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Untuk versi cetak, silakan kunjungi: http://www.penerbitduta.com/read_resensi/2019/4/kreatif-tematik-tema-1-indahnya-kebersamaan-untuk-sdmi-kelas-iv#.YWfi8dVByUk Buku Seri Kreatif Tematik SD/MI merupakan buku teks yang disusun
berdasarkan Kurikulum 2013. Buku ini memudahkan peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran karena memiliki keunggulan sebagai berikut. ü Buku ini memuat materi dan kegiatan yang memungkinkan peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan
pembelajaran. Melalui pendekatan sains dengan konsep 5M, buku ini membiasakan peserta didik untuk Mengamati, Menanya, Mencoba, Menalar, dan Mengomunikasikan/Membentuk Jejaring. ü Buku ini mengaplikasikan konsep Contextual Learning
sehingga materi mudah dipelajari oleh peserta didik karena menyajikan contoh konkret dari peristiwa sehari-hari. ü Buku ini mendorong peserta didik untuk lebih kritis dan kreatif dalam mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh. Peserta didik
membiasakan diri menemukan berbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi atau menjadi problem solver. ü Buku ini juga membantu pembangunan karakter peserta didik karena dilengkapi penilaian aspek sikap yang melibatkan
orang tua dan guru. Setelah paham dan terampil, peserta didik didorong untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan tersebut dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Buku teks pelajaran ini telah dinyatakan layak berdasarkan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 93/P/2019 tentang “Penetapan Buku Teks Pendamping Pendidikan Dasar dan Menengah Kurikulum 2013 Kelas I, Kelas IV, Kelas VII, dan Kelas X”.
Untuk mendapatkan nilai maksimal dalam ujian tidak cukup hanya dengan membaca saja. Siswa butuh berlatih dengan giat mengerjakan berbagai macam variasi soal. Dengan banyak belajar dan berlatih, siswa akan terbiasa mengerjakan soal ujian
dengan solusi yang cepat dan tepat. Buku Mega Book Pelajaran SD/MI dari Penerbit CMedia hadir sebagai solusi tepat bagi siswa dalam proses belajar dan berlatih tersebut. Tidak hanya untuk satu mata pelajaran saja, buku ini memuat lima pelajaran
sekaligus. Siswa akan mendapatkan rangkuman materi yang diringkas padat dan jelas. Setelah mempelajari materi yang diberikan, siswa akan mendapatkan ratusan soal dan pembahasannya. Siswa juga akan mendapatkan ratusan soal latihan
dengan variasi yang lengkap. Sebagai bonus, siswa akan mendapatkan akses gratis untuk beragam aplikasi android di Google Play Store. Siswa juga bisa menguji kemampuannya secara online dengan try out gratis di situs www.rajatryout.com. Tidak
lupa, sebagai bentuk apresiasi untuk siswa yang berprestasi, buku ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan beasiswa dengan total Rp100 juta. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, buku ini akan menjadi bekal berharga bagi
siswa untuk mencapai nilai maksimal dalam ulangan harian, UTS, UAS, dan US/M. Selamat belajar dan salam sukses!
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.
rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, senjata tradisional, lagu daerah, suku, agama dan alat musik tradisional
Pasti Bisa Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP/MTs Kelas VIII
A Bibliography
SERI SUPER IPS : - Jilid 5
Superlengkap Ringkasan Materi IPS SD/MI Kelas 4,5,6
Explore Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jilid 3 untuk SMP/MTs Kelas IX
Buku EXPLORE SMP/MTs ini merupakan buku yang dikembangkan dengan pendekatan sains yang pasti akan disukai siswa, karena memiliki keunggulan sebagai berikut. Materi dan kegiatan dalam buku ini disusun dengan konsep 5M(Mengamati-Menanya-Mencoba-MenalarMengomunikasi/Membentuk Jejaring) yang memungkinkan
siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan akan menuntun siswa dalam membentuk bangunan pengetahuannya. Adanya kegiatan dan proyek yang dilakukan secara berkelompok akan menciptakan komunikasi dua arah antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru maupun orang tua, serta siswa dengan orang-orang di
sekitarnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengasah sikap dan kepedulian terhadap lingkungannya. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam sikap dan perilaku sehari-hari (character building). Buku ini membiasakan siswa menjadi kreatif dengan memberikan kebebasan untuk
mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh, sehingga siswa terbiasa melihat dan menemukan berbagai alternatif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menjadi pemecah masalah (problem solver).
Untuk versi cetak, silakan kunjungi: http://www.penerbitduta.com/read_resensi/2019/4/kreatif-tematik-tema-7-indahnya-keragaman-di-negeriku-untuk-sdmi-kelas-iv#.YWfxDtVByUk Buku Seri Kreatif Tematik SD/MI merupakan buku teks yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.
24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pada Kurikulum 2013. Buku ini memudahkan peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran karena memiliki keunggulan sebagai berikut. Buku ini memuat materi dan kegiatan yang memungkinkan peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Melalui
pendekatan sains dengan konsep 5M, buku ini membiasakan peserta didik untuk Mengamati, Menanya, Mencoba, Menalar, dan Mengomunikasikan/Membentuk Jejaring. Buku ini mengaplikasikan konsep Contextual Learning sehingga materi mudah dipelajari oleh peserta didik karena menyajikan contoh konkret dari peristiwa sehari-hari.
Buku ini mendorong peserta didik untuk lebih kritis dan kreatif dalam mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh. Peserta didik membiasakan diri menemukan berbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi atau menjadi problem solver. Buku ini juga membantu pembangunan karakter peserta didik karena dilengkapi penilaian
aspek sikap yang melibatkan orang tua dan guru. Setelah paham dan terampil, peserta didik didorong untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan tersebut dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Buku teks pelajaran ini telah dinyatakan layak berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
93/P/2019 tentang “Penetapan Buku Teks Pendamping Pendidikan Dasar dan Menengah Kurikulum 2013 Kelas I, Kelas IV, Kelas VII, dan Kelas X”.
Tentu saja kita harus bangga menjadi anak Indonesia! Negeri tempat kita dilahirkan sangat kaya dengan aneka cerita rakyat yang menyampaikan pesan moral baik. Provinsi-provinsi yangmembentang mulai dari Pulau Sumatra hingga Pulau Papua, memiliki ciri khas kedaerahan yang menjadikan Indonesia terkenal ke seluruh dunia. Semua
keistimewaan tentang Indonesia bisa kamu peroleh dari Storypedia Nusantara. Storypedia Nusantara dikemas tiga bagian (three in one). Terdapat kumpulan cerita rakyat nusantara yang menyampaikan banyak kisah teladan. Ada bab pustaka yang akan menambah pengetahuan kamu tentang provinsi-provinsi di Indonesia. Serta games menarik
yang menantang kamu untuk uji pengetahuan mengenai isi Storypedia Nusantara yang telah kamu baca.
Menyempurnakan Setengah Agama: Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Perkawinan Masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo
Mengenal Rumah Adat, Pakaian Adat, Tarian Adat, Dan Senjata Tradisional
Bahas Tuntas 1001 Soal IPS SD Kelas 4, 5, dan 6
Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas VII
BPSC Modul Ilmu Pengetahuan Sosial SD/MI Kelas IV
Mengenal Adat, Budaya, dan Kekayaan Alam Indonesia
Buku 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.
Dalam buku yang diterbitkan oleh KUNCIAKSARA ini, tersajikan soal-soal dari semua pelajaran di kelasnya. Dengan disertai kunci jawaban, diharapkan siswa menjadi mudah ketika menghadapi soal-soal pada ulangan harian sesungguhnya. Karena sudah terbiasa mengerjakan latihan soal-soal
yang umum dan paling sering keluar dalam setiap soal ini, maka siswa siswi diharapkan mendapatkan nilai terbaik dalam setiap ulangan harian maupun ujian kenaikan kelas. -Lembar Langit Indonesia GroupMengenal Rumah Adat, Pakaian Adat, Tarian Adat, Dan Senjata TradisionalPT Niaga SwadayaMengenal budaya bangsa Indonesiarumah adat, pakaian adat, tarian daerah, senjata tradisional, lagu daerah, suku, agama dan alat musik tradisionalMengenal budaya bangsa Indonesiarumah adat,
pakaian adat, tarian daerah, senjata tradisional, lagu daerah, suku dan agamaBahas Tuntas 1001 Soal IPS SD Kelas 4, 5, dan 6Pustaka WidyatamaOral Traditions of Southeast Asia and OceaniaA BibliographyYayasan Obor IndonesiaMengenal budaya bangsatarian adat, pakaian adat & rumah adat
daerahMengenal budaya Indonesia(tarian adat - pakaian adat dan rumah adat daerah)Nationalism and Ethnicity in Southeast AsiaProceedings of the Conference "Nationalism and Ethnicity in Southeast Asia" at Humboldt University, Berlin, October 1993LIT Verlag Münster
Kreatif Tematik Tema 8 Lingkungan Sahabat Kita Kelas V untuk SD/MI
Buku Siswa Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs Kelas 7
(tarian adat - pakaian adat dan rumah adat daerah)
Ensiklopedia Pelajar dan Umum
Rangkuman Pelajaran Lengkap IPS & PKn SD Kelas 4, 5, 6
Super Complete SMP/MTs 7,8,9

Untuk versi cetak, silakan kunjungi link: http://www.penerbitduta.com/read_resensi/2017/6/pasti-bisa-ppkn-smpmts-vii-kur-2013-revisi#.YXEYd1VBxhE Seri buku PASTI BISA merupakan buku pengayaan yang disusun berdasarkan
Kurikulum 2013. Buku ini berisi materi dan soal-soal latihan untuk membantu siswa menghadapi ulangan harian dan ulangan akhir semester. Buku yang membantu siswa mempersiapkan diri agar sukses meraih nilai tinggi ini disusun
dengan sistematika sebagai berikut. • Berisi ringkasan materi pelajaran sesuai Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam Kurikulum 2013. • Dilengkapi contoh-contoh soal pada setiap subbab yang dibahas secara gamblang
dan mudah dipahami (belajar melalui contoh). • Dilengkapi soal-soal latihan yang komprehensif di bagian akhir bab untuk menguji pemahaman materi di setiap bab. • Dilengkapi soal-soal Penilaian Hasil Belajar Semester 1 dan Penilaian
Hasil Belajar Semester 2 sebagai latihan untuk menghadapi ulangan akhir semester. Seri PASTI BISA membantu mencapai kesuksesan meraih nilai tinggi pada ulangan harian dan ulangan akhir semester.
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk menyempurnakan, bukan untuk mengganti. Perubahannya dilakukan dalam empat tahap melalui mekanisme Sidang MPR. Perubahan
pertama ditetapkan tanggal 19 Oktober 1999, perubahan kedua ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000, perubahan ketiga ditetapkan tanggal 9 November 2001, dan perubahan keempat ditetapkan tanggal 10 Agustus 2002. Buku ini berisi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lengkap dengan perubahannya. Untuk menunjang kebutuhan pelajar (SD, SMP, SMA), buku ini dilengkapi dengan Peraturan Perundang-undangan Nasional dan Pengetahuan
Ketatanegaraan Indonesia. Buku Persembahan Penerbit Bmedia
-Cikal Aksara100% Panduan Naik Kelas
SOSIO ANTROPOLOGI PENDIKAN
Budaya Nusantara
Jurus Tuntas Kuasai SBMPTN IPA Saintek 2020
KREATIF TEMATIK Tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku IV untuk SD/MI
Mengenal budaya bangsa
Buku Sukses USBN SMP/MTs merupakan buku soal yang disiapkan untuk membantu siswa fokus menghadapi ujian di tingkat akhir sekolah. Buku ini disusun dengan sistematika dan fitur-fitur sebagai berikut. »» Berisi poin-poin materi pelajaran yang sering diujikan sehingga
membantu siswa lebih fokus mendalami materi. »» Dilengkapi dengan contoh-contoh soal ujian yang dibahas secara komprehensif sehingga memberikan gambaran kepada siswa tentang bentuk soal-soal yang akan dihadapi pada ujian sesungguhnya (belajar melalui contoh). »»
Dilengkapi dengan soal-soal latihan sesuai kompetensi/indikator yang sering diujikan untuk membiasakan siswa mengerjakan soal. »» Disuguhkan dua paket soal latihan ujian sehingga siswa dapat berlatih mengerjakan soal-soal secara keseluruhan. »» Disajikan Data Statistik Soal
USBN 2012–2017. Dengan adanya data ini, siswa dapat menentukan arah belajar dan melakukan persiapan ujian lebih dini dan matang. Dengan demikian, siswa dapat memahami karakteristik berbagai soal dan dapat menyelesaikannya dengan cepat sehingga sukses menempuh ujian.
»» Disajikan juga Mind Map atau peta pikiran, yaitu suatu teknik grafis yang dapat memberikan informasi secara visual kepada siswa. Mind Map menunjukkan hubungan keseluruhan bagian dalam materi. Mind Map mampu membimbing siswa untuk berpikir secara runtut dan
global. »» Metode Cornell, yaitu penggunaan kolom catatan kecil untuk mencatat poin-poin penting atau keyword, juga diterapkan dalam buku ini dengan sedikit modifikasi. Kolom catatan tersebut, selain berfungsi sebagai pengingat, juga berfungsi untuk mengevaluasi diri. Dengan
membuat kesimpulan dan ulasan, siswa dapat sekaligus mengecek apakah pemahamannya terhadap materi belajar sudah benar atau belum.
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, fisika, kimia, dan biologi. Inilah yang membuat buku ini sangat layak dijadikan sebagai acuan belajar. - Berisi Soal-Soal SBMPTN IPA Saintek yang Telah Diujikan dan Prediksinya Buku ini menyuguhkan soal-soal SBMPTN IPA Saintek yang telah diujikan pada tahun-tahun
sebelumnya, yaitu tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Dan, hebatnya, disajikan pula prediksi soal-soal SBMPTN IPA Saintek tahun 2020. Dengan berlatih mengerjakan soal-soal ini, kalian pasti akan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. - Dilengkapi Kunci Jawaban dan
Pembahasan Semua soal di dalam buku ini dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Pembahasan disampaikan secara detail, dan tentunya mudah dipahami. - Disertai Bonus APPS Android plus CD Simulasi SBMPTN IPA Saintek Kalian pasti tidak akan bosan belajar
soal dalam buku ini. Sebab, buku ini disertai bonus APPS Android plus CD Simulasi SBMPTN IPA Saintek. Jadi, kalian bisa belajar dengan beragam cara yang asyik.
Dalam buku ini, tim penulis akan memberikan pencerahan, serta menambah ilmu pengetahuan kepada pembaca tentang adat perkawinan yang ada di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Walau sekarang dua provinsi, sebelumnya merupakan satu wilayah administrasi. Hanya saja, dalam
perkembangan tata kelola pemerintahan, Gorontalo dibentuk menjadi wilayah provinsi tersendiri. Dengan dua provinsi seperti sekarang menggambarkan dua etnisitas yang masing-masing memiliki kekhasan tersendiri.Buku ini memberikan pemahaman secara holistik dan
komprehensif tentang akulturasi Islam dengan budaya lokal melalui adat perkawinan. Sistem sosial dan kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Indonesia menjadi kekuatan dalam mengelaborasi interaksi sosial dalam masyarakat Sulawesi Utara yang heterogen dan multikultural.
Berbeda dengan model kekerabatan masyarakat Gorontalo dimana masyarakatnya homogen dari aspek agama, budaya, dan adat istiadat. Adat istiadat masyarakat Gorontalo terjadi akulturasi agama Islam ke budaya lokal yang dikenal sebagai kota serambi Madinah dengan
semboyan “Adat bersendikan syariat-syariat, bersendikan Kitabullah” artinya sistem sosial dan kekerabatan pada masyarakat Gorontalo agama Islam menjadi dasar dalam melakukan interaksi sosial.
Mega Book Pelajaran SD/MI Kelas IV, V, & VI
Proceedings of the Conference "Nationalism and Ethnicity in Southeast Asia" at Humboldt University, Berlin, October 1993
Sukses USBN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs
Nationalism and Ethnicity in Southeast Asia
IPS SD/MI Kls 5

"Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial bertujuan untuk mengembangkan potensi diri agar peka terhadap masalah -masalah yang terjadi di masyarakat, dan terampil mengatasi masalah yang terjadi dalam
kehidupan sehari-hari. Judul-judul Seri Cerdas Tangkas yang sudah terbit 1. Seri Cerdas Tangkas - Amazon 2. Seri Cerdas Tangkas - Gurun Sahara 3. Seri Cerdas Tangkas - Kutub Utara & Kutub
Selatan 4. Seri Cerdas Tangkas - IPA kelas 3 - semester 1 5. Seri Cerdas Tangkas - IPA kelas 3 - semester 2 6. Seri Cerdas Tangkas - IPA kelas 4 - semester 1 7. Seri Cerdas Tangkas - IPA
kelas 4 - semester 2 8. Seri Cerdas Tangkas - IPS kelas 3 - semester 1 9. Seri Cerdas Tangkas - IPS kelas 3 - semester 2 10. Seri Cerdas Tangkas - IPS kelas 4 - semester 1 11. Seri Cerdas
Tangkas - IPS kelas 4 - semester 2"
Buku ini merupakan wujud nyata dari hasil buah pikiran para penulis yang mencoba membedah wajah kemanusiaan dari perspektif bahasa, sastra, dan pengajaran Indonesia. buku ini memuat 15
karya hasil penelitian dan kajian pustaka yang terbagi ke dalam 3 bidang yakni bahasa, sastra Indonesia, dan pengajaran bahasa Indonesia.
Buku EXPLORE: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs ini merupakan buku yang dikembangkan dengan pendekatan sains yang pasti akan disukai siswa, karena memiliki keunggulan sebagai
berikut. Materi dan kegiatan dalam buku ini disusun dengan konsep 5M (Mengamati-Menanya-Mencoba-Menalar-Mengomunikasi/Membentuk Jejaring) yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif dalam
kegiatan pembelajaran dan akan menuntun siswa dalam membentuk bangunan pengetahuannya. Adanya kegiatan dan proyek yang dilakukan secara berkelompok akan menciptakan komunikasi dua arah
antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru maupun orang tua, serta siswa dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengasah sikap dan kepedulian terhadap
lingkungannya. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam sikap dan perilaku sehari-hari (character building). Buku ini membiasakan siswa
menjadi kreatif dengan memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh, sehingga siswa terbiasa melihat dan menemukan berbagai alternative untuk menyelesaikan berbagai
masalah yang dihadapi. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menjadi pemecah masalah (problem solver).
Storypedia
Nusantara
tarian adat, pakaian adat & rumah adat daerah
Buku Pendamping Siswa Cerdas Modul Ilmu Pengetahuan Sosial + Kunci Jawaban
IPS SD/MI Kls 4
Solusi Jitu Menghadapi Ulangan llmu Pengetahuan Sosial
Konsep yang aktual Disusun berdasarkan kurikulum 2013 edisi revisi terbaru. Teknik penyampaian materi berdasarkan jenjang kelas 7,8, dan 9 Cukup 1 buku SUPER COMPLETE untuk semua jenjang Acuan penguasaan materi Untuk dapat menguasai konsep materi buku ini dilengkapi dengan
acuan berbagai soal-soal perkompetensi dasar yang mengacu pada LOTS, MOTS, dan HOTS Kupas tuntas soal per-KD Terdiri dari 10.265 soal yang dilengkapi dengan jawaban full pembahasan super lengkap Fokus inti materi 5 mata pelajaran : - MATEMATIKA - IPA - IPS - BAHASA INDONESIA PPKN - BAHASA INGGRIS
Buku ini mengulas secara lengkap dan gamblang semua materi pelajaran IPS dan PKn SD mulai dari kelas 4, 5, dan 6. Setiap bab diulas per pokok materi, dari uraian definisi, penjabaran materi, hingga contoh soal ujian semester. Semua materi di dalam buku ini dikemas secara detail, tuntas, dan
mendalam. Sehingga setiap siswa mudah mengerti, memahami setiap materi, dan mengerjakan soal dengan mudah, cepat, dan tepat. Selain itu, buku ini juga dilengkapi kumpulan soal uji kompetensi, soal ujian semester, dan soal-soal akhir semester. -CMediaPart 2 of the proceedings of the title conference, held in October 1993 in Berlin. Thirteen papers (six in English, seven in German) discuss topics including: democracy in the Philippines, human rights in Asian political thinking, and women in Southeast Asia. No index. Distributed by Westview.
Annotation copyright by Book News, Inc., Portland, OR
Seri Cerdas Tangkas - IPS Kelas 4 Semester 1
rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, senjata tradisional, lagu daerah, suku dan agama
Explore Ilmu Pengetahuan Sosial Jilid 2 untuk SMP/MTs Kelas VIII
Multikultural : Karya Pelestarian Kearifan lokal kesenian Barongsai - Lion
Super 100! Aku Juara Kelas SD/MI Kelas 4
Top Lolos SBMPTN IPS Soshum 2021
Buku Pendamping Siswa Cerdas (BPSC) Modul Ilmu Pengetahuan Sosial SD/MI Kelas IV ini merupakan buku yang khusus ditujukan bagi siswa kelas IV. Setelah mempelajari buku ini, siswa kelas IV diharapkan dapat lebih memahami materi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Buku ini disusun dengan cukup praktis dan ringkas
sehingga siswa kelas IV dapat mempelajarinya dengan mudah. Buku ini dilengkapi dengan ringkasan materi yang berisi materi secara garis besar disertai contoh soal dan pembahasan. Selain itu, terdapat soal latihan dan aktivitas yang disajikan dalam berbagai variasi. Di akhir soal latihan, terdapat penilaian yang dapat membantu siswa
untuk mengevaluasi kemampuannya dalam memahami materi.
Buku ini merupakan sumbangan kecil pada materi mata kuliah Multikultural tentang keanekaragaman budaya lokal Indonesia, dan melalui pembelajaran budaya, mahasiswa dapat mengetahui pentingnya budaya lokal dalam membangun budaya bangsa serta bagaimana cara mengadaptasi budaya lokal di tengah perkembangan zaman. Di
era globalisasi ini, eksistensi kebudayaan nasional sebagai identitas bangsa Indonesia sedang terancam. Mahasiswa sebagai kalangan yang mempunyai posisi dan bekal strategis diharapkan mampu memberikan perannya untuk mempertahankan eksistensi kebudayaan nasional. Peran tersebut diterjemahkan dalam bentuk, mahasiswa sebagai
aset kemajuan bangsa di masa depan, mahasiswa sebagai teladan masyarakat yang berkualitas, mahasiswa sebagai pelestari kebudayaan & kesenian daerah, serta mahasiswa sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kemasyarakatan.
Untuk versi cetak, silakan kunjungi link: http://www.penerbitduta.com/read_resensi/2019/5/pasti-bisa-ilmu-pengetahuan-sosial-smpmts-kelas-viii#.YXEPNlVBxhE Seri buku PASTI BISA merupakan buku pengayaan yang disusun berdasarkan Kurikulum 2013. Buku ini berisi materi dan soal-soal latihan untuk membantu siswa menghadapi
ulangan harian dan ulangan akhir semester. Buku yang membantu siswa mempersiapkan diri agar sukses meraih nilai tinggi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. • Berisi ringkasan materi pelajaran sesuai Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam Kurikulum 2013. • Dilengkapi contoh-contoh soal pada setiap subbab
yang dibahas secara gamblang dan mudah dipahami (belajar melalui contoh). • Dilengkapi soal-soal latihan yang komprehensif di bagian akhir bab untuk menguji pemahaman materi di setiap bab. • Dilengkapi soal-soal Penilaian Hasil Belajar Semester 1 dan Penilaian Hasil Belajar Semester 2 sebagai latihan untuk menghadapi ulangan
akhir semester. Seri PASTI BISA membantu mencapai kesuksesan meraih nilai tinggi pada ulangan harian dan ulangan akhir semester.
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Mengenal budaya Indonesia
KREATIF TEMATIK Tema 1 Indahnya Kebersamaan Kelas IV untuk SD/MI
Mengenal budaya bangsa Indonesia
Suatu Kajian Multikultural
Sekali Baca Langsung Inget Semua Soal Kelas 3 SD/Mi
UUD 1945 & Perubahannya
Buku Seri Kreatif Tematik SD/MI merupakan buku teks yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pada
Kurikulum 2013. Buku ini memudahkan peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran karena memiliki keunggulan sebagai berikut. Buku ini memuat materi dan kegiatan yang memungkinkan peserta didik terlibat aktif dalam
kegiatan pembelajaran. Melalui pendekatan sains dengan konsep 5M, buku ini membiasakan peserta didik untuk Mengamati, Menanya, Mencoba, Menalar, dan Mengomunikasikan/Membentuk Jejaring. Buku ini mengaplikasikan konsep
Contextual Learning sehingga materi mudah dipelajari oleh peserta didik karena menyajikan contoh konkret dari peristiwa sehari-hari. Buku ini mendorong peserta didik untuk lebih kritis dan kreatif dalam mengeksplorasi
pengetahuan yang diperoleh. Peserta didik membiasakan diri menemukan berbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi atau menjadi problem solver. Buku ini juga membantu pembangunan karakter peserta didik karena
dilengkapi penilaian aspek sikap yang melibatkan orang tua dan guru. Setelah paham dan terampil, peserta didik didorong untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan tersebut dalam sikap dan perilaku sehari-hari.
Superlengkap Ringkasan Materi IPS SD Kelas 4,5,&6 ini tersusun atas ringkasan materi superlengkap, contoh soal beserta pembahasan, dan latihan soal untuk membantu siswa berlatih dalam mengerjakan berbagai ujian. Buku
persembahan penerbit Bmedia #AgroMedia
Buku Super 100! Aku Juara Kelas SD Kelas 4 adalah panduan belajar yang memudahkan kalian dalam belajar Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PPKn, dan Bahasa Inggris. Buku ini dapat membantu kalian dalam meraih nilai
terbaik dalam setiap mata pelajaran SD Kelas 4. Rangkuman Materi Pelajaran Lengkap Buku Super 100! Aku Juara Kelas SD Kelas 4 berisi rangkuman materi pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PPKn, dan Bahasa
Inggris. Soal-Soal Latihan Setiap bab materi pelajaran dilengkapi dengan soal-soal latihan. Soal-Soal Latihan Ulangan Latihan ulangan berisi soal-soal dari setiap materi pelajaran. Pembahasan dan Kunci Jawaban Soal-soal
latihan dan ulangan yang diberikan dilengkapi dengan pembahasan serta kunci jawaban yang jelas dan lengkap. Selamat belajar dan terus berlatih untuk meraih nilai 100!
Oral Traditions of Southeast Asia and Oceania
RAPEL
WAJAH KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF BAHASA, SASTRA, DAN PENGAJARAN BAHASA INDONESIA
Buku berbasis Riset ini terdiri dari sepuluh bab yaitu: (1) Pendahuluan; (2) Hakekat Sosiologi Pendidikan dan Antropologi Pendidikan; (3) Pendidikan Karakter dan Multikulturalisme di NKRI; (4) Perspektif Teori Sosial dan Sistem Pendidikan di Indonesia; (5)
Pasca Modernisme dan Konflik Sosial Budaya di NKRI; (6) Gender dalam Pendidikan; (7) Aneka Ragam Budaya Asli Indonesia dari 34 Provinsi di NKRI; (8) Lagu-Lagu Daerah Dari 34 Provinsi di Indonesia; dan (9) Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia
(10) Penutup. Setelah membaca buku bahan ajar ini, diharapkan para pembaca khususnya mahasiswa S1 PGSD dan PGPAUD maupun mahasiswa S2 P2TK Dikdas sebagai calon guru, maupun yang sudah menjadi guru, bisa untuk menambah pengetahuan dan
untuk memperluas cakrawala yang diperoleh dari bab per bab buku ini.
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