatu negara akan menjadi makmur apabila mempunyai entrepreneur sedikitnya sebanyak 2% dari
jumlah penduduk. Permasalahannya adalah mengapa kita tidak cukup mempunyai entrepreneur? Jawabannya adalah silakan
membaca buku ini Para pakar pendidikan mengatakan bahwa kelebihan homeschooling adalah proses belajar yang berdekatan
dengan orangtua. Aslinya, yang mengajar homeschooling memang orangtua, bukan guru privat. Hal ini sesungguhnya sangat
mendasar dan filosofis, karena dalam Al-Qur’an pun dikatakan bahwa orangtua-lah yang bertanggung jawab atas pendidikan
anaknya, namun banyak pendapat yang kurang setuju. Untuk memahami lebih mendalam konsep homeschooling, silakan
membaca buku ini. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia
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
Ujian Nasional mungkin menjadi hal yang menakutkan untuk sebagian atau hampir seluruh siswa. Keberhasilan belajar selama
tiga tahun akan ditentukan dalam waktu beberapa hari. Belum lagi standar kelulusan yang dari tahun ke tahun semakin tinggi.
Tidak heran jika muncul kekhawatiran dalam menghadapi Ujian Nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan persiapan yang matang
agar dapat lulus dengan nilai yang baik. Buku Solusi Jitu Lulus UN SMA/MA IPS 2017 ini merupakan buku wajib yang harus
dimiliki dalam mempersiapkan Ujian Nasional. Buku ini berisi soal-soal UjianNasional SMA tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun
2014, 2015, dan 2016 berikut dengan pembahasan yang detail dan jelas. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan soal-soal
prediksi Ujian Nasional SMA 2017 yang disusun berdasarkan kisi-kisi Ujian Nasional. Tidak hanya itu, semua pelajaran yang
diujikan terangkum dalam satu buku sehingga memudahkan dalam proses belajar. Selamat belajar dan semoga 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 diterbitkan oleh Penerbit
Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak*
Kumpulan Soal dan Bahas Ujian Nasional (UN) Kumpulan Soal dan Bahas USBN Kumpulan Soal dan Bahas SBMPTN 2 Paket
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Prediksi UNKP 2018 Buku ini terbitan penerbit Bintang Wahyu
Ujian merupakan momok bagi peserta didik dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), baik di sekolah maupun di bimbingan
belajar. Untuk mendapatkan nilai terbaik, pe-serta didik perlu berlatih mengerjakan soal dari materi yang diajarkan. Minimnya buku
kumpulan soal berdampak pada sulitnya peserta didik dalam berlatih dan nilai ujian yang rendah. Oleh karena itu, buku Seri
Pendalaman Soal (SPS) hadir sebagai buku pengayaan mata pelajaran biologi kelas 10, 11, 12 SMA/MA. Buku ini berisi silabus
materi lengkap untuk kelas 10, 11, dan 12 SMA/MA berdasarkan kurikulum 2013. Selain itu, latihan soal yang bervariasi setiap
bab dengan tingkat kesulitan LOTS, MOTS, dan HOTS membantu siswa berlatih mengerjakan soal dengan berbagai tingkat
kesulitan. Disertai dengan penguasaan konsep jenis soal tersebut, peserta didik dapat mengetahui jenis soal yang sering keluar
dalam berbagai ujian. Jawaban dan pembahasan yang lengkap di setiap bab juga dirancang menggunakan bahasa yang singkat,
padat, dan mudah dipahami. Cara cepat dalam pembahasan soal diharapkan membantu peserta didik dalam mengingat materi
ketika belajar mandiri. Buku ini ditujukan untuk para guru dan peserta didik SMA/MA dalam memudahkan Kegiatan Belajar
Mengajar (KBM) di sekolah maupun bimbingan belajar. Buku ini cocok digunakan dalam persiapan menghadapi berbagai ujian,
baik ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir sekolah, maupun ujian nasional.
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 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 Ini Terbitan Penerbit Bintang Wahyu
Inilah beberapa alasan spektakuler yang menjadikan buku ini HARUS kalian miliki: • Ditulis oleh Penulis-Penulis Terbaik dan
Berkompeten Buku ini ditulis oleh para penulis yang berkompeten dan berprestasi di bidangnya masing-masing, yakni
matematika, bahasa Indonesia,bahasa Inggris, Fisika, Kimia dan Biologi. Inilah yang membuat buku ini sangat layak dijadikan
sebagai acuan belajar. • Berisi Soal-Soal UN SMA/MA yang Telah Diujikan dan Prediksinya Buku ini menyuguhkan soal-soal
UN/USBN SMA/MA yang telah diujikan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018. Dan, hebat-nya,
disajikan pula prediksi soal-soal USBN tahun 2019. Dengan berlatih mengerjakan soal-soal ini, kalian pasti akan lulus dengan nilai
yang sangat memuaskan. • Dilengkapi kunci jawaban dan pembahasan Semua soal di dalam buku ini dilengkapi dengan kunci
jawaban dan pembahasannya. Pembahasan disampaikan secara detail, dan tentunya mudah dipahami. • Disertai Bonus CD
Simulasi CBT UN SMA/MA IPA dan APPS Android Kalian pasti tidak akan bosan belajar soal dalam buku ini. Sebab, buku ini
disertai bonus CD simulasi CBT UN/USBN SMA/MA IPA dan APPS Android. Jadi, kalian bisa belajar dengan beragam cara yang
Page 4/8

Where To Download Soal Un Sma 2017 Matematika Ipa
asyik. Selling point 1: - Soal-Soal UN untuk SMA/MA IPA Tahun 2015 - Soal-Soal UN untuk SMA/MA IPA Tahun 2016 - Soal-Soal
UN untuk SMA/MA IPA Tahun 2017 - Soal-Soal untuk USBN SMA/MA IPA Tahun 2018 - Soal-soal untuk USBN SMA/MA IPA
Prediksi Tahun 2019 Selling point 2: - Matematika - Bahasa Indonesia - Bahasa Inggris - Fisika - Kimia - Biologi
Buku Pasti Lolos SPMB PKN STAN 2022 merupakan buku panduan masuk SPMB PKN STAN. Buku ini dibagi menjadi lima bagian. Bagian
pertama terkait profil PKN STAN. Memuat sejarah, visi misi, tata cara pendaftaran, jenis ujian, dan gambaran perkuliahan untuk setiap
jenjang di PKN STAN. Bagian kedua mengulas soal dan pembahasan subtes yang biasa diujikan dalam SPMB PKN STAN berupa subtes
kemampuan verbal, numerik, dan tes bahasa Inggris. Bagian ketiga mengulas paket soal SPMB PKN STAN tahun-tahun sebelumnya berupa
Tes Potensi Akademi (TPA), Tes Bahasa Inggris (TBI), Seleksi Kemampuan Dasar (SKD), Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes
Intelegensi Umum (Till), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) yang semuanya dibahas lengkap. Bagian keempat berisi paket soal prediksi dan
pembahasan Seleksi Kemampuan Dasar (SKD). Bagian kelima mengulas paket prediksi soal serta pembahasan SPMB PKN STAN baik TPA
maupun TBI. Paket soal dalam buku ini sudah disesuaikan dengan kisi-kisi terkini soal SPMB PKN STAN sehingga diharapkan akan
memberi gambaran pada calon mahasiswa terkait soal yang akan diujikandalam tes sebenarnya.
Memuat: 1. Paket 6 Tahun Soal dan Pembahasan UN 2. 3 Paket Prediksi Ujian Nasional 3. Strategi dan Tips Menghadapi UN 4. Kisi-kisi UN
Setiap Mata Pelajaran -BintangWahyu- ebookbintangwahyu
Buku Supertrik Kisi-Kisi Lulus UN SMA/MA IPS 2017 hadir dengan harapan agar siswa dapat berlatih dan mempersiapkan diri menghadapi
Ujian Nasional SMA IPS 2017. Buku ini disusun berdasarkan kisi-kisi Ujian Nasional terbaru. Materinya sudah menjadi jaminan sebagai
materi yang pasti keluar dalam Ujian Nasional. Secara umum, buku ini dibagi dalam lima bagian. 1. Kisi-Kisi UN SMA/MA IPS Kisi-kisi UN
SMA sebagai gambaran tentang materi yang keluar di Ujian Nasional. 2. Materi UN SMA/MA IPS Ringkasan materi dibuat berdasarkan kisikisi UN SMA IPS terbaru. Materi yang ditulis ringkas, dan mencakup semua yang tercantum dalam kisi-kisi UN SMA IPS, dan penekanan
utama materi pada konsep-konsep yang dianggap penting. 3. Contoh Soal SMA/MA IPS Contoh soal UN SMA dipilih berdasarkan level
kognitif yang terdapat pada kisi-kisi UN SMA IPS meliputi penalaran, aplikasi, pengetahuan dan pemahaman. Selain itu, contoh soal juga
dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan. 4. Soal dan Pembahasan SMA/MA IPS 2016 Berisi paket soal ujian nasional 2016 yang
dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan. 5. Prediksi SMA/MA IPS 2017 Berisi paket prediksi UN SMA IPS 2017 yang dilengkapi
dengan kunci jawaban dan pembahasan.
Buku Super Mudah Pahami Bahasa Indonesia, Matematika, IPA SD/MI Kelas 4 merupakan buku yang tepat untuk menunjang siswa
menghadapi ujian tengah semester ataupun ujian akhir sekolah. Buku ini berisi ringkasan materi yang dibuat jelas dan mudah dipahami oleh
siswa SD/MI kelas 4. Buku ini juga disertakan Soal Latihan beserta pembahasannya, yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa
terhadap ringkasan materi yang disajikan. Dengan berlatih menggunakan buku ini, kalian pasti bisa menjawab soal ujian dengan mudah.
Buku ini memiliki beberapa keunggulan di antaranya tema disesuaikan dengan edisi revisi, masing-masing kompetensi dasar diberi
ringkasan materi yang akan membantu siswa untuk menambah segi kognitif, tipe soal-soal yang diberikan mengarah pada persiapan USBN
kelas VI. Buku Super Mudah Pahami Bahasa Indonesia, Matematika, IPA SD/MI Kelas 4 adalah solusi pintar untuk menjadi siswa yang
berprestasi serta menunjang siswa menghadapi USBN kelas VI.
Inilah beberapa alasan spektakuler yang menjadikan buku ini HARUS kalian miliki: - Ditulis oleh Penulis-Penulis Terbaik dan Berkompeten
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Buku ini ditulis oleh para penulis yang berkompeten dan berprestasi di bidangnya masing-masing, yakni matematika, bahasa Indonesia,
bahasa Inggris, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Inilah yang membuat buku ini sangat layak dijadikan sebagai acuan belajar. - Berisi SoalSoal UN/USBN SMA/MA IPS yang Telah Diujikan dan Prediksinya Buku ini menyuguhkan soal-soal UN/USBN yang telah diujikan pada
tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 dan 2019. Dan, hebatnya, disajikan pula prediksi soal-soal USBN tahun 2020. Dengan berlatih
mengerjakan soal-soal ini, kalian pasti akan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. - Dilengkapi Kunci Jawaban dan Pembahasan
Semua soal di dalam buku ini dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Pembahasan disampaikan secara detail, dan tentunya
mudah dipahami. - Disertai Bonus CD Simulasi CBT UN/USBN SMA/MA IPS dan Apps Android Kalian pasti tidak akan bosan belajar soal
dalam buku ini. Sebab, buku ini disertai bonus CD simulasi CBT UN/USBN SMA/MA IPS dan Apps Android. Jadi, kalian bisa belajar dengan
beragam cara yang asyik.
Buku Top No. 1 Sukses Kuasai Matematika SMA Kelas X, XI, XII ditulis oleh penulis yang berkompeten di bidang matematika SMA yang
berisi ringkasan konsep-konsep dasar dan rumus pada materi matematika yang mencakup kelas X, XI, dan XII yang sesuai dengan
kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan kurikulum 2013. Secara garis besarnya, buku ini ditujukan untuk lebih memahami : •
Ringkasan Materi : berisi kumpulan ringkasan konsep dan rumus materi matematika tingkat SMA/MA. • Pembahasan dan Penjelasan yaitu
bukan hanya sekedar memberikan pembahasan saja tetapi dilengkapi dengan penjelasan super rinci, catatan penting, keterangan, dan saran
pada setiap langkah penyelesaian yang akurat, tajam, dan terpercaya agar Anda lebih dekat memahami penyelesaian soal Ulangan harian,
Ujian Mid Semester, Ujian Semester, bahkan Ujian Nasional (UN). • Metode Ringkas bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam
menyelesaikan soal secepat mungkin khusus pada soal-soal tertentu saja. • Uji Kompetensi kepada peserta didik agar dapat menyelesaikan
soal secara mandiri. Semua ini bertujuan untuk menambah wawasan berpikir peserta didik dalam soal Ulangan harian, Ujian Mid Semeter,
Ujian Semester, bahkan Ujian Nasional yang dengan sendirinya konsep dan prinsip dalam matematika mudah dipahami. Kumpulan soal dan
pembahasan yang diambil dari EBTANAS, Ujian Akhir Nasional, dan Ujian Nasional, Ujian Nasional (UN), PP, Sipenmaru, UMPTN, SPMB,
SNMPTN, dan SBMPTN. Dengan kehadiran buku ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam menghadapi ujian di masa yang akan
datang.
Memuat: 1. 7 tahun paket soal SBMPTN 2. Panduan umum penerimaan mahasiswa baru di PTN 3. Panduan bidik misi 4. Data statistik tipetipe soal yang sering keluar tahun 2014 - 2015 5. Tips & trik 100% lulus PTN tanpa ngulang -BintangWahyu-

Buku ini bertujuan untuk memandu para guru dan siswa SMP dalam mempermudah kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah
maupun bimbingan belajar. Buku ini cocok digunakan dalam persiapan menghadapi ulangan harian, ujian tengah semester, ujian
kenaikan kelas, ujian akhir sekolah maupun ujian nasional (UN). Soal yang bervariasi dengan tingkat kesulitan LOTS, MOTS, dan
HOTS dapat membantu siswa mengetahui tipe soal yang sering keluar dalam berbagai ujian. Seluruh soal didasarkan pada materi
yang telah dirancang sesuai dengan kurikulum terbaru. Pembahasan juga dirancang dengan bahasa yang singkat, padat, dan
mudah dipahami.
Kumpulan Soal & Pembahasan menghadapi: Ujian Nasional (Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, IPA), Ujian Sekolah
Berstandar Nasional (Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, IPA). 7 Tahun + 3 Prediksi UN ------- BintangWahyu
Kumpulan Soal & Pembahasan menghadapi: Ujian Nasional (Matematika, Ekonomi, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Geografi,
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Sosiologi), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (Matematika, Ekonomi, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Geografi, Sosiologi). 7
Tahun + 3 Prediksi UN ------- BintangWahyu #PromoBukuCPNS
Ujian Nasional memang bukan lagi satu-satunya faktor penentu kelulusan siswa. Namun, hasil UN tetap akan menjadi faktor
penentu integritas siswa, integritas guru, dan integritas sekolah, bahkan hingga integritas kabupaten/kota dan provinsi. Oleh
karena itu, kematangan dan kesiapan siswa harus dipastikan semantap mungkin. Siswa-siswi SMA/MA IPA sebaiknya berlatih
mengerjakan soal-soal UN terdahulu serta berbagai model soal UN yang diprediksi memilki kesamaan atau sesuai dengan kisi-kisi
SMA/MA IPA terbaru. Buku 100% Akurat Kisi-Kisi UN SMA/MA IPA 2017 ini menyajikan info penting mengenai Ujian Nasional, trik
sukses untuk menghadapi Ujian Nasional dan yang paling penting adalah kumpulan soal Ujian Nasional SMA/MA IPA tahun 2014,
2015, dan 2016 serta Prediksi UN SMA/MA IPA 2017. Setiap paket soal juga disertai dengan pembahasan yang ringkas dan
mudah dipahami.
Inilah beberapa alasan spektakuler yang menjadikan buku ini HARUS kalian miliki: • Ditulis oleh Penulis-Penulis Terbaik dan
Berkompeten Buku ini ditulis oleh para penulis yang berkompeten dan berprestasi di bidangnya masing-masing, yakni
matematika, bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan alam (IPA). Inilah yang membuat buku ini sangat layak dijadikan sebagai
acuan belajar. • Berisi Soal-Soal UN SMP/MTs yang Telah Diujikan dan Prediksinya Buku ini menyuguhkan soal-soal UN/USBN
SMP/MTs yang telah diujikan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018. Dan, hebat-nya,
disajikan pula prediksi soal-soal USBN tahun 2019. Dengan berlatih mengerjakan soal-soal ini, kalian pasti akan lulus dengan nilai
yang sangat memuaskan. • Dilengkapi kunci jawaban dan pembahasan Semua soal di dalam buku ini dilengkapi dengan kunci
jawaban dan pembahasannya. Pembahasan disampaikan secara detail, dan tentunya mudah dipahami. • Disertai Bonus CD
Simulasi CBT UN SMP/MTs dan APPS Android Kalian pasti tidak akan bosan belajar soal dalam buku ini. Sebab, buku ini disertai
bonus CD simulasi CBT UN/USBN SMP/MTs dan APPS Android. Jadi, kalian bisa belajar dengan beragam cara yang asyik.
Selling point 1: - Soal-Soal UN SMP/MTs Tahun 2014 - Soal-Soal UN SMP/MTs Tahun 2015 - Soal-Soal UN SMP/MTs Tahun
2016 - Soal-Soal UN SMP/MTs Tahun 2017 - Soal-Soal USBN SMP/MTs Tahun 2018 - Soal-soal USBN SMP/MTS Prediksi
Tahun 2019 Selling point 2: - Matematika - Bahasa Indonesia - Bahasa Inggris - Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
New Edition Pocket Book Matematika SMA/MA Kelas X, XI, & XII hadir sebagai solusi bagi siswa yang ingin mempelajari Biologi
dengan lebih mendalam di mana saja dan kapan saja karena ukurannya yang praktis sehingga bisa dibawa dan dibaca setiap
saat. Buku ini berisi ringkasan materi lengkap dengan peta konsep, cara cepat menghafal, serta contoh soal dan pembahasan.
Dengan keungggulan tersebut, buku ini dapat dijadikan sebagai buku penunjang pelajaran bagi siswa SMA untuk menghadapi
ulangan harian, ujian tengah dan akhir semester, ujian sekolah, ujian nasional, bahkan SBMPTN dan USM PTN tertentu. Buku
Persembahan penerbit Cmedia
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
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Kumpulan Soal dan Pembahasan UN/USBN Matematika IPA SMA/MA. Persiapkan menghadapi ujian agar meraih nilai sempurna.
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