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1. Atur Waktu Belajar Pengaturan jadwal belajar sangat penting karena di kelas XII kalian akan sangat sibuk. Sibuk persiapan ujian akhir, les-les di sekolah, ujian praktik, dan lain-lain. Buat target belajar untuk semua materi dan disiplinlah untuk memenuhinya. Level soal SBMPTN biasanya lebih tinggi. Dengan fokus pada SBMPTN otomatis materi ujian akhir sudah ikut
dipelajari. 2. Kupas Tuntas Materi Hal kedua adalah tentang materi. Perdalam lagi materi dan poin-poin penting dari materi yang belum dipahami. Kalian harus tahu materi atau bab apa saja yang sering keluar di SBMPTN. Semakin sering merangkum maka semakin paham poin-poin materinya. Pemahaman yang diperoleh dengan cara menulis biasanya akan melekat lebih
lama dalam ingatan kita. Buku ini sangat cocok kalian gunakan sebagai bahan belajar. Materi dalam buku ini disusun sistematis, lengkap, dan tepat sasaran. Belajar pun jauh lebih efektif. 3. Belajar Soal-soal Tahun Lalu Hal ketiga adalah perbanyak mengerjakan soal-soal tahun sebelumnya. Semakin sering dan banyak soal yang kalian kerjakan maka semakin banyak pula
referensi dan variasi soal SBMPTN yang diketahui. Model soal dari tahun-tahun lalu tidak jarang keluar lagi pada SBMPTN selanjutnya. Practice Makes Perfect! Buku ini sudah dilengkapi soal dan pembahasan yang lengkap. Lebih dari 50 paket yang dapat kalian coba untuk berlatih. 4. Ikut Bimbel Ini memang memerlukan dana ekstra. Namun ada banyak keuntungan jika
kita mengikuti bimbel. Materi yang disajikan biasanya sudah terkonsep dengan baik. Selain itu, diberikan pula tips-tips praktis khas bimbel yang akan mempermudah kita dalam mengerjakan soal. Biasanya juga akan ada program try out berkala untuk mengukur kemampuan kita. 5. Doa dan Restu Orang Tua Dari semua aspek penting di atas, tentunya yang lebih terpenting
dan lebih manjur adalah doa serta restu dari orang tua. Tugas kita adalah berusaha, hasilnya kita pasrahkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap yakin, tetap semangat, dan tetap optimis.
Inilah beberapa alasan spektakuler yang menjadikan buku ini WAJIB 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, sejarah, ekonomi, sosiologi, dan geografi. Inilah yang membuat buku ini sangat layak
dijadikan sebagai acuan belajar. Berisi Soal-Soal SBMPTN IPS Soshum yang Telah Diujikan dan Prediksinya Buku ini menyuguhkan soal-soal SBMPTN IPS SOSHUM yang telah diujikan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Dan, hebatnya, disajikan pula prediksi soal-soal SBMPTN IPS SOSHUM tahun 2021. 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 APPS Android plus CD Simulasi SBMPTN IPS Soshum Kalian pasti tidak akan
bosan belajar soal dalam buku ini. Sebab, buku ini disertai bonus APPS Android plus CD Simulasi SBMPTN IPS SOSHUM. Jadi, kalian bisa belajar dengan beragam cara yang asyik.
Buku ini terdiri atas 12 bab, yang mencakup seluruh materi pada Kimia SMA/MA dari kelas X sampai kelas XII. Pada setiap bab, terdapat soal latihan dan pembahasannya, soal pemantapan, dan variasi soal SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) beserta pembahasannya. Buku ini juga dilengkapi soal Ujian Nasional dan soal-soal HOTS (Higher Order
Thinking Skill) beserta pembahasannya di akhir buku.
Untuk mencapai nilai maksimal dalam ujian nasional diperlukan banyak belajar dan berlatih mengerjakan soal. Proses belajar dan berlatih akan membentuk daya pikir dan kemampuan menganalisis soal dengan sendirinya. Jika kedua hal tersebut telah didapatkan, siswa akan dapat mengerjakan soal-soal dengan solusi yang cepat dan tepat. Buku Target Nilai 10 UN SMA
IPS/MA 2016 Sistem CBT hadir sebagai solusi tepat bagi siswa dalam proses belajar dan berlatih tersebut. Siswa akan mendapatkan SEPULUH keunggulan dalam satu buku: • Full Strategi & Kupas Tuntas SKL Terbaru • Full Ringkasan Materi Sesuai Kisi-kisi Terbaru • Kumpulan Lengkap Soal & Pembahasan • Kumpulan Lengkap Soal Latihan & Prediksi Akurat Sesuai
Kisi-kisi Terbaru • FREE Try Out Online Sistem CBT “www.rajatryout.com” • FREE Apps Android “Try Out CBT UN SMA 2016”, “Try Out SBMPTN 2016”, dan “TOEFL CMedia” • FREE Software “CBT UN 2016” • FREE E-book “TOEFL Masuk PTN” dan “BSE Semua Pelajaran” • FREE Bank Soal UN & SBMPTN Edisi 12 Tahun • BONUS BEASISWA Rp100 Juta Semua
dikupas secara detail di dalam buku terbitan dari CMedia ini dan mudah dipahami. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, buku ini akan menjadi bekal berharga bagi siswa untuk mencapai target nilai 10 dalam semua mata pelajaran UN SMA/MA IPS 2016 Sistem CBT. Selamat belajar dan salam sukses!
Modul Ringkasan SBMPTN TPA
Mega Bank SBMPTN SAINTEK 2018 (Plus CD)
Sukses UN-USBN SMA/MA IPS 2020
Super Modul Biologi SMA Kelas X, XI dan XII
SKSP Seri Kumpulan Soal Dan Pembahasan Matematika Dilengkapi Dengan Soal HOTS

SBMPTN merupakan seleksi bersama dalam penerimaan mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi negeri secara nasional dan selama ini telah menunjukkan berbagai keuntungan serta keunggulan, baik bagi calon mahasiswa, perguruan tinggi negeri, maupun kepentingan nasional. Bagi calon mahasiswa, SBMPTN sangat menguntungkan karena lebih efisien, murah, dan fleksibel karena adanya mekanisme lintas
wilayah. Untuk menghadapi TPA SBMPTN, diperlukan banyak belajar dan berlatih mengerjakan soal. Proses belajar dan berlatih akan membentuk daya pikir dan kemampuan menganalisis soal dengan sendirinya. Jika kedua hal tersebut telah didapatkan, Anda akan dapat mengerjakan soal-soal dengan solusi yang cepat dan tepat. 99% Lolos TPA SBMPTN hadir sebagai solusi tepat bagi Anda dalam proses belajar dan
berlatih tersebut. Anda akan mendapatkan: 6 Paket Modul Penalaran Verbal 12 Paket Modul Penalaran Numerikal 6 Paket Modul Penalaran Figural 15 Paket Prediksi TPA SBMPTN Semua dikupas secara detail dan mudah dipahami. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, buku ini akan menjadi bekal berharga bagi Anda dalam menghadapi TPA SBMPTN agar dapat sukses lolos ke PTN favorit. Selamat belajar dan
salam sukses! Buku Persembahan Penerbit Cmedia
SBMPTN sudah menjadi ajang yang selalu ramai setiap tahunnya. Karena ini merupakan ujian yang diadakan untuk bisa masuk ke Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia. Sehingga setiap tahunnya ratusan ribu orang berbondong-bondong untuk bisa mengikutinya. Karena untuk masuk ke berbagai universitas impiannya para pelajar harus melewati seleksi bersama ini. Agar anda mampu bersaing dan lulus Ujian
SBMPTN, anda harus terbiasa menyelesaikan soal-soal yang akan diujikan di dalam SBMPTN. Untuk itulah buku ini dibuat. Buku yang diterbitkan oleh LEMBAR PUSTAKA INDONESIA ini berisi jenis-jenis soal yang biasanya diujikan dalam SBMPTN. Jika anda mampu menyelesaikan soal-soal yang ada di dalam buku ini, maka kemungkinan besar anda bisa lulus dalam ujian SBMPTN. Karena soal-soal yang ada di
dalam buku ini tidak jauh berbeda dengan soal-soal yang ada di SBMPTN. Dengan adanya buku ini, semoga bisa membantu anda dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam ujian Seleksi Bersama Perguruan Tinggi Negeri. -Lembar Langit Indonesia GroupBuku yang berjudul SKSP Seri Kumpulan Soal dan Pembahasan Matematika Dilengkapi dengan Soal Host yang memuat berbagai tipe soal-soal latihan Matematika. SKSP Seri Kumpulan Soal Dan Pembahasan Matematika Dilengkapi Dengan Soal HOTS ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) masih menjadi tujuan favorit para siswa di Indonesia untuk melanjutkan studi mereka. Persaingan yang ketat tentunya mengharuskan para calon mahasiswa untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan banyak berlatih mengerjakan soal-soal SBMPTN secara mandiri. Buku 100% Siap Lolos SBMPTN Soshum 2016 ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan
para calon mahasiswa dalam mengerjakan soal-soal SBMPTN yang terdiri dari Tes Kemampuan dan Potensi Akademik (TKPA) untuk Matematika Dasar, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Tes Potensi Akademik (TPA) serta Tes Kemampuan Dasar Ilmu sosial dan Humaniora (SOSHUM) untuk Sejarah, Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi. Buku ini berisikan kumpulan soal SBMPTN 2013, 2014, dan 2015 beserta
pembahasan. Selain itu, buku ini dilengkapi pula dengan prediksi soal SBMPTN tahun 2016 dan pembahasannya. Dengan mempelajari soal-soal tersebut diharapkan para calon mahasiswa siap menghadapi SBMPTN 2016 dan tentunya dapat diterima di PTN yang dicita-citakan. Selamat belajar dan semoga sukses!
99% LOLOS TPA SBMPTN
Master Kisi-Kisi SBMPTN Soshum 2019
Master Kisi-Kisi SBMPTN Saintek 2019
Magic Trick Praktis ala Bimbel Fisika SMA Kelas X, XI, XII
Kumpulan Soal dan Pembahasan US IPS SD/MI
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 Wahyu1. Atur Waktu Belajar Pengaturan jadwal belajar sangat penting karena di kelas XII kalian akan sangat sibuk. Sibuk persiapan ujian akhir, les-les di sekolah, ujian praktik, dan lain-lain. Buat target belajar untuk semua materi dan disiplinlah untuk memenuhinya. Level soal SBMPTN biasanya lebih tinggi. Dengan fokus pada SBMPTN otomatis materi ujian akhir sudah ikut dipelajari. 2. Kupas Tuntas Materi Hal
kedua adalah tentang materi. Perdalam lagi materi dan poin-poin penting dari materi yang belum dipahami. Kalian harus tahu materi atau bab apa saja yang sering keluar di SBMPTN. Semakin sering merangkum maka semakin paham poin-poin materinya. Pemahaman yang diperoleh dengan cara menulis biasanya akan melekat lebih lama dalam ingatan kita. Buku ini sangat cocok kalian gunakan sebagai
bahan belajar. Materi dalam buku ini disusun sistematis, lengkap, dan tepat sasaran. Belajar pun jauh lebih efektif. 3. Belajar Soal-soal Tahun Lalu Hal ketiga adalah perbanyak mengerjakan soal-soal tahun sebelumnya. Semakin sering dan banyak soal yang kalian kerjakan maka semakin banyak pula referensi dan variasi soal SBMPTN yang diketahui. Model soal dari tahun-tahun lalu tidak jarang keluar
lagi pada SBMPTN selanjutnya. Practice Makes Perfect! Buku ini sudah dilengkapi soal dan pembahasan yang lengkap. Lebih dari 50 paket yang dapat kalian coba untuk berlatih. 4. Ikut Bimbel Ini memang memerlukan dana ekstra. Namun ada banyak keuntungan jika kita mengikuti bimbel. Materi yang disajikan biasanya sudah terkonsep dengan baik. Selain itu, diberikan pula tips-tips praktis khas bimbel
yang akan mempermudah kita dalam mengerjakan soal. Biasanya juga akan ada program try out berkala untuk mengukur kemampuan kita. 5. Doa dan Restu Orang Tua Dari semua aspek penting di atas, tentunya yang lebih terpenting dan lebih manjur adalah doa serta restu dari orang tua. Tugas kita adalah berusaha, hasilnya kita pasrahkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap yakin, tetap semangat,
dan tetap optimis
Konsep buku ini disajikan secara sederhana dengan dilengkapi materi dasar sosiologi pada setiap bab, contoh soal serta penyelesaian untuk soal-soal ujian nasional (UN).
SBMPTN 2019 merupakan seleksi berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC) atau Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) atau kombinasi hasil ujian tulis dan ujian keterampilan calon Mahasiswa, dilakukan secara bersama di bawah koordinasi Panitia Pusat. Untuk menghadapi SBMPTN, diperlukan banyak belajar dan berlatih mengerjakan soal. Proses belajar dan berlatih akan membentuk daya
pikir dan kemampuan menganalisis soal dengan sendirinya. Jika kedua hal tersebut telah didapatkan, Siswa akan dapat mengerjakan soal-soal dengan solusi yang cepat dan tepat. Master Kisi-Kisi SBMPTN Saintek 2019 hadir sebagai solusi tepat bagi calon mahasiswa dalam proses belajar dan berlatih tersebut. Buku ini berisi 118 Modul Materi dan Kumpulan Soal SBMPTN Saintek yang terdiri atas TKPA
(TPA Verbal, TPA Numerikal, TPA Figural, Matematika Dasar, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris) serta TKD Saintek (Matematika IPA, Fisika, Kimia, dan Biologi). Sebagai latihan, buku ini menyediakan ribuan soal SBMPTN Saintek plus pembahasan. Tidak ketinggalan, siswa juga akan mendapatkan beragam software dan android apps agar siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Semua
dikupas secara detail dan mudah dipahami. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, buku ini akan menjadi bekal berharga bagi calon mahasiswa dalam menghadapi SBMPTN Saintek 2019 agar dapat sukses lolos ke PTN favorit. Selamat belajar dan salam sukses! Buku persembahan penerbit Cmedia
BIG PELAJARAN SMA
Bank Soal SBMPTN SAINTEK VOL 3
100% Siap Lolos SBMPTN Soshum 2016
CMS Cara Menguasai Soal Kimia SMA dan MA Latihan Soal dan Pembahasan Plus HOTS
Kumpulan soal & Pembahasan untuk menghadapi UN & USBN
Buku ini hadir sebagai solusi tepat bagi adik-adik kelas VI SD/MI. Dengan metode penelaahan kisi-kisi sesuai BSNP, buku ini dapat menjadi alternative pembelajaran berkelanjutan serta latihan soal-soal IPS. Selamat berlatih dengan buku KUMPULAN SOAL DAN PEMBAHASAN US/USBN IPS SD MI. Persiapkan diri menghadapi ujian agar meraih nilai sempurna dalam US/USBN.
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) masih menjadi tujuan favorit para siswa di Indonesia untuk melanjutkan studi mereka. Persaingan yang ketat tentunya mengharuskan para calon mahasiswa untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan banyak berlatih mengerjakan soal-soal SBMPTN secara mandiri. Buku 100% Siap Lolos SBMPTN Saintek 2016 ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan para calon mahasiswa dalam mengerjakan soal-soal
SBMPTN yang terdiri dari Tes Kemampuan dan Potensi Akademik (TKPA) untuk Matematika Dasar, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Tes Potensi Akademik (TPA) serta Tes Kemampuan Dasar Sains dan Teknologi (SAINTEK) untuk Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi. Buku ini berisikan kumpulan soal SBMPTN 2013, 2014, dan 2015 beserta pembahasan. Selain itu, buku ini dilengkapi pula dengan prediksi soal SBMPTN tahun 2016 dan pembahasannya.
Dengan mempelajari soal-soal tersebut diharapkan para calon mahasiswa siap menghadapi SBMPTN 2016 dan tentunya dapat diterima di PTN yang dicita-citakan. Selamat belajar dan semoga sukses!
Soal-soal dalam buku ini berasal dari soal-soal SNMPTN dan SBMPTN tahun-tahun sebelumnya. Soal-soal yang keluar memang tidak sama persis setiap tahunnya. Namun, tingkat kesulitan, tipe, dan karakter soal yang muncul tidak akan jauh berbeda dari yang umumnya tersaji dalam ujian. Dengan banyak berlatih mengerjakan soal-soal tersebut, Anda akan menjadi terbiasa dan tentunya peluang untuk diterima di perguruan tinggi yang diidamkan semakin besar. Setiap
soal dalam buku ini dibahas secara tuntas dan mudah dipahami. Pembahasan soal disusun oleh tim penulis yang telah berpengalaman dalam menangani dan memecahkan soal-soal SBMPTN. Buku ini dilengkapi dengan soal-soal try out SBMPTN. Selain soal-soal asli SNMPTN dan SBMPTN, kami sajikan pula soal-soal try out SBMPTN. Tujuannya untuk mengetahui sampai sejauh mana penguasaan Anda terhadap materi-materi SBMPTN dan sampai sejauh mana
kemampuan Anda dalam mengerjakan soal-soal SBMPTN. Buku ini dilengkapi dengan soal-soal prediksi SBMPTN. Selain soal-soal try out SBMPTN, kami sajikan pula soal-soal prediksi SBMPTN. Tujuannya agar Anda mendapatkan gambaran seperti apa kira-kira soal yang akan muncul di SBMPTN nanti. Selain soal dan pembahasan SBMPTN, dalam buku ini kami lengkapi pula dengan informasi-informasi sebagai berikut. Informasi terbaru SBMPTN, berisi syaratsyarat pendaftaran, pembagian wilayah peserta SBMPTN, kelompok dan materi ujian, waktu pendaftaran, jadwal ujian, dan pengumuman hasil ujian. Tips sukses lolos SBMPTN, berisi tips sukses agar lolos SBMPTN dari awal persiapan sampai hari H pelaksanaan ujian. Statistik soal-soal SBMPTN, berisi uraian jumlah soal dari tiap-tiap materi/pokok bahasan yang diujiankan dari tahun ke tahun. Passing grade terbaru, untuk mengetahui persaingan dan peminat suatu
program studi di tahun sebelumnya. Buku ini dilengkapi dengan soal-soal prediksi SBMPTN. Selain soal-soal try out SBMPTN, kami sajikan pula soal-soal prediksi SBMPTN. Tujuannya agar Anda mendapatkan gambaran seperti apa kira-kira soal yang akan muncul di SBMPTN nanti. Selain soal dan pembahasan SBMPTN, dalam buku ini kami lengkapi pula dengan informasi-informasi sebagai berikut. Informasi terbaru SBMPTN, berisi syarat-syarat pendaftaran,
pembagian wilayah peserta SBMPTN, kelompok dan materi ujian, waktu pendaftaran, jadwal ujian, dan pengumuman hasil ujian. Tips sukses lolos SBMPTN, berisi tips sukses agar lolos SBMPTN dari awal persiapan sampai hari H pelaksanaan ujian. Statistik soal-soal SBMPTN, berisi uraian jumlah soal dari tiap-tiap materi/pokok bahasan yang diujiankan dari tahun ke tahun. Passing grade terbaru, untuk mengetahui persaingan dan peminat suatu program studi di tahun
sebelumnya. -BmediaKetekunan merupakan hal yang sangat dahsyat, terutama berhubungan dengan upaya dan usaha meraih kesuksesan. Dengan ketekunan, kita bisa menggapai impian. Berkat ketekunan, rintangan yang terjadi tak sampai menggoyahkan tekad. Berkat ketekunan, badaipun tak terasa mengganggu perjalanan. Orang yang tekun sulit terkalahkan dan pantang menyerah. Mereka memiliki ketahanan hati dan daya juang tinggi. Mereka tidak mudah patah arang dalam menghadapi
tekanan. Mereka tidak mudah mundur dalam menghadapi rintangan. Mereka pun tidak mudah lari dari medan pertempuran. Mereka yang benar-benar tekun tidak akan menyerah sebelum menang di Òmedan perangÓ. Kalian ingin sukses dalam belajar? Maka harus tekun belajar. Ketekunan mengalahkan segala keterbatasan. Selamat, kalian sudah memiliki buku MAGIC TRICK FISIKA SMA KELAS X, XI, XII dengan metode belajar ÒMAGIC TRICK ala BIMBELÓ.
Pelajari secara tuntas dengan penuh ketekunan. Isinya memuat metode-metode cerdik praktis ala bimbingan belajar dengan materi yang sudah disesuaikan dengan kurikulum terbaru. Buku yang sangat tepat untuk menunjang kesuksesanmu dalam belajar.
Rangkuman Lengkap Bahasa Indonesia; SMA IPA kelas 10/11/12
SUKSES UN SMA IPA 2017
Kumpulan Soal-soal Yang Sering & Selalu Keluar Setiap Tahunnya
Sikat Habis Semua Soal SBMPTN Saintek 2016
Panduan Lengkap Ujian SBMPTN SAINTEK 2015

Tiap tahun, seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi perhatian bersama. Informasi mengenai jadwal ujian, sosialisasi materi yang akan diujikan, hingga hasil ujian banyak tersebar melalui berbagai media. Namun, tahukah Anda jika istilah seleksi, materi ujian, dan sebagainya mengalami
beberapa kali perubahan. Istilah seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) mengalami perubahan dari masa ke masa. Mulai dari Sekretariat Kerjasama Antar Lima Universitas (SKALU), Sekretariat Kerjasama Antar Sepuluh Universitas (SKASU), Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru), Ujian
Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN), Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), hingga berganti menjadi Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Istilah materi ujian pun juga mengalami perubahan dari masa ke masa, seperti
Tes Potensi Akademik (TPA), Tes Kemampuan Dasar Umum (TKDU), Tes Kemampuan Dasar (TKD) SOSHUM/SAINTEK, Tes Kemampuan dan Potensi Akademik (TKPA), Tes Potensi Skolastik (TPS), dan Tes Kompetensi Akademik (TKA) SOSHUM/SAINTEK. Materi ujian yang diberikan juga mengalami perubahan, baik secara
susunan, jumlah soal, atau lainnya. Hal-hal tersebut menginspirasi kami untuk menulis buku ini. Buku ini berisi model soal-soal ujian masuk perguruan tinggi negeri dari masa ke masa. Jadi, Anda dapat mengetahui dan memahami perubahan soal-soal ujian masuk perguruan tinggi negeri. Buku ini
berisi beberapa paket soal yang dapat Anda jadikan bahan latihan untuk menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Buku ini disusun dan dikembangkan oleh tentor-tentor bimbingan belajar (bimbel), yang sudah paham seluk-beluk dan karakter soal-soal ujian masuk perguruan tinggi negeri.
Selain itu, keunggulan dari buku ini terletak pada banyaknya paket soal dan pembahasan yang rinci. Bagi siswa lulusan SMA dan sederajat dapat menggunakan buku ini sebagai salah satu referensi dalam mempersiapkan diri menghadapi soal-soal ujian masuk perguruan tinggi negeri. Dengan buku ini,
Anda dapat belajar secara mandiri, bahkan tidak perlu mengikuti bimbel. (Genta Smart Publisher)
Cara Cepat Menguasai Bahasa Inggris SMA/MA bertujuan untuk membantu siswa dalam belajar dan memahami beragam materi dalam Bahasa Inggris, terutama dalam menyelesaikan soal-soal Bahasa Inggris.
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). 12 Paket Soal & Bahas UN + USBN Buku persembahan
penerbit BintangWahyu
Ketekunan merupakan hal yang sangat dahsyat, terutama berhubungan dengan upaya dan usaha meraih kesuksesan. Dengan ketekunan, kita bisa menggapai impian. Berkat ketekunan, rintangan yang terjadi tak sampai menggoyahkan tekad. Berkat ketekunan, badaipun tak terasa mengganggu perjalanan. Orang
yang tekun sulit terkalahkan dan pantang menyerah. Mereka memiliki ketahanan hati dan daya juang tinggi. Mereka tidak mudah patah arang dalam menghadapi tekanan. Mereka tidak mudah mundur dalam menghadapi rintangan. Mereka pun tidak mudah lari dari medan pertempuran. Mereka yang benar-benar
tekun tidak akan menyerah sebelum menang di Òmedan perangÓ. Kalian ingin sukses dalam belajar? Maka harus tekun belajar. Ketekunan mengalahkan segala keterbatasan. Selamat, kalian sudah memiliki buku MAGIC TRICK BIOLOGI SMA KELAS X, XI, XII dengan metode belajar ÒMAGIC TRICK ala BIMBELÓ.
Pelajari secara tuntas dengan penuh ketekunan. Isinya memuat metode-metode cerdik praktis ala bimbingan belajar dengan materi yang sudah disesuaikan dengan kurikulum terbaru. Buku yang sangat tepat untuk menunjang kesuksesanmu dalam belajar.
Full Tips & Trik Materi dan Penyelesaian Soal Ala Tentor
Rangkuman Lengkap Fisika; SMA IPA kelas 10/11/12
CCM Cara Cepat Menguasai Biologi SMA dan MA Rangkuman Biologi SMA MA SBMPTN
CCM Cara Cepat Menguasai Bahasa Inggris SMA dan MA Rangkuman Bahasa Inggris SMA MA SBMPTN
Big Book SBMPTN SAINTEK 2016

Memuat: 1. Full materi & kumpulan rumus lengkap 2. Kumpulan lengkap soal dan pembahasan 3. Bank soal lengkap UN, US, Ujian Akhir Semester, dll 4. Paket prediksi UN SMA & SBMPTN Saintek -BintangWahyuCara Cepat Menguasai Ekonomi SMA/MA. Buku ini diharapkan dapat menambah referensi dan membantu pembaca, terutama dalam memahami penyelesaian soal-soal ekonomi. Konsep buku ini disajikan secara sederhana dengan dilengkapi materi dasar ekonomi pada setiap bab, contoh soal serta penyelesaiannya baik soal ujian nasional (UN), soal SBMPTN, soal
UTUL UGM, maupun soal SIMAK UI.
Inilah beberapa alasan spektakuler yang menjadikan buku ini WAJIB kalian miliki: - Ditulis oleh Penulis-Penulis yang Berkompeten Buku ini ditulis oleh para penulis yang berkompeten dan berprestasi di bidangnya masing-masing, yakni matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Inilah yang membuat buku ini sangat layak
dijadikan sebagai acuan belajar. - Berisi Soal-soal SBMPTN IPS Soshum yang Telah Diujikan dari Prediksinya Buku ini menyuguhkan soal-soal SBMPTN IPS Soshum yang telah diujikan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu 2013,2014,2015,2016,2017, dan 2018. Dan, hebatnya, disajikan pula prediksi soal-soal SBMPTN IPS Soshum 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 APPs Android plus CD Simulasi SBMPTN IPS Soshum
Kalian pasti tidak akan bosan belajar soal dalam buku ini. Sebab, buku ini disertai dengan bonus APPS Android plus CD Simulasi SBMPTN IPS soshum. Jadi, kalian bisa belajar dengan berbagai cara yang asyik.
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
Magic Trick Praktis ala Bimbel Biologi SMA Kelas X, XI, XII
Top Lolos SBMPTN IPS Soshum 2021
LIBAS AKM untuk SMP/MTs 2021
100% Siap Lolos SBMPTN Saintek 2016
Magic Trick Praktis ala Bimbel Kimia SMA Kelas X, XI, XII
Ketekunan merupakan hal yang sangat dahsyat, terutama berhubungan dengan upaya dan usaha meraih kesuksesan. Dengan ketekunan, kita bisa menggapai impian. Berkat ketekunan, rintangan yang terjadi tak sampai menggoyahkan tekad. Berkat ketekunan, badaipun tak terasa mengganggu perjalanan. Orang yang tekun sulit terkalahkan dan pantang menyerah. Mereka memiliki ketahanan
hati dan daya juang tinggi. Mereka tidak mudah patah arang dalam menghadapi tekanan. Mereka tidak mudah mundur dalam menghadapi rintangan. Mereka pun tidak mudah lari dari medan pertempuran. Mereka yang benar-benar tekun tidak akan menyerah sebelum menang di Òmedan perangÓ. Kalian ingin sukses dalam belajar? Maka harus tekun belajar. Ketekunan mengalahkan segala
keterbatasan. Selamat, kalian sudah memiliki buku MAGIC TRICK KIMIA SMA KELAS X, XI, XII dengan metode belajar ÒMAGIC TRICK ala BIMBELÓ. Pelajari secara tuntas dengan penuh ketekunan. Isinya memuat metode-metode cerdik praktis ala bimbingan belajar dengan materi yang sudah disesuaikan dengan kurikulum terbaru. Buku yang sangat tepat untuk menunjang kesuksesanmu
dalam belajar.
Meraih kesuksesan bukan perkara sulit jika Anda mengetahui triknya. Kuncinya, cukup menjadi diri sendiri dan melakukan yang terbaik. Sukses bukan semata bertumpu pada hal-hal yang Anda lakukan. Lebih dari itu, kepercayaan diri pun sangat dibutuhkan, seperti halnya jika kita ikut psikotes. Psikotes umumnya dipergunakan sebagai syarat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),
karyawan swasta, BUMN, bank, TNI, Polri, bahkan juga dipakai sebagai syarat kenaikan jabatan setingkat manajer pada bidang pekerjaan. Tujuan dari psikotes adalah mengukur individu secara psikis. Psikotes dapat diterapkan kepada anak-anak maupun dewasa dan bisa berbentuk tertulis, proyektif, atau evaluasi secara verbal yang teradministrasi untuk mengukur fungsi atau kemampuan
kognitif dan emosional seseorang. Penilaian psikotes tidak berdasarkan pada siapa yang paling pintar. Bisa saja orang yang secara akademik tidak begitu pintar, dapat mengalahkan orang yang lebih pintar dan lolos ujian psikotes. Hal ini sering terjadi, bahkan mungkin Anda pernah mengalaminya atau melihat orang lulusan perguruan tinggi terbaik belum bekerja atau diterima kerja pada sebuah
perusahaan karena selalu gagal dan tidak lolos psikotes. Oleh karena itu, sukses lolos psikotes adalah harapan bagi sama orang. Namun, harapan ini terkadang tidak tercapai karena kurang siapnya peserta dalam menghadapi serangkaian tes. Buku Best Score Psikotes hadir sebagai buku panduan yang akan membantu Anda mewujudkan harapan agar lolos psikotes dengan hasil terbaik. Jadi,
buku ini dapat Anda gunakan sebagai acuan belajar untuk mendapatkan score terbaik pada psikotes. Buku ini juga dapat Anda gunakan sebagai latihan sehingga menjadi senjata ampuh untuk lolos psikotes. Buku ini dilengkapi dengan Bonus DVD yang berisikan sebagai berikut : Video Tips dan Trik Pengerjaan Psikotes Software Simulasi Psikotes Software Simulasi CAT CPNS Software Simulasi
TOEFL Buku ini juga dilengkapi Bonus Aplikasi Android yang memudahkan Anda berlatih dimanapun dan kapanpun, yaitu : Aplikasi Psikotes Apliksi TOEFL Aplikasi Tes Buta Warna (Genta Smart Publisher)
100% Siap Lolos SBMPTN Saintek 2016Gramedia Widiasarana Indonesia
Inilah beberapa alasan spektakuler yang menjadikan buku ini WAJIB kalian miliki: - Ditulis oleh Penulis-Penulis yang 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, ekonomi, sejarah, geografi dan sosiologi. Inilah yang membuat buku ini sangat layak
dijadikan sebagai acuan belajar. - Berisi Soal-soal SBMPTN IPA Saintek&Soshum yang Telah Diujikan dari Prediksinya Buku ini menyuguhkan soal-soal SBMPTN IPA Saintek&Soshum yang telah diujikan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu 2013,2014,2015,2016, 2017, dan 2018. Dan, hebatnya, disajikan pula prediksi soal-soal SBMPTN IPA Saintek&Soshum 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 APPs Android plus CD Simulasi SBMPTN IPA Saintek&Soshum Kalian pasti tidak
akan bosan belajar soal dalam buku ini. Sebab, buku ini disertai dengan bonus APPS Android plus CD Simulasi SBMPTN IPA Saintek&Soshum. Jadi, kalian bisa belajar dengan berbagai cara yang asyik.
WANGSIT (PAWANG SOAL SULIT) HOTS UTBK SBMPTN SAINTEK 2021
Kumpulan Soal dan Pembahasan USBN IPS SMP/MTs
Best Score Psikotes
Big Book SBMPTN SOSHUM 2016
CCM Cara Cepat Menguasai Sosiologi SMA dan MA Rangkuman Sosiologi SMA MA SBMPTN

IPA adalah ilmu yang mempelajari alam sekitar dan isinya. Salah satu cabang ilmu IPA yang penting adalah Biologi karena berhubungan dengan kehidupan dalam segala aspek. Layaknya manusia yang saling membantu agar tetap hidup, ilmu biologi dan keterkaitannya dengan bidang lainnnya dapat saling menolong agar menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan. Konsep
buku bahan ajar ini adalah sebagai buku pendamping guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar disekolah maupun mandiri. Buku ajar 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 biologi yang menyenangkan. - Dilengkapi contoh soal dan pembahasan disertai cara cepat. - Soal Up to date dan 1.500 ++ 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.
Untuk menghadapi SBMPTN diperlukan banyak belajar dan berlatih mengerjakan soal. Proses belajar dan berlatih akan membentuk daya pikir dan kemampuan menganalisis soal dengan sendirinya. Jika kedua hal tersebut telah didapatkan, siswa akan dapat mengerjakan soal-soal dengan solusi yang cepat dan tepat. Big Book SBMPTN Saintek 2016 hadir sebagai solusi tepat bagi siswa dalam
proses belajar dan berlatih tersebut. Siswa akan mendapatkan: 1. Informasi dan Strategi Sukses Lolos SBMPTN 2016 2. Ringkasan Materi Superlengkap Berdasarkan Statistik Soal Terupdate 3. LIMA Paket Soal & Pembahasan SBMPTN Terkini 4. LIMA Paket Prediksi & Pembahasan SBMPTN 2016 Terakurat 5. FREE Try Out Online di www.rajatryout.com 6. FREE Apps Android “Try Out
SBMPTN 2016” dan “TOEFL CMedia” 7. FREE Desktop Software “SBMPTN 2016” 8. FREE E-Book “TOEFL Masuk PTN” 9. FREE Bank Soal SBMPTN Edisi 12 Tahun 10. BONUS Beasiswa Ro100 Juta Semua dikupas secara detail di dalam buku persembahan dari Penerbit CMedia ini dan mudah dipahami. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, buku ini akan menjadi bekal berharga bagi
siswa dalam menghadapi SBMPTN Saintek 2016 agar dapat sukses lolos ke PTN terfavorit. Selamat belajar dan salam sukses!
Buku ini hadir sebagai solusi tepat bagi pelajar kelas IX SMP/MTs. Dengan metode penelaahan kisi-kisi sesuai BSNP, buku ini dapat menjadi alternatif pembelajaran berkelanjutan serta latihan soal-soal IPS. Ê Selamat berlatih dengan buku KUMPULAN SOAL DAN PEMBAHASAN UN/USBN IPS SMP/MTs. Persiapkan menghadapi ujian agar meraih nilai sempurna.
Untuk mencapai nilai maksimal dalam ujian nasional diperlukan banyak belajar dan berlatih mengerjakan soal. Proses belajar dan berlatih akan membentuk daya pikir dan kemampuan menganalisis soal dengan sendirinya. Jika kedua hal tersebut telah didapatkan, siswa akan dapat mengerjakan soal-soal dengan solusi yang cepat dan tepat. Buku Target Nilai 10 UN SMA IPA/MA 2016 Sistem
CBT hadir sebagai solusi tepat bagi siswa dalam proses belajar dan berlatih tersebut. Siswa akan mendapatkan SEPULUH keunggulan dalam satu buku: • Full Strategi & Kupas Tuntas SKL Terbaru • Full Ringkasan Materi Sesuai Kisi-kisi Terbaru • Kumpulan Lengkap Soal & Pembahasan • Kumpulan Lengkap Soal Latihan & Prediksi Akurat Sesuai Kisi-kisi Terbaru • FREE Try Out Online
Sistem CBT “www.rajatryout.com” • FREE Apps Android “Try Out CBT UN SMA 2016”, “Try Out SBMPTN 2016”, dan “TOEFL CMedia” • FREE Software “CBT UN 2016” & Aplikasi Unsur Periodik Kimia • FREE E-book “TOEFL Masuk PTN” dan “BSE Semua Pelajaran” • FREE Bank Soal UN & SBMPTN Edisi 12 Tahun • BONUS BEASISWA Rp100 Juta Semua dikupas secara detail
dalam buku persembahan dari penerbit CMedia dan mudah dipahami. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, buku ini akan menjadi bekal berharga bagi siswa untuk mencapai target nilai 10 dalam semua mata pelajaran UN SMA/MA IPA 2016 Sistem CBT. Selamat belajar dan salam sukses!
Target Nilai 10 UN SMA/MA IPA 2016 Sistem CBT
SUKSES UN SMA IPS 2017
Super Cerdas Lolos SBMPTN IPC Saintek & Soshum 2019
Target Nilai 10 UN SMA/MA IPS 2016 Sistem CBT
Super Cerdas Lolos SBMPTN IPS Soshum 2019
Untuk menghadapi SBMPTN diperlukan banyak belajar dan berlatih mengerjakan soal. Proses belajar dan berlatih akan membentuk daya pikir dan kemampuan menganalisis soal dengan sendirinya. Jika kedua hal tersebut telah didapatkan, siswa akan dapat mengerjakan soal-soal dengan solusi yang cepat dan tepat. Big Book SBMPTN Soshum 2016 hadir sebagai solusi tepat bagi siswa dalam proses belajar dan berlatih tersebut. Siswa akan
mendapatkan: 1. Informasi dan Strategi Sukses Lolos SBMPTN 2016 2. Ringkasan Materi Superlengkap Berdasarkan Statistik Soal Terupdate 3. LIMA Paket Soal & Pembahasan SBMPTN Terkini 4. LIMA Paket Prediksi & Pembahasan SBMPTN 2016 Terakurat 5. FREE Try Out Online di www.rajatryout.com 6. FREE Apps Android “Try Out SBMPTN 2016” dan “TOEFL CMedia” 7. FREE Desktop Software “SBMPTN 2016” 8. FREE EBook “TOEFL Masuk PTN” 9. FREE Bank Soal SBMPTN Edisi 12 Tahun 10. BONUS Beasiswa Ro100 Juta Semua dikupas secara detail di dalam buku persembahan dari Penerbit CMedia ini dan mudah dipahami. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, buku ini akan menjadi bekal berharga bagi siswa dalam menghadapi SBMPTN Soshum 2016 agar dapat sukses lolos ke PTN terfavorit. Selamat belajar dan salam sukses!
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau disingkat SBMPTN merupakan seleksi bersama dalam penerimaan mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi negeri menggunakan pola ujian tertulis secara nasional dan selama ini telah menunjukkan berbagai keuntungan serta keunggulan, baik bagi calon mahasiswa, perguruan tinggi, maupun kepentingan nasional. Bagi calon mahasiswa, ujian tertulis sangat menguntungkan
karena lebih efisien, murah, dan fleksibel karena adanya mekanisme lintas wilayah. Untuk dapat mengerjakan soal TPA SBMPTN dengan benar, diperlukan banyak belajar dan berlatih mengerjakan soal. Proses belajar dan berlatih akan membentuk daya pikir dan kemampuan menganalisis soal dengan sendirinya. Jika kedua hal tersebut telah didapatkan, Anda akan mengerjakan soal-soal dengan cepat dan tepat. Modul Ringkasan
SBMPTN TPA hadir sebagai solusi tepat bagi calon mahasiswa dalam proses belajar dan berlatih tersebut. Anda akan mendapatkan ringkasan materi lengkap, 2 paket soal asli, 2 paket prediksi, serta dilengkapi dengan pembahasan yang detail dan mudah untuk dipahami. Ebook ini menjadi bekal berharga bagi calon mahasiswa dalam menghadapi SBMPTN agar sukses lolos ke PTN favorit. Selamat belajar dan salam sukses! ------ Buku
panduan ujian persembahan penerbit Cmedia
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau disingkat SBMPTN merupakan seleksi bersama dalam penerimaan mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi negeri menggunakan pola ujian tertulis secara nasional dan selama ini telah menunjukkan berbagai keuntungan serta keunggulan, baik bagi calon mahasiswa, perguruan tinggi, maupun kepentingan nasional. Bagi calon mahasiswa, ujian tertulis sangat menguntungkan
karena lebih efisien, murah, dan fleksibel karena adanya mekanisme lintas wilayah. Untuk menghadapi SBMPTN diperlukan banyak belajar dan berlatih mengerjakan soal. Proses belajar dan berlatih akan membentuk daya pikir dan kemampuan menganalisis soal dengan sendirinya. Jika kedua hal tersebut telah didapatkan, Anda akan mengerjakan soal-soal dengan cepat dan tepat. Modul Ringkasan SBMPTN TKPA hadir sebagai solusi
tepat bagi calon mahasiswa dalam proses belajar dan berlatih tersebut. Anda akan mendapatkan ringkasan materi lengkap, 2 paket soal asli, 2 paket prediksi, serta dilengkapi dengan pembahasan yang detail dan mudah untuk dipahami. Ebook ini menjadi bekal berharga bagi calon mahasiswa dalam menghadapi SBMPTN agar sukses lolos ke PTN favorit. Selamat belajar dan salam sukses! ------ Buku panduan ujian persembahan penerbit
Cmedia
Untuk menghadapi Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) diperlukan banyak belajar dan berlatih mengerjakan soal. Proses belajar dan berlatih akan membentuk daya pikir dan kemampuan menganalisis soal-soal ujian tepat dan cepat. Mega Bank SBMPTN SAINTEK 2018 hadir dengan banyak keunggulan yang dapat menjadi solusi tepat bagi siswa untuk belajar dan berlatih soal-soal dalam menghadapi SBMPTN agar
dapat lolos ke PTN favorit di jurusan impian. Keunggulan buku sebagai berikut. • Informasi Terkini SBMPTN Saintek 2018 • Strategi Sukses Lolos SBMPTN Saintek 2018 • Statistik Soal-Soal SBMPTN Saintek Terupdate • Panduan Memilih Jurusan SBMPTN Saintek 2018 • Ringkasan Materi Singkat, Padat, & Jelas • ENAM Paket Soal Asli SBMPTN Saintek Plus Pembahasan • TUJUH Paket Try Out SBMPTN Saintek 2018 Plus
Pembahasan • DELAPAN Paket Prediksi SBMPTN Saintek 2018 Plus Pembahasan • SATU Paket Software CBT SBMPTN 2018 Plus PembahasanTiga Paket Ebook Soal Asli SBMPTN • Saintek Plus Pembahasan • Software CBT UN SMA IPA 2018 • Software TOEFL Cmedia • Passing Grade PTN Saintek terbaru • FREE Try Out Online di www.rajatryout.com • FREE Apps Android “Try Out SBMPTN CMedia” • FREE Apps Android
“TOEFL CMedia” • FREE Apps Android “Try Out CBT UN SMA CMedia” • Ebook UUD 1945 • Ebook TOEFL Masuk PTN • Ebook Ejaan Bahasa Indonesia Terbaru Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, buku ini akan menjadi bekal berharga bagi siswa agar sukses menghadapi SBMPTN 2018. Buku persembahan Penerbit Cmedia
WANGSIT (PAWANG SOAL SULIT) HOTS UTBK SBMPTN SOSHUM 2021
Modul Ringkasan SBMPTN TKPA
Kumpulan Soal dan Pembahasan untuk Menghadapi Ujian Nasional
Latihan Soal dan Prediksi Berbasis Asesmen Kompetensi Minimum
Rangkuman Lengkap Matematika; SMA IPA kelas 10/11/12
SBMPTN 2019 merupakan seleksi berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC) atau Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) atau kombinasi hasil ujian tulis dan ujian keterampilan calon Mahasiswa, dilakukan secara bersama di bawah koordinasi Panitia Pusat. Untuk menghadapi SBMPTN, diperlukan banyak belajar dan berlatih mengerjakan soal. Proses belajar dan berlatih
akan membentuk daya pikir dan kemampuan menganalisis soal dengan sendirinya. Jika kedua hal tersebut telah didapatkan, Siswa akan dapat mengerjakan soal-soal dengan solusi yang cepat dan tepat. Master Kisi-Kisi SBMPTN Soshum 2019 hadir sebagai solusi tepat bagi calon mahasiswa dalam proses belajar dan berlatih tersebut. Buku ini berisi 108 Modul Materi dan
Kumpulan Soal SBMPTN Soshum yang terdiri atas TKPA (TPA Verbal, TPA Numerikal, TPA Figural, Matematika Dasar, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris) serta TKD Soshum (Sejarah, Geografi, Sosiologi, dan Ekonomi). Sebagai latihan, buku ini menyediakan ribuan soal SBMPTN Saintek plus pembahasan. Tidak ketinggalan, siswa juga akan mendapatkan beragam software dan
android apps agar siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Semua dikupas secara detail dan mudah dipahami. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, buku ini akan menjadi bekal berharga bagi calon mahasiswa dalam menghadapi SBMPTN Soshum 2019 agar dapat sukses lolos ke PTN favorit. Selamat belajar dan salam sukses! Buku persembahan penerbit Cmedia
Tahukah kamu istilah Merdeka Belajar? Istilah baru ini sering kita dengarkan saat ini. Merdeka belajar adalah salah satu konsep yang digagas oleh Kemendikbud dalam rangka mempersiapkan generasi muda bangsa yang unggul melalui konsep belajar yang menyenangkan. Konsep Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim terdorong karena keinginannya menciptakan suasana
belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian Skor atau nilai tertentu. Untuk mendukung program pemerintah, tergagaslah Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang sangat memerlukan kemampuan dalam berpikir. Ada dua hal yang diuji dalam AKM. Pertama, tentang kemampuan berliterasi. Kemampuan berliterasi dalam AKM adalah kemampuan dalam
memahami bacaan. Kemampuan berliterasi dibutuhkan untuk mendukung siswa dalam mempelajari mata pelajaran apa pun. Kemampuan berliterasi juga merupakan kemampuan yang dibutuhkan setiap orang dalam sepanjang hayatnya. Untuk menyongsong kehidupan dimasa yang akan datang, seseorang diharuskan memiliki kemampuan memahami informasi dan
menganalisa informasi tersebut. Kedua, kemampuan numerasi yaitu kemampuan dalam menghadapi angka atau data yang sangat dibutuhkan di masa depan. Bahkan kehidupan masa depan akan bergantung kepada kemampuan mengolah data atau angka ini. Buku LIBAS AKM untuk SMP/MTs 2021 ini disusun oleh Tim Tentor yang telah berpengalaman mengajar dan menulis
berbagai materi serta latihan soal. Buku ini membantu mempersiapkan siswa dan para pendidik dalam meningkatkan baku mutu pendidikan melalui konsep pemahaman asesmen literasi yang akan mendukung peningkatan pendidikan di Indonesia. Penghapusan Ujian Nasional dan diubah dalam bentuk asesmen menjadi langkah yang baik dalam meningkatkan mutu pendidikan
di Indonesia agar dapat bersaing secara Internasional. Buku LIBAS AKM ini sangat lengkap dan mendukung kemampuan siswa dalam memahami informasi, memahami konsep, serta belajar berpikir logis dan kritis. Buku ini juga dilengkapi dengan drilling soal LOTS, MOTS, dan HOTS sesuai kisi-kisi AKM. Dengan dilengkapi materi yang relevan dengan kurikulum terbaru saat ini,
buku ini siap membantu para siswa dan pendidik untuk memajukan pendidikan di negara tercinta ini. Salam sukses selalu!!!
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