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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.
Paket Superintensif UN SMA IPA 2015 - Uly Amalia 2014-11-01
Yakin sudah siap mengikuti ujian nasional? Menguasai materinya saja
belum cukup! Latihan mengerjakan soal-soal try out dan prediksinya
tentu sangat diperlukan. Kenapa begitu? Karena ujian nasional seringkali
memunculkan soal-soal yang diadaptasi dari soal-soal ujian nasional
tahun-tahun sebelumnya. Semakin intensif mengerjakan soal, akan
semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan nilai tinggi. Buku Paket
Superintensif UN SMA IPA 2015 ini dihadirkan untuk memberikan
kesempatan bagi siswa dalam memantapkan persiapan ujian nasional
dengan menyediakan soal-soal yang frekuensi muncul di ujian
nasionalnya cukup tinggi. Dengan mengerjakan soal-soal di dalam buku
ini, proses belajar akan lebih efisien, intensif, dan memudahkan siswa
untuk lebih fokus mempelajari materi ujian. Buku yang paling tepat

TOP ONE Buku Pintar Matematika SMA - Aries Maulana, S.Si
2018-01-01
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
Top No.1 Sukses Kuasai Matematika SMA Kelas X,XI,XII - Alimuddin,
S.Pd 2017-01-16
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
soal-un-matematika-sma-2012
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untuk menemani siswa berlatih ini tersaji dalam dua jenis paket soal,
yakni 3 paket soal try out yang disertai pembahasan detail, lengkap, dan
mudah dipahami; serta 2 paket soal prediksi yang disertai dengan kunci
jawaban. Penyusunnya yang terdiri dari para guru yang kompeten di
bidangnya sudah tentu menjadi jaminan tersendiri. Belajarlah dengan
intensif dari buku ini dan dapatkan nilai ujian nasional tertinggi! CMediaFokus UN-USBN-SBMPTN SMA IPA 2018 Mapel Pilihan Biologi - Tim
Study Center 2017-01-01
Kumpulan Soal dan Bahas Ujian Nasional (UN) Kumpulan Soal dan
Bahas USBN Kumpulan Soal dan Bahas SBMPTN 2 Paket Prediksi UNKP
2018 Buku ini terbitan penerbit Bintang Wahyu
Lulus UN SMA/MA IPA 2016 Tanpa Ngulang - Tim Studi Guru
2016-07-01
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. IndonesiaTeraLulus UN SMA IPA 2016 Tanpa Ngulang - Tim Studi Guru 2016-01-01
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. IndonesiaTeraStrategi & Bank Soal HOTS Matematika SMA/MA 10, 11, 12 - Tim
Maestro Eduka 2020-07-08
HOTS singkatan dari Higher Order Thinking Skills. Soal HOTS dapat
didefinisikan sebagai soal dengan cara berpikir tingkat lebih tinggi
daripada menghafal. Soal HOTS juga dapat melatih berpikir kritis,
kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Siswa mampu: - Memutuskan apa
yang harus dipercayai. - Menetapkan apa yang harus dilakukan. soal-un-matematika-sma-2012

Menciptakan ide baru. - Membuat prediksi. - Memecahkan masalah nonrutin. Belajar soal HOTS dengan buku STRATEGI & BANK SOAL HOTS Ringkasan Materi memudahkan dalam memahami dan mengingat materi
dengan cepat - Pengayaan Soal sebagai ajang latihan Soal
Penalaran–HOTS untuk mempersiapkan menghadapi ujian dan
olimpiade. Soal terdistribusi di: - Soal bahas tiap sub bab materi - Soal uji
kompetensi - Dilengkapi Pembahasan - Free Aplikasi Android untuk
menguji kemampuan diri dalam menghadapi ujian
Top Pocket Master Book Matematika & Fisika SMA/MA Kelas X, XI, & XII
- Sandy Hermawan, ST. 2015-01-01
Di 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 WahyuSUKSES UN SMA IPA 2017 - Tim Study Center 2016-01-01
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
Lulus UN (Ujian Nasional) Tanpa Ngulang - Tim Studi Guru
2015-07-01
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.
Pembahasn soal disajikan secara detail, jelas, dan menjawab langsung
pada persoalan sehingga siswa bisa cepat memahami dan tepat dalam
menjawab berbagai soal yang ada. Selain itu, buku ini dilengkapi pula
strategi memilih prodi di perguruan tinggi favorit, lho! -IndonesiaTera3 in 1 Solusi Cerdas BBM SMA/MA Kelas 1, 2, & 3 - Tim Super Tentor
2014-01-01
Buku ini merupakan solusi cerdas agar siswa mudah memahami materi
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dan cepat dalam penyelesaian soal untuk mata pelajaran Matematika,
Bahasa Indonesia, & Bahasa Inggris. Why.....?? Kok bisa, berikut alasan
kenapa buku ini berbeda dengan yang lain: - Disusun secara rinci &
sistematis yang membuat materi menjadi lebih gampang, asyik, &
menyenangkan untuk dibaca & dipelajari. - Disertai dengan cara cepat
penyelesaian soal, jadi siswa lebih tertantang untuk menyelesaikan soal
sesulit apa pun. - Bank soal yang sangat beragam, dari soal Ulangan
Harian, Ujian Semester, Ujian Nasional (UN), SBMPTN, SIMAK-UI, UMUGM, dan lain-lain. - Disertai kisi-kisi Ujian Nasional (UN) Terbaru sera
data statistik Tipe Soal UN & SBMPTN sehingga siswa dapat memahami
jenis soal yang akan keluar di tahun-tahun berikutnya. - Plus paket asli
Ujian Nasional (UN) & SBMPTN terbaru. - Disertai dengan komik strip
yang super lucu.. -Bintang WahyuJOSSS UN SMP/MTs 2016 - Tim Edu Cendekia Centre 2015-09-01
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!
Cara Cepat & Mudah Taklukkan UN SMA/MA IPA 2015 - Tim Studi Guru
2014-08-01
Buku ini berisi kumpulan soal dan pembahasan Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Biologi, dan Kimia pada Ujian
Nasional tahun 2010-2014. Buku ini disertai dengan soal-soal prediksi
untuk Ujian Nasional tahun 2015 dan Lembar Jawaban Komputer yang
soal-un-matematika-sma-2012

dapat digunakan siswa untuk melatih kemampuannya. Pembahasan soal
disajikan secara detail, jelas, dan menjawab langsung pada persoalan,
sehingga siswa bisa cepat memahaminya. Dengan menguasai cara
penyelesaian soal di dalam buku ini, diharapkan siswa akan lebih optimis
menghadapi Ujian Nasional dan bisa menaklukkan Ujian Nasional 2015. Indonesia TeraPrediksi Soal-soal UN SMP/MTs 2016 - Rafly Ardiansyah S.Pd 2016-01-02
Buku ini merupakan kumpulan soal - soal yang sering keluar pada saat
yaitu dari soal hingga pembahasan secara terperinci dan jelas, berguna
Nasional merupakan Ujian tahap akhir bagi siswa untuk melanjutkan
kejenjang berikutnya dan Ujian akhir bagi siswa yang telah belajar
dibangku sekolah. Buku ini disusun untuk membantu siswa-siswi,
khususnya pada jenjang SMP/MTs. Tujuannya, agar mereka mahir
menyelesaikan soa-soal pada Ujian Nasional yang terdiri atas mata
pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Namun, penulis menyadari pada
buku ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, segala masukan
dari pembaca sangat kami hargai demi berharap buku ini bermanfaat
bagi para guru, siswa dan orang tua murid.
Solusi Jitu Lulus UN SMA/MA IPS 2016 - Tim Cahaya eduka
2015-11-16
Buku Solusi Jitu Lulus UN SMA/MA IPS 2016 ini terdiri atas soal dan
pembahasan soal Ujian Nasional tahun 2013, 2014, dan 2015 serta soal
prediksi Ujian Nasional tahun 2016. Setelah membaca dan mempelajari
buku ini, diharapkan siswa akan terbiasa mengerjakan berbagai jenis
soal sehingga memiliki kesiapan menghadapi Ujian Nasional 2016.
Strategi yang harus dilakukan agar lulus dengan hasil yang memuaskan
1. Mantapkan pemahaman materi Konsentrasi pada materi yang dirasa
sulit. Tuliskan rumus-rumus dan pengertian penting agar dapat selalu
terbaca atau dengan cara lain yang lebih unik dan menarik. 2. Mintalah
SKL (Standar Kompetensi Lulusan) SKL ini berfungsi sebagai panduan
mengenai materi apa saja yang harus dipelajari menghadapi UN. 3.
Berlatih mengerjakan soal UN Soal-soal UN sebenarnya hampir mirip
dengan soal-soal tahun sebelumnya. Jadi, biasakan diri untuk sering
mengerjakan soal UN. Jika tidak paham, tanyakanlah pada guru atau
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teman yang sudah menguasai. 4. Ikuti Try Out UN Biasanya menjelang
UN banyak sekali bimbel atau organisasi yang menyelenggarakan try out
Ujian Nasional. Try out ini berguna untuk mengukur seberapa jauh
menguasai dan mendalami materi-materi yang akan diujikan. 5. Berdoa
Jika ikhtiar dan usaha telah dilaksanakan, maka tiba saatnya
menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang maha kuasa.
Seringlah berdoa agar dibukakan pikiran dan diberikan hati yang tenang.
Josss UN SMP/MTS 2016 - Tim Edu Cendikia Centre 2015-01-01
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! Chapter 3 berisi Soal dan pembahasan materi
MATEMATIKA disertai Prediksi dan Kunci Jawaban. -GradienMediatamaSukses UN SMA/MA IPS 2016 - Tim Study Center 2016-01-01
Dilengkapi: 1. Kisi-kisi Ujian Nasional 2. Strategi dan Tips Sukses UN
2016 3. Langkah Cerdik Menyelesaikan Soal 4. Data Statistik Tipe Soalsoal yang Sering Keluar Tahun 2011-2015 5. Plus komik lucu dan
inspriratif -BintangWahyu- ebookbintangwahyu
Fresh Update Buku Pintar Matematika SMA/MA IPA Kelas 1, 2, & 3 Aries Maulana, S.Si. 2015-05-01
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.
soal-un-matematika-sma-2012

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
Supertrik Kuasai Matematika dan IPA SMA Kelas X,XI,XII - Imas Ratna
Emarwaty 2015-11-16
Mata pelajaran Matematika & IPA (Fisika, Kimia, Biologi) merupakan
mata pelajaran yang ditakuti oleh sebagian besar siswa SMA. Materi
yang cukup padat dan memerlukan kemampuan menghafal rumus dan
materi menjadi salah satu faktor mengapa Matematika dan IPA sulit
dipahami. Kamu pasti ingin mendapatkan nilai Matematika dan IPA yang
tinggi dalam setiap ujian sekolah. Dan, akan lebih menyenangkan lagi
jika kamu mendapatkan nilai tinggi pada Ujian Nasional (UN) dan dapat
masuk Perguruan Tinggi favorit pilihanmu. Tidak ada yang mustahil jika
kamu mau berusaha sungguh-sungguh dengan diiringi teknik yang tepat
dan doa yang khusyuk. Inilah kunci paling utama dalam setiap
kesuksesan prestasi apapun. Selain belajar keras (study hard) di kelas,
kesungguhan di sini juga termasuk rajin mengulang dan berlatih
mengerjakan soal-soal ulangan dan ujian sebagai simulasi untuk
menghadapi ujian yang sesungguhnya. Buku Supertrik Kuasai
Matematika & IPA SMA Kelas X, XI, XII ini terdiri dari ringkasan materi
Matematika dan IPA yang disajikan setiap pokok bahasan. Penyajian
materi pelajaran diringkas berdasarkan poin-poin penting yang harus
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dikuasai siswa sehingga memudahkan untuk memahaminya. Selain itu,
pada setiap pokok bahasan juga dilengkapi dengan soal-soal latihan
untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap setiap pokok bahasan.
Buku ini sangat cocok digunakan dalam mempersiapkan diri untuk
ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan Ujian
Nasional.
Sukses UN-USBN SMA IPS 2019 - Tim Study Center 2018-01-01
Kumpulan Soal & Pembahasan menghadapi: Ujian Nasional (Matematika,
Ekonomi, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Geografi, Sosiologi), Ujian
Sekolah Berstandar Nasional (Matematika, Ekonomi, Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris, Geografi, Sosiologi). 7 Tahun + 3 Prediksi UN ------BintangWahyu #PromoBukuCPNS
Sukses UN IPA SMA/MA 2016 - Tim Study Center 2015-09-01
Buku persembahan dari penerbit Bintang Wahyu ini dilengkapi: 1. Kisikisi 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
Lulus UN SMA/MA IPA 2016 Tanpa Ngulang - Tim Stidi Guru
2016-07-01
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. IndonesiaTeraFokus UN-USBN-SBMPTN SMA IPA 2018 Mapel Pilihan Kimia Tim Study Center 2017-01-01
Kumpulan Soal dan Bahas Ujian Nasional (UN) Kumpulan Soal dan
Bahas USBN Kumpulan Soal dan Bahas SBMPTN 2 Paket Prediksi UNKP
2018 Buku ini terbitan penerbit Bintang Wahyu
99% Lulus UN SMA IPS 2015 - Ai Erawati, S.Pd., dkk. 2014-07-01
Ujian Nasional merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan
pendidikan bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bermutu.
soal-un-matematika-sma-2012

Tujuannya adalah untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara
nasional pada mata pelajaran yang diujikan. Untuk menghadapi Ujian
Nasional dibutuhkan strategi yang tepat. Ada empat strategi dalam
menghadapi Ujian Nasional, yaitu berlatih, berlatih, dan berlatih, serta
berdoa. Hanya dengan berlatih seseorang akan menjadi sukses dan
dengan berdoa jalan menuju sukses itu akan dimudahkan. Tidak cukup
hanya dengan menguasai materi pelajaran, diperlukan juga latihan
mengerjakan soal-soal yang pernah muncul di ujian sebelumnya. Buku ini
merupakan solusi siswa dalam menghadapi Ujian Nasional SMA 2015.
Setiap soal dalam buku ini dibahas secara lengkap, detail, dan mudah
dipahami. Dilengkapi kisi-kisi dan prediksi Ujian Nasional 2015, serta
dilengkapi bonus CD simulasi UN, penghitung skor, dan Buku Sekolah
Elektronik (BSE) untuk SMA kelas 1, 2, dan 3, sebagai referensi. CMediaSukses UN-USBN SMA/MA IPA 2018 - Tim Study Center 2017-01-01
Buku Ini Terbitan Penerbit Bintang Wahyu
SKM (Sukses Kuasai Materi) SMA Kelas XI - Tim Cahaya eduka
2016-07-14
SKM (Sukses Kuasai Materi) SMA Kelas XI hadir sebagai solusi bagi
siswa SMA dan MA yang ingin menguasai dan memahami materi Bahasa
Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi secara
mendalam dan menyeluruh. Dalam buku ini siswa akan mendapatkan: •
Kumpulan rangkuman materi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,
Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi yang disusun secara jelas dan
mendalam sehingga memudahkan siswa untuk rajin belajar. • Soal-soal
ulangan harian paling up to date dibahas sesuai materi yang
disampaikan sehingga memberikan gambaran bagi siswa tentang soalsoal yang diberikan pada setiap bab. • Variasi soal yang ditulis dapat
menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi. • Soal ujian semester 1
dan semester 2, sebagai persiapan menghadapi ujian akhir semester
pertama maupun ujian kenaikan kelas (UKK). Dengan keunggulankeunggulan tersebut, siswa diharapkan dapat memahami materi dan
mampu mengerjakan berbagai tipe soal yang diujikan sehingga siap
menghadapi ulangan harian, ujian semester, dan ujian kenaikan kelas.
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Fokus UN-USBN-SBMPTN SMA IPA 2018 Mapel Pilihan Fisika - Tim
Study Center 2017-01-01
Kumpulan Soal dan Bahas Ujian Nasional (UN) Kumpulan Soal dan
Bahas USBN Kumpulan Soal dan Bahas SBMPTN 2 Paket Prediksi UNKP
2018 Buku ini terbitan penerbit Bintang Wahyu
TOP Master Matematika SMA/MA Kelas X, XI, XII - Dhiyaulhaq, S.T
2014-03-01
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 WahyuSolusi Jitu Lulus UN SMA/MA IPA 2016 - Tim Cahaya eduka 2015-11-16
Buku Solusi Jitu Lulus UN SMA/MA IPA 2016 ini terdiri atas soal dan
pembahasan soal Ujian Nasional tahun 2013, 2014, dan 2015 serta soal
prediksi Ujian Nasional tahun 2016. Setelah membaca dan mempelajari
buku ini, diharapkan siswa akan terbiasa mengerjakan berbagai jenis
soal sehingga memiliki kesiapan menghadapi Ujian Nasional 2016.
Strategi yang harus dilakukan agar lulus dengan hasil yang memuaskan
1. Mantapkan pemahaman materi Hal ini penting agar tidak kelabakan
saat ujian sudah semakin dekat. Konsentrasi pada materi yang dirasa
sulit. Tuliskan rumus-rumus dan pengertian penting agar dapat selalu
terbaca atau dengan cara lain yang lebih unik dan menarik. 2. Mintalah
SKL (Standar Kompetensi Lulusan) SKL ini berfungsi sebagai panduan
mengenai materi apa saja yang harus dipelajari menghadapi UN. Dari
pengalaman, SKL ini tidak jauh berbeda dengan SKL tahun-tahun
sebelumnya. 3. Berlatih mengerjakan soal UN Soal-soal UN sebenarnya
soal-un-matematika-sma-2012

hampir mirip dengan soal-soal tahun sebelumnya. Jadi, biasakan diri
untuk sering mengerjakan soal UN. Jika tidak paham, tanyakanlah pada
guru atau teman yang lebih pintar. 4. Ikuti Try Out UN Biasanya
menjelang UN banyak sekali bimbel atau organisasi yang
menyelenggarakan Try Out Ujian Nasional. Try Out ini berguna untuk
mengukur seberapa jauh menguasai dan mendalami materi-materi yang
akan diujiankan. 5. Berdoa Jika ikhtiar dan usaha telah dilaksanakan,
maka tiba saatnya menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang
maha kuasa. Seringlah berdoa agar dibukakan pikiran dan diberi
pemikiran yang jernih serta hati yang tenang.
YES! Aku Lulus UN SMA/MA IPA - ismaturrahmi, S.S., dkk 2015-10-29
Tahun lalu, beberapa sekolah mulai menggunakan sistem Computer
Based Test (CBT) untuk Ujian Nasional. Besar kemungkinan di tahuntahun yang akan datang, sistem CBT UN akan diberlakukan di semua
sekolah. Tapi tidak perlu khawatir, buku ini akan membantumu
mempersiapkan UN, baik dengan sistem CBT ataupun PBT. Berisi ribuan
soal yang dikupas detil pembahasannya dengan jelas, serta disusun
sesuai kisi-kisi dan SKL terbaru. - Membahas lengkap soal dan
pembahasan UN asli 2012-2015. Dengan mempelajari soal-soal asli tahun
lalu, kamu bisa mengetahui pola soal UN di tahun selanjutnya. Membahas lengkap soal dan pembahasan Tryout UN terbaru. Dengan
berlatih soal tryout, kamu bisa mengasah kemampuanmu dengan
beragam tipe soal yang muncul. - Gratis aplikasi android tryout UN
sistem CBT. Dengan berlatih soal tryout UN sistem CBT, kamu akan
lebih siap lagi menghadapi UN. Hasil penilaian akhir UN langsung bisa
kamu dapatkan. Jangan ragu membeli buku ini, karena bisa
membimbingmu meraih kesuksesan lulus UN dengan nilai sempurna.
[Mizan, Bentang Pustaka, BFirst, Ujian Nasional, IPA, Indonesia]
Sukses UN-USBN SMA/MA IPS 2018 - Tim Study Center 2017-01-01
Kumpulan Soal dan Bahas UN SMP (6 Tahun) Kumpulan Soal dan Bahas
USBN 2017 Buku ini terbitan penerbit BintangWahyu
ebookbintangwahyu
TOP TRIK; UN SMA/MA IPA 2017 - Tim Tangga Eduka 2016-06-01
Semua pelajar pasti ingin lulus UN. Ingin lulus tanpa ada usaha, itu
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mustahil. Giat belajar dan berlatih soal Ujian Nasional itu kuncinya.
Dalam belajar juga ada tips dan triknya. Ada tiga trik yang bisa kamu
lakukan agar lulus UN dengan nilai terbaik. Trik pertama, belajar pada
waktu terbaik. Maksudnya, belajar nggak harus lama dan dipaksakan.
Cukup gunakan waktu terbaikmu untuk bisa fokus. Trik kedua, ringkas
materi pelajaran ke dalam buku catatan kecil dengan bolpoin warnawarni agar lebih menarik dan mudah untuk diingat. Trik ketiga, berlatih
soal UN sebanyak mungkin. Caranya, kerjaka soal try out dan prediksi
UN sesuai waktu dibutuhkan. Kamu bisa berlatih mengerjakan soal-soal
UN dengan buku TOP TRIK UN SMA IPA 2017. Buku dilengkapi dengan:
- Buku Terbitan Tangga Pustaka Rahasia Unggul Matematika SMA IPA - Muhammad Irfan Habibi
2016-07-24
Rahasia Unggul Matematika SMA IPA merupakan buku penunjang bagi
pelajar SMA program IPA. Anda tahu bahwa satu bidang yang diujiankan
adalah Matematika. Matematika adalah bidang pelajaran yang mulai di
pelajari mulai dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. Buku
yang saat ini Anda temukan adalah hadiah istimewa para pelajar. Karena
isi dari buku ini mengungkapkan rahasia bagaimana menjadi unggul
pada bidang matematika khususnya pelajar SMA program IPA. Manfaat
memiliki buku ini: Artikel-artikel yang mampu menginspirasi Anda untuk
semangat Ujian Nasional. Naskah soal matematika yang lengkap mulai
dari tahun 2008 sampai 2016. Dapatkan konsultasi soal UN Matematika
serta tugas sekolah bidang matematika*(syarat dan ketentuan berlaku).
KAPITA SELEKTA MATEMATIKA SEKOLAH MENENGAH ATAS Abdur Rohim, M.Pd. 2022-03-31
Buku Kapita Selekta Matematika Sekolah Menengah Atas atau yang
biasa disingkat dengan KSM SMA ini diperuntukan mahasiswa, calon
guru maupun pembaca yang ingin memahami materi matematika sekolah
tingkat SMA. pada buku KSM SMA jilid 1 ini terdapat 8 materi. Materi
itu adalah eksponen, logaritma, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat,
spltv, pertidaksamaan rasional dan irasional, nilai mutlak dan
trigonometri. Pada buku ini dilengkapi 4 menu untuk mempermudah
pembaca dalam memahami isi buku. Empat menu tersebut adalah peta
soal-un-matematika-sma-2012

konsep, materi inti, contoh soal dan pembahasan serta latihan soal.
Menu peta konsep dibuat hanya 1 halaman. Tujuannya agar pembaca
mengetahui secara garis besar materi yang akan dipelajari. Menu materi
inti berisi konsep – konsep ringkas suatu materi. Pembaca tidak perlu
membaca yang panjang lebar dalam memahami suatu konsep. Pada
menu contoh soal ini disertai jawaban agar pembaca dapat dengan
mudah memahami dengan baik setiap langkah yang diberikan untuk
menyelesaikan permasalahan matematika yang ada. Pada menu latihan
soal, pembaca diminta secara mandiri mempraktekkan teori yang sudah
dipelajari lewat peta konsep, materi inti dan contoh soal.KSM SMA Jilid 1
TOP No 1 UN SMA/MA IPA 2016 (Gratis buku Sukses UN IPA SMA/MA
2016) - Tim Guru Indonesia 2015-10-08
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 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 UN-USBN SMA/MA IPA 2019 - Tim Study Center 2019-01-01
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 Buku persembahan
penerbit BintangWahyu
SUKSES UN SMA IPS 2017 - Tim Study Center 2016-01-01
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
99% Sukses Menghadapi UN SMA/MA IPA 2016 - Supadi, S.Si, M.Si.
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2015-09-01
Untuk mencapai nilai maksimal dalam Ujian Nasional diperlukan banyak
belajar dan berlatih mengerjakan soal. Dengan belajar dan berlatih,
siswa akan memiliki daya pikir dan kemampuan menganalisis soal
dengan sendirinya. Jika kedua hal tersebut telah didapatkan, siswa akan
dapat mengerjakan soal-soal dengan cepat dan tepat. Buku 99% Sukses
Menghadapi UN SMA/MA IPA 2016 hadir sebagai solusi tepat bagi siswa
dalam proses belajar dan berlatih tersebut. Siswa akan mendapatkan
lima paket soal asli UN terkini ditambah dengan paket prediksi UN
SMA/MA IPA 2016 lengkap dengan pembahasan. Semua dikupas secara
detail dan mudah dipahami. Sebagai bonus, siswa juga akan
mendapatkan bonus CD berisi software desktop CBT UN SMA/MA IPA
2016 agar siswa bisa berlatih mengerjakan soal UN dengan sistem CBT
yang sudah mulai diberlakukan. Tidak lupa disertakan kumpulan e-book
yang akan membantu siswa dalam belajar dan berlatih. Dengan
keunggulan-keunggulan tersebut, buku persembahan dari CMedia ini
akan menjadi bekal berharga bagi siswa agar sukses menghadapi UN
SMA IPA/MA 2016. Salam sukses!
YES! Aku Lulus UN SMA/MA IPS - Dwi Iriyanto 2015-10-29
Tahun lalu, beberapa sekolah mulai menggunakan sistem Computer
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Based Test (CBT) untuk Ujian Nasional. Besar kemungkinan di tahuntahun yang akan datang, sistem CBT UN akan diberlakukan di semua
sekolah. Tapi tidak perlu khawatir, buku ini akan membantumu
mempersiapkan UN, baik dengan sistem CBT ataupun PBT. Berisi ribuan
soal yang dikupas detil pembahasannya dengan jelas, serta disusun
sesuai kisi-kisi dan SKL terbaru. - Membahas lengkap soal dan
pembahasan UN asli 2012-2015. Dengan mempelajari soal-soal asli tahun
lalu, kamu bisa mengetahui pola soal UN di tahun selanjutnya. Membahas lengkap soal dan pembahasan Tryout UN terbaru. Dengan
berlatih soal tryout, kamu bisa mengasah kemampuanmu dengan
beragam tipe soal yang muncul. - Gratis aplikasi android tryout UN
sistem CBT. Dengan berlatih soal tryout UN sistem CBT, kamu akan
lebih siap lagi menghadapi UN. Hasil penilaian akhir UN langsung bisa
kamu dapatkan. Jangan ragu membeli buku ini, karena bisa
membimbingmu meraih kesuksesan lulus UN dengan nilai sempurna.
[Mizan, Bentang Pustaka, BFirst, Panduan, Belajar, Test, Ujian, Nasional.
Indonesia]
Sukses UN SMA/MA IPA 2015 - Tim Study Center 2014-03-01
Kumpulan Soal & Pembahasan menghadapi: Ujian Nasional (Matematika,
Bahasa Inggris, Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa Indonesia). 5 Tahun + 1
Prediksi. -Bintang Wahyu- #BigBonusUN
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