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Sudut Dua Vektor Matematika Sma Pembahasan Contoh Soal
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*
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
Kumpulan Soal & Pembahasan menghadapi: Ujian Nasional (Matematika, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa
Indonesia). 5 Tahun + 1 Prediksi. -Bintang Wahyu- #BigBonusUN
Untuk menguasai matematika SMA, diperlukan pemahaman konsep yang kokoh. Dengan penguasaan konsep yang baik, kamu
tidak akan lagi bergantung dengan hafalan cara menyelesaikan soal berdasarkan tipenya. Mau dibolak balik jenis soalnya pun,
kamu akan tetap bisa menyelesaikannya. Selain itu, pemahaman konsep yang baik juga memicu kreativitas dalam menyelesaikan
soal. Untuk itulah buku ini hadir. Buku ini disusun dengan bahasa yang singkat dan jelas, sehingga membuatmu lebih fokus dalam
mempelajari konsep inti yang diajarkan. Selain itu, diberikan pula tips menghapal rumus sulit, misalnya di bagian trigonometri.
Pada intinnya, buku ini akan memudahkanmu dalam belajar. Buku ini adalah buku pertama dari dua seri buku. Buku yang kedua
berjudul, " sukses menguasai matematika sma : buku soal jawab" yang khusus membahas soal-soal matematika beserta
pembahasannya. Buku kedua sedang dikerjakan oleh penulis dan semoga bisa menyusul terbit. Selamat belajar.
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 WahyuBuku Kapita Selekta Matematika SMA ini membahas banyak tentang konsep dasar dan latihan soal dari materi-materi matematika
SMA. Oleh karenanya, untuk mempelajarinya dibutuhkan kemampuan interpretasi dan ketrampilan dalam menyelesaikan masalah
matematika. Tetapi jangan kuatir, buku ini dilengkapi dengan contoh soal dan cara penyelesaian yang dengan prosedur yang
mudah dipahami. Untuk itu, buku ini perlu dijadikan referensi untuk memperkaya khasanah keilmuan. Matematika pada tingkat
sekolah harus dipelajari dengan bermakna, tidak hanya dengan hafalan rumus semata. Konsep dasar harus dikuasi sehingga
masalah matematika dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini dirancang untuk dapat menjadi referensi mahasiswa calon pendidik
untuk mengajarkan materi matematika SMA. Materi matematika SMA yang dipelajari dengan sistematis dan mudah dipahami.
Materi matematika dihubungkan dengan contoh penerapan pada kehidupan sehari-hari. Pada buku ini juga dilengkapi oleh contoh
masalah dan cara penyelesaiaanya. Buku ini disusun untuk memberi kemudahan mahasiswa dalam mempelajari materi-materi
matematika SMA. Buku yang terdiri dari 13 materi dibahas dalam buku ini adalah Himpunan, Persamaan Kuadrat,
Pertidaksamaan, Relasi dan Fungsi, Trigonometri, Vektor, Matriks, Transformasi, Limit dan turunan, Aplikasi turunan, Integral tak
Tentu, Integral Tentu, dan Peluang. Materi disusun sesuai dengan hierarki yang dasarnya dimulai dengan memahami materi
materi himpunan. Relasi dan fungsi adalah hubungan yang antara dua himpunan yang disebut domain dan kodomain. Dalam
memahami persamaan dan pertidaksamaan maka mahasiswa dituntun untuk memahami kalimat matematika terlebih dahulu. Dan
materi-materi selanjutnya yang dijelaskan secara berurutan dengan contoh penerapannya.
1 Buku untuk 3 tahun, ini bukan kata-kata kiasan saja, karena memang selama 3 tahun belajar di SMA, cukup 1 buku inilah yang
kamu butuhkan. Semua hal yang kamu butuhkan dalam proses belajar kamu, ada di sini. Bahkan materi-materi yang belum atau
kurang kamu dapatkan di kelas, akan kamu dapatkan disini. Tidak salah kalau akhirnya buku ini menjadi buku Favorit untuk
menghadapi berbagai Ulangan, Ujian, Ujian Nasional hingga ajang paling bergengsi antar pelajar, yaitu OLIMPIADE Buku
rangkuman intisari yang diterbitkan oleh ARC MEDIA semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan akan membawa siswa-siswi
meraih nilai tertinggi di kelasmu. -Lembar Langit Indonesia Group-

Buku ini berisi kumpulan soal dan pembahasan Ujian Nasional paket 7 (2009-2015) dengan 3 Prediksi UN 2016 yang
dikombinasi di buku maupun di program CBT (Computer Based Test) yang bisa diakses secara online. Dengan CBT ini,
kalian bisa belajar dan melatih kemampuannya secara langsung sekaligus mengetahui hasil scorenya. -IndonesiaTeraTop 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 soal-soal
yang sering muncul untuk melatih siswa agar terbiasa mengerjakan soal-soal 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.
Buku persembahan dari penerbit Bintang Wahyu ini 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. -BintangWahyu- ebookbintangwahyu
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
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Top Pocket No. 1 Matematika SMA Kelas X, XI, & XIIRahasia cepat, mudah, & simpel kuasai MatematikaWahyuMedia
Mencapai kesuksesan di bidang akademik tidak dapat diperoleh dengan cara yang singkat. Namun, dibutuhkan proses
yang mendalam. Berlatih mengerjakan soal-soal adalah salah satu cara dalam mencapai kesuksesan. Oleh karena itu,
buku ini hadir untuk mendampingi siswa dalam proses belajar. Buku Strategi Cerdas Bank Soal Matematika SMA/MA
Kelas X, XI, XII ini berisi kumpulan soal dan pembahasan yang mudah dipahami. Soal-soal yang disajikan bersumber
dari Ujian Nasional, SBMPTN, SIMAK UI, dan Ujian Masuk PTN. Selain itu, soal latihan juga disusun per pokok bahasan
sehingga memudahkan dalam mengerjakan latihan soal. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran
kepada siswa mengenai soal-soal yang sering keluar dalam ujian. Dengan memahami berbagai macam soal, siswa
diharapkan lebih siap dalam menghadapi ujian. Selamat belajar dan semoga sukses!
Ringkasan 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
Belajar matematika ternyata mudah dan menyenangkan," itulah kata-kata yang akan kita ucapkan ketika belajar
matematika dengan buku BUAS MATEMATIKA untuk SMA/MA ini. Buku ini berisi rangkuman meteri, trik menghafal dan
trik cepat penyelesaian soal matematika yang disajikan dalam bentuk cara Buas dan Uji Buas. Buas adalah singkatan
dari Belajar Uasyik Hasil Puas. Sesuai judulnya, buku ini dapat menuntun siswa SMA/MA memahami materi pelajaran
Matematika tingkat SMA/MA dengan cara yang lebih mudah, asyik, dan tentu saja hasilnya akan sangat memuaskan
ketika mengerjakan soal-soal latihan, ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian nasional.
Buku ini juga pas dimiliki para guru, pengajar les atau tentor, dan oranagtua untuk mendampingi anaknya belajar. Buku
terbitan GalangPress (Galangpress Group).
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 lainlain. 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 -BintangWahyu- ebookbintangwahyu
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 TeraJawara Ujian Matematika SMA berisi ringkasan materi Matematika, mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Materi ditulis ringkas,
padat, dan menyeluruh agar lebih mudah dipahami. Buku ini juga dilengkapi dengan contoh soal dan pembahasan, serta
latihan soal mandiri sebagai ajang uji coba. Buku ini sengaja dibuat dengan ukuran mini yang praktis dan mudah dibawa
kemana saja dan bisa dibaca kapan pun. Buku ini cocok sebagai bekal untuk menghadapi: - Ulangan Harian - Ujian
Tengah Semester (UTS) - Ujian Kenaikan Kelas (UKK) - Ujian Nasional (UN) Buku ini sebagai rujukan belajar
Matematika bagi pelajar Indonesia. - Tangga PustakaBuku 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.
Enggak perlu jauh-jauh ke bimbel. Enggak perlu repot-repot bawa buku pelajaran setebel kamus. Belajar Matematika
sendiri aja. Buku ini bakal bantu belajarmu jadi lebih seru, mudah paham rumus-rumus Matematika, praktis dibawa dan
dipelajari di mana-mana, dan bersiaplah raih nilai maksimal. Buku Pintar ini membahas: 1. Bentuk pangkat, akar, dan
logaritma 2. Persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat 3. Sistem persamaan linier dan kuadrat 4. Pertidaksamaan 5. Logika
Matematika 6. Trigonometri 7. Geometri 8. Statistika 9. Peluang 10. Rumus2 Trigonometri 11. Lingkaran 12. Suku
banyak 13. Fungsi komposisi dan Fungsi Invers 14. Limit fungsi 15. Turunan dan fungsi Aplikasinya 16. Integral 17.
Program linier 18. Matriks 19. Vektor 20. Transformasi Geometri 21. Barisan dan deret 22. Eksponen dan logaritma
[Mizan, Bentang Pustaka, Bfirst, Belajar, Sekolah, Mudah, Pelajar, Indonesia, Matematika]
JUJITSU MATEMATIKA SMA
7 Alasan Kamu Harus Membeli Buku persembahan dari Penerbit Bintang Wahyu ini: 1. Materi dijabarkan secara
sistematis sehingga sangat mudah dipahami siswa 2. Dilengkapi kumpulan rumus praktis yang dapat memudahkan
kamu menghafal dengan cepat 3. Adanya tips dan trik menyelesaikan soal secara tepat dan benar 4. Tips cara mudah
menghafal materi-materi hafalan seperti biologi dan kimia. 5. Dilengkapi dengan soal dan pembahasan ulangan harian,
ujian semester 1 dan 2, ujian nasional, SBMPTN, SIMAK UI, & UM UGM 6. Plus paket paket prediksi ujian nasional (UN)
dan SBMPTN sehingga kamu dapat mengukur kemampuan sebelum ujian yang sesungguhnya 7. Disertai dengan
kumpulan komik lucu yang membuat kamu semangat dalam belajar.. -BintangWahyuEdisi Spesial dari penerbit BintangWahyu yang berjudul TOP NO.1 UN SMA/MA IPA 2016 berisikan: 1. Informasi Penting
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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. 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 WahyuSukses 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
Wahyu1. 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 ilustrasiilustrasi lucu yang dapat membuat otak jadi fresh kembali.. -Bintang WahyuPocket Shortcut merupakan lima seri buku pocket yang digunakan untuk membantu siswa-siswi kelas 10, 11 dan 12
SMA/MA untuk memahami konsep dasar mata pelajaran SAINTEK. Buku “Pocket Shortcut MATEMATIKA” berisi
kumpulan rumus dan ringkasan materi pelajaran Matematika untuk SMA. Buku ini dibuat simpel dan dilengkapi peta
konsep, serta soal-bahas sehingga memudahkan pengguna dalam mendalami materi dan pengaplikasiannya. Dengan
memahami konsep dasar, kita akan mudah menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Tata letak yang menarik dan
berwarna menjadikan buku ini “enak” dibaca setiap saat. Ukuran buku yang kecil dan mudah digenggam menjadikan
buku “Pocket” ini dapat di bawa kemana pun dan kapan pun sebagai sarana belajar. Buku ini disusun secara sistematis,
tetapi dengan konsep penyajian yang sederhana sehingga akan memudahkan memahami materi dan soal secara lebih
mendalam. Dalam setiap bab buku ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian Pertama berisi rangkuman materi yang
mempermudah Anda belajar dan memahami materi yang telah atau akan dipelajari. Bagian Kedua berisi soal-soal yang
pernah diujikan pada Ujian Nasional dan Ujian masuk Perguruan Tinggi Negeri disertai pembahasaan lengkap. Buku ini
dilengkapi aplikasi android yang dapat di download di play store. Program Android yang ada dalam buku ini dapat
membantu untuk meningkatkan kemampuan akademik karena adanya sistem penilaian. Ada tiga aplikasi yang kami
berikan secara gratis, yaitu: Aplikasi CBT UN SMA IPA Aplikasi Simulasi SBMPTN Aplikasi Psikotes (Genta Smart
Publisher)
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.
Asesmen Kompetensi Minimum & Survei Karakter (AKM & SK) merupakan salah satu kebijakan untuk merealisasikan
Program Merdeka Belajar. AKM & SK ini merupakan pengganti Ujian Nasional (UN) yang selama ini sudah
diselenggarakan. Adapun pelaksanaannya adalah di Kelas XI. Hal ini bertujuan supaya sekolah masih mempunyai waktu
satu tahun (di Kelas XII) untuk memperbaiki apabila hasilnya kurang baik. Di samping itu, pemerintah mengembalikan
proses ujian di kelas XII ke sekolah masing-masing sehingga dikenal dengan istilah Ujian Sekolah (US) atau Ujian
Satuan Pendidikan (USP). AKM & SK bentuknya tidak hanya tes untuk menjawab soal, tetapi bisa juga berupa
penugasan, baik berupa Tugas Proyek atau Tugas Portofolio. Sementara itu, US/USP masih berupa tes menjawab soal.
Soal-soal yang akan diujikan digunakan untuk mengukur kemampuan siswa, mulai dari jenjang C1 sampai C6. Bentukbentuk soal tipe C1 – C6 bisa Anda dapatkan di dalam buku ini. Oleh karena itu, buku ini bisa dijadikan solusi untuk
menghilangkan kecemasan pada saat Anda akan menghadapi berbagai jenis ujian Matematika, Fisika, Kimia, Biologi,
Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Pembahasan di dalam buku ini difokuskan kepada penguasaan konsep. Melalui
buku ini, Anda akan lebih mudah memahami konsep keenam mata pelajaran melalui Intisari Materi yang disajikan dan
langsung diimplementasikan pada pemecahan masalah dalam bentuk Soal dan Pembahasan. Untuk mengukur
penguasaan konsep untuk setiap sub pokok bahasan, Anda dapat mengerjakan Soal Pengetahuan dan Pemahaman
serta Soal Aplikasi dan Penalaran. Adapun penguasaan konsep keseluruhan bab dapat Anda ukur dengan mengerjakan
soal-soal Review. Buku ini juga dapat digunakan oleh guru sebagai referensi dalam penyusunan soal-soal Asesmen
Kompetensi Minimum (AKM), Ujian Sekolah (US) atau Ujian Satuan Pendidikan (USP), dan ujian-ujian lainnya. Selamat
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Berlatih dan Berjuang Menjadi yang Terbaik!!!
Buku 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.
Buku “TOP Master Matematika SMA/MA” berisikan materi singkat plus rumus-rumus 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 WahyuUntuk 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 -CMediaBuku ini berisi ringkasan materi yang diajarkan di SMA, contoh soal dan pembahasan yang sesuai dengan materi yang
diajarkan di SMA. Disajikan secara lengkap dan tuntas , sehingga mudah dipahami siswa. Materi praktis, ada kisi-kisi UN
Matematika SMA, contoh soal dan pembahasan sitematis, 4. Contoh Soal diambil dari EBTANAS, UAS, UN, UMPTN,
SPMB, SNMPTN, & SBMPTN
Smart Book Matematika SMA Kelas X, XI, XII merupakan buku yang tepat untuk latihan siswa mengerjakan soal-soal
dan memahami materi pelajaran Matematika SMA. Buku ini memiliki beberapa keunggulan sehingga tepat dijadikan
pegangan bagi siswa untuk berlatih mengerjakan soal-soal. Pendalaman Materi Buku ini dilengkapi dengan materi
pelajaran Matematika SMA Kelas X, XI, XII yang diringkas berdasarkan poin-poin penting yang harus dikuasai siswa.
Dengan adanya pendalaman materi, siswa akan lebih memahami konsepnya dan mudah dalam menyelesaikan soal.
Latihan Soal Pilihan Ganda dan Esai paling up to date Latihan soal pada setiap babnya menyajikan soal-soal
pendalaman, dan soal-soal untuk latihan sebagai persiapan ulangan harian. Soal Pemantapan Untuk melatih
pemahaman dan kemampuan siswa, di dalam buku ini juga terdapat ratusan soal pemantapan agar siswa bisa lebih
mengasah kemampuan berpikirnya. Trik Smart Pembahasan Soal-soal di buku ini dibahas secara detail, lengkap, dan
mudah dipahami. Selain dengan cara yang biasa, ada juga cara cepat atau trik smart dalam mengerjakan soal. Dengan
belajar dan berlatih soal dari buku ini, siswa akan lebih siap dalam menghadapi berbagai ujian di sekolah, baik itu
ulangan harian, ujian semester, ujian nasional (UN), maupun SBMPTN.
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