Sifat Sifat Natrium Klorida
As recognized, adventure as well as experience nearly lesson, amusement, as without difficulty as bargain can be gotten by just checking out a books Sifat Sifat Natrium Klorida as well as it is not directly done, you
could resign yourself to even more as regards this life, going on for the world.
We have the funds for you this proper as competently as simple showing off to get those all. We pay for Sifat Sifat Natrium Klorida and numerous ebook collections from fictions to scientific research in any way. among
them is this Sifat Sifat Natrium Klorida that can be your partner.

Kimia SMA/MA Kelas X, XI, XII (Seri Indonesia Cerdas) ini terdiri dari ringkasan materi Kimia yang
disajikan setiap pokok bahasan. Penyajian materi yang singkat dan padat memudahkan siswa untuk
memahaminya. Selain itu, pada setiap pokok bahasan juga dilengkapi dengan paket soal pilihan ganda dan
esai sebagai latihan dalam menghadapi ujian dan ulangan. Soal-soalnya pun fresh dan update. Selamat
belajar dan raihlah nilai Kimia yang memuaskan.
Natrium dan Logam Alkali - Nigel Saunders 2011

Rangkuman Lengkap Kimia; SMP / MTs kelas 7/8/9 - Tim Guru Indonesia 2016-01-01
Sukses menghadapai Ulangan Harian (UH), Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS),
Ujian Kenaikan Kelas (UKK), dan Ujian Nasional (UN) -Bintang WahyuTOP No 1 UN SMP/MTS 2016 Seri Pendalaman Materi - Tim Guru Indonesia 2015-09-01
Buku persembahan dari Penerbit Bintang Wahyu ini dilengkapi: 1. Informasi Penting Tentang UN SMP/MTs
2. Strategi dan Tips Sukses Menghadapi SMP/MTs 3. Analisis Soal Ujian Nasional Tahun 2012-2016 4. Kisikisi Ujian Nasional SMP/MTs 5.Ringkasan Materi Lengkap per SKL dan Kumpulan Soal & Pembahasan
Lengkap. -BintangWahyu- #Serba20
IPA KIMIA : - Jilid 1 -

Praktis Belajar Kimia TOP No 1 UN SMP/MTS 2016 Seri Pendalaman Materi (Gratis Buku Top Pocket Master Book IPA
SMP/MTs Kelas VII, VIII, & IX) - Tim Guru Indonesia 2015-10-08
Edisi Spesial dari penerbit BintangWahyu untuk TOP No 1 UN SMP/MTS 2016 Seri Pendalaman Materi
dilengkapi: 1. Informasi Penting Tentang UN SMP/MTs 2. Strategi dan Tips Sukses Menghadapi SMP/MTs
3. Analisis Soal Ujian Nasional Tahun 2012-2016 4. Kisi-kisi Ujian Nasional SMP/MTs 5.Ringkasan Materi
Lengkap per SKL dan Kumpulan Soal & Pembahasan Lengkap Sedangkan untuk Top Pocket Master Book
IPA SMP/MTs Kelas VII, VIII, & IX dilengkapi dengan : - Materi Praktis sesuai dengan kurikulum 2013 Metode Cepat menyelsaikan Soal (Smart Solution) - Standar Kompetensi Lulusan (SKL) kurikulum 2013 Kumpulan Soal + Pembahasan: Ulangan Harian, Ulangan Semester, Ujian Nasional (UN).
#BintangWahyuGratis1 -Bintang WahyuKimia 1a -

Kalo Einstein jadi koki - Robert L. Wolke 2005
Menghadapi Ujian Nasional 2010 IPA Terpadu SMP/MTs - TIM LTEERATUR MEDIA SUKSES
Biologi Jl. 1 Ed. 5 SKM (Sukses Kuasai Materi) IPA SMP Kelas VII, VIII, IX - Bambang Ruwanto,R.Arifin 2016-04-21
SKM (Sukses Kuasai Materi) IPA SMP Kelas VII, VIII, IX hadir sebagai solusi bagi siswa SMP dan MTs yang
ingin menguasai dan memahami materi dan soal-soal IPA secara mendalam dan menyeluruh. Dalam buku
ini siswa akan mendapatkan: - Kumpulan rangkuman materi IPA 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 soal-soal yang
diberikan pada setiap pokok bahasan. - Variasi soal-soal yang menekankan pada konsep HOTS (Higher
Order Thinking Skills) Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, siswa diharapkan dapat memahami materi
dan mampu mengerjakan berbagai tipe soal yang diujikan, sehingga siap menghadapi ulangan harian, ujian
semester, dan ujian nasional.
Kimia dasar - Hardjono Sastrohamidjojo 2018-07-24
Buku Kimia Dasar ini mencakup pengertian-pengertian dasar baik anorganik, organik, maupun kimia fisika
yang menjadi landasan untuk mempelajari ilmu kimia lebih lanjut. Pengertian—pengertian teori atom, teori
ikatan—termasuk teori orbital, gas, cairan, larutan, dan keseimbangan diuraikan secara jelas. Buku ini juga
dilengkapi dengan contoh-contoh soal yang dapat dikembangkan, misalnya untuk mempelajari Biokimia,
Kimia Organik Lanjut dan sebagianya. Buku ini diperuntukan tidak hanya bagi mahasiswa yang berasal dari
jurusan kimia FMIPA, namun juga digunakan untuk mahasiswa yang memperoleh mata kuliah Kimia Dasar
sepeti Fakultas Farmasi, Biologi, Kedokteran, Kedokteran Gigi, Kedokteran Hewan , Pertanian, Peternakan,
Teknologi Pertanian dan Teknik Kimia.
Kuasai Materi Kimia SMA/MA Kelas X, XI, XII (Seri Indonesia Cerdas) - Tim Grasindo 2015-04-15
Kimia menjadi salah satu mata pelajaran yang wajib dikuasai oleh siswa SMA, khususnya jurusan IPA.
Selain itu, Kimia juga menjadi salah satu mata pelajaran yang diikutsertakan pada Ujian Nasional. Tidak
sedikit pula dari siswa SMA yang seringkali mengalami kesulitan dalam mempelajari Kimia. Oleh karena
itu, diperlukan pemahaman dan latihan soal agar mempermudah mempelajari Kimia. Buku Kuasai Materi
sifat-sifat-natrium-klorida

Inti Materi IPA SMP/MTs kelas 7, 8, 9 - Tim Maestro Genta 2020-07-08
Inti Materi IPA Fisika Kimia Biologi SMP/MTs kelas 7, 8, 9 disusun berdasarkan Kurikulum K13 Revisi
terbaru. Buku ini dibuat dengan maksud memudahkan siswa SMP Kelas 7, 8, 9 dalam memetakan dan
memahami Ilmu Pengetahuan Alam. Materi disajikan secara ringkas dan halaman berwarna masing-masing
kelas. Dilengkapi peta konsep di setiap babnya agar lebih efektif memahami dan mengingat materi secara
terstruktur. Dikemas handy agar mudah dibawa ke mana dan di baca kapan saja. Dilengkapi bonus aplikasi
android yang bisa didownload dan digunakan secara offline. One Stop Solution. Raih nilai tertinggi
menaklukan penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan olimpiade.
Majalah Mata Air Edisi 8 1. Mata Air merupakan majalah bertema sains, budaya, dan spiritualitas yang terbit di Indonesia serta
menjadi wadah bagi para cendekiawan dunia dalam menuangkan tulisan-tulisannya. 2. Mata Air
memublikasikan artikel-artikel ilmiah populer yang berkontribusi terhadap kemanusiaan dan dikemas
dengan bahasa santun yang mengedepankan cinta dan toleransi. 3. Mata Air membahas berbagai tema
kehidupan yang disajikan secara menarik, tuntas, dan beretika, serta menggunakan bahasa bertutur yang
fasih. 4. Majalah ini diketengahkan menjadi sumber bacaan positif yang jernih agar mampu menjadi salah
satu unsur pendidikan dan perbaikan moral generasi bangsa. 5. Dengan pengalaman Internasional lebih
dari 30 tahun, Mata Air menjadi pilihan para pembaca Indonesia yang akan memberikan harapan besar
bagi terangkatnya literasi bangsa melalui artikel pilihan dari para penulis Indonesia dan mancanegara.
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TOP NO.1 UN SMP/MTs 2015 - Tim guru Indonesia 2014-03-01
Awesome! Di tengah kesibukan-kesibukannya, di tengah kesulitannya mengajar siswa-siswa yang luar
biasa, guru-guru masih bisa menghasilkan buah karya luar biasa seperti ini. Pembahasan dan soal-soalnya
mantap, cocok bagi siswa yang akan UN. Semangat guru-guru. Semoga karya guru-guru ini menjadi amal
ibadah di mata Allah SWT. (M. Fadhli, Peraih Nilai UN 9,60 untuk Mapel B. Indonesia Tahun Pelajaran
2011 - 2012) Two thumbs up for you all teachers! Bertambah satu bukti betapa pedulinya para guru
kepada siswanya dengan hadirnya buku yang luar biasa ini. Soal-soalnya disesuaikan dengan kisi-kisi (SKL)
UN dan pembahasannya jelas. Semoga semangat guru-guru sampai ke siswa dan membuat siswa rajin
belajar. (Wildan Khoirul Anam, peraih nilai 9,80 untuk mapel B. Inggris Tahun Pelajaran 2013-2014)
Buku dengan beberapa kelebihan: singkat, padat, jelas. Buku ini sangat cocok untuk siswa yang ingin lulus
UN. Siapa yang tidak ingin lulus UN? Tidak ada. Dilengkapi dengan amunisi-amunisi jitu untuk menghadapi
UN. Good luck! (Faisal Abdulah, peraih nilai 10 untuk mapel Matematika Tahun Pelajaran 2013 - 2014)
Penuh semangat, motivasi, dan kesabaran menghasilkan satu karya yang dibuat oleh para guru. Buku ini
menyajikan berbagai tipe soal yang sesuai kisi-kisi (SKL) sehingga membuat kita terbiasa mengerjakan tipe
soal yang beragam. Good job! (Muhibbuddin, peraih nilai 10 untuk mapel IPA Tahun Pelajaran 2013 2014) So,ingin seperti mereka,,,,,,? BUKTIKAN SENDIRI. -Bintang Wahyu- #BigBonusUN
Superbook Ringkasan Materi & Soal Jawab Matematika & IPA (Fisika,Kimia, Biologi) SMA Kelas
X - Tim Grasindo 2015-08-04
"Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi adalah beberapa mata pelajaran yang wajib dikuasai oleh siswa
SMA. Selain itu, keempat mata pelajaran tersebut juga diikutsertakan pada Ujian Nasional. Penyajian yang
kurang sistematis, materi yang padat, rumus yang rumit, dan kurangnya latihan membuat tidak sedikit
siswa yang merasa kesulitan untuk mempelajari mata pelajaran tersebut. Buku Super Book SMA/MA
Ringkasan Materi & Soal Jawab Matematika dan IPA (Fisika, Kimia, Biologi) SMA/MA Kelas X ini terdiri
dari ringkasan materi Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi kelas X yang terangkum dalam satu buku.
Selain itu, dilengkapi pula dengan soal-soal latihan berikut pembahasannya pada tiap pokok bahasan yang
dikupas secara detail sehingga mudah dipahami. Buku ini hadir sebagai referensi dalam memahami materi
dan soal-soal Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi yang kerap kali muncul dalam berbagai ujian di
sekolah. Selamat belajar dan semoga sukses!"
Mengenal Limia Be Smart Ilmu Pengetahuan Alam Mini Smart Book Kimia SMA Kelas X, XI, & XII - Nuryanto, S.Pd. 2014-11-01
Buku ini berisi ringkasan materi dan kumpulan rumus praktis Kimia SMA yang mudah dipahami.
Keunggulan buku ini adalah sebagai berikut: Dilengkapi dengan cara cepat agar memudahkanmu
menyelesaikan soal; Contoh soal dan pembahasannya tersusun sistematis; Contoh soal diambil dari soalsoal yang pernah diujikan dalam EBTANAS, Ujian Akhir Nasional(UAN), Ujian Nasional (UN), UMPTN,
SPMB, SNMPTN, UM UGM, dan SIMAK UI. Mau belajar Kimia secara cepat dan mudah? Buku Mini Smart
Book Kimia SMA ini bisa jadi salah satu solusimu! Sukses belajar ada di tanganmu. Tentukan mulai
sekarang! -IndonesiaTeraKimia Dasar Jl. 1 Ed. 3 Kuasai Materi IPA SMP Kelas VII, VIII, IX (Seri Indonesia Cerdas) - Tim Grasindo 2015-05-16
Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang terdiri dari Biologi, Fisika, dan Kimia adalah pelajaran
yang menarik karena ketiganya meliputi segala sesuatu yang ada di dalam diri kita dan di sekitar kita,
mulai bagian yang paling kecil (partikel penyusun atom) hingga yang paling besar (alam semesta). Namun,
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran yang ditakuti oleh sebagian besar
siswa SMP. Materi yang cukup padat dan memerlukan kemampuan menghafal rumus dan materi menjadi
salah satu faktor mengapa IPA sulit dipahami. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman terhadap materi dan
rumus yang sering digunakan serta latihan soal agar mempermudah mempelajari IPA. Buku Kuasai Materi
IPA SMP/MTs Kelas VII, VIII, IX (Seri Indonesia Cerdas) ini terdiri dari ringkasan materi Fisika, Kimia, dan
sifat-sifat-natrium-klorida
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Biologi yang disajikan setiap pokok bahasan. Penyajian materi yang singkat dan padat memudahkan siswa
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.
Protein Pangan Hasil Ternak dan Aplikasinya - Khothibul Umam Al Awwaly 2017-02-01
Protein merupakan makromolekul yang banyak terdapat pada sel hidup dan protein pangan hasil ternak
adalah salah satu sumber protein hewani yang lengkap dan berkualitas tinggi. Di samping berperan
sebagai sumber gizi, protein memiliki fungsi yang sangat beragam termasuk sifat fungsionalnya yang
penting dalam pengolahan pangan, penyimpanan, penyajian, mutu makanan dan penerimaan konsumen.
Buku ini memberikan paparan yang menarik tentang protein-protein yang ada dalam bahan pangan hasil
ternak seperti susu, daging, telur, dan hasil ikutan ternak (gelatin dan limbah rumah pemotongan hewan).
Pemaparan dimulai dari uraian tentang protein pangan dan klasifikasinya serta metode analisis protein.
Selanjutnya dipaparkan tentang sifat fungsional protein dan cara analisis sifat fungsional tersebut. Pada
bagian berikutnya dijelaskan tentang macam-macam protein pada pangan hasil ternak dan modifikasi
protein daging. Di bagian akhir diuraikan tentang aplikasi protein hasil ternak yang telah diproduksi untuk
pengembangan produk olahan terutama olahan daging. Buku ini bermanfaat sebagai sumber informasi
terutama bagi mereka yang berkecimpung di bidang pangan dan gizi khususnya protein pangan, seperti
para peneliti, pengusaha olahan pangan, mahasiswa peternakan, teknologi pertanian, ilmu gizi, dan mereka
yang berminat menekuni bidang pangan dan gizi.
Kimia Kimia 1 Smp Kelas Vii Top No.1 Sukses Pendalaman Materi SMP/MTs Kelas VII - Tim Smart Nusantara 2016-09-29
Banyak upaya yang bisa kamu lakukan untuk meraih nilai terbaik dalam ujian di sekolah. Ada beberapa trik
yang bisa kamu lakukan untuk mencapai nilai maksimal dalam setiap ujian yang kamu hadapi. Apa saja trik
tersebut? Bacalah poin-poin berikut ini! BELAJAR KELOMPOK Kegiatan belajar kamu akan menjadi lebih
menyenangkan dengan diselingi permainan “kuis” yang bisa menambah wawasan dan mengukur
kemampuanmu. BUAT CATATAN KECIL Buat catatan pada kertas seukuran kartu pos , tulislah intisari atau
rangkuman dari materi yang sedang kamu pelajari. Tapi ingat, jangan kamu jadikan contekan saat ujian!
AKTIF BERTANYA Jangan malu bertanya ketika ada materi pelajaran yang tidak kamu pahami.
Bertanyalah, baik itu kepada guru, orangtua ataupun teman. Pengetahuanmu tidak akan berkembang jika
kamu malas bertanya. JUJUR Dengan mengerjakan soal ujian secara jujur, kamu akan tahu kemampuan diri
sendiri dan akan lebih termotivasi untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. TERUS BERLATIH Dengan
mengerjakan berbagai latihan soal, kamu akan lebih terbiasa menghadapi berbagai ujian, baik itu ulangan
harian, ujian sekolah ataupun Ujian Nasional. Buku Top No.1 Sukses Pendalaman Materi SMP/MTs Kelas
VII menyajikan rangkuman materi terbaik yang dibutuhkan siswa. Rangkuman materi terdiri dari mata
pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS yang masing-masing difokuskan per
pokok bahasan. Tiap bab dalam rangkuman materi disertai dengan latihan soal sekaligus pembahasan yang
mudah dipahami. Pada akhirnya dengan buku ini, diharapkan siswa akan lebih memahami tiap materi yang
diajarkan di sekolah serta lebih siap dalam menghadapi berbagai ujian, seperti ulangan harian, ujian
tengah semester, maupun ujian kenaikan kelas. Selamat Belajar dan Berlatih!
Top Sukses Fisika-Kimia SMP - TIM PRESIDEN EDUKA
Pelajaran IPA, khususnya FISIKA dan KIMIA merupakan salah satu mata pelajaran yang diujikan pada Ujian
Nasional. Sebagian besar siswa memandang bahwa IPA adalah pelajaran yang sulit atau bahkan sangat
sulit. Padahal pada kenyataannya, IPA merupakan sesuatu yang mengasyikkan jika kita paham konsep
dasarnya. Dengan memahami konsep dasar, kita akan mudah menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Pada
buku ini, setiap babnya terdiri atas 4 (tiga) bagian. Bagian pertama tentang rangkuman materi, bertujuan
untuk memudahkan siswa mengingat materi yang disajikan dalam bab tersebut. Bagian kedua berisi soal
bahas Bagian ketiga merupakan pendalaman materi, yang berisi soal-soal Kaji Latih. Dalam setiap babnya,
terdiri atas 3 (tiga) tipe soal Kaji Latih. Basic : Merupakan tipe soal mudah dengan pembahasan cepat
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dalam satu step. Medium : Merupakan tipe soal sedang dengan pembahasan dibagi dua step untuk
mempermudah pengerjaan. Advance : Merupakan tipe soal sulit dengan pembahasan lebih terperinci dibagi
beberapa step agar lebih mempermudah siswa dalam pengerjaannya Bagian keempat berisi Bank Soal
prediksi Ujian Nasional Sebagian besarnya adalah model soal terbaru. Kami berharap buku ini dapat
memberikan gambaran nyata kepada siswa mengenai soal yang pernah diujikan sehingga siswa mampu
mengenali perbedaan model soal yang keluar. Dengan memahami berbagai macam model soal, siswa
dituntut untuk siap lebih dini untuk menghadapi ujian, baik Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semster,
Ujian Semester, Ujian Kenaikan Kelas, dan Ujian Nasional. Buku ini dilengkapi bonus aplikasi android+ IOS
yang dapat di download di play store/ app store, yaitu: Aplikasi CBT Psikotes Aplikasi CBT Ujian Nasional
Lengkap (Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris Vbook Pembahasan Soal Matematika
Tryout Online Buku ini adalah pilihan yang tepat!!! Buku ini dapat Anda gunakan sebagai latihan sehingga
menjadi senjata ampuh untuk mencapai nilai tinggi. (Genta Smart Publisher)
Cara Cepat dan Mudah Taklukkan Kimia SMA - Nuryanto, S.pd 2015-05-01
Bukudari Indonesia Tera ini membahas secara tuntas pelajaran Kimia SMA. Materi dalam buku ini disusun
secara ringkas dan jelas dengan disertai contoh soal dan pembahasan. Latihan soal disusun secara
bervariasi dan disertai pembahasannya. Selain itu, buku ini dilengkapi dengan evaluasi dan kunci jawaban.
Contoh soal dan evaluasi diambilkan dari soal-soal ulangan harian, ujian semester, ujian nasional, dan
berbagai soal tes masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Buku ini merupakan salah satu sumber belajar
yang dapat kamu andalkan. Sebab konsep Matematika yang dibahas dalam buku ini disampaikan dengan
jelas, singkat, dan padat. Sangat tepat untuk dijadikan buku panduan untuk menaklukkan Kimia SMA
secara cepat dan mudah, sehingga siswa bisa sukses dalam ulangan harian, ujian sekolah, dan ujian
nasional. Buku ini ditulis Nuryanto, S.Pd., seorang guru yang saat ini sedang menempuh Pendidikan S2
Pendidikan IPA (Kimia) di Universitas Negeri Semarang (Unnes). Tahun 2012 Beliau terpilih menjadi Juara
III Lomba Guru Kimia teladan se-Jateng. Buku-buku yang pernah diterbitkan di Indonesia adalah “Rumus
Jitu Kimia SMA” (bersama Abdul Aziz, S.Si, M.Sc.), “Cara Cepat & Mudah Menguasai Kimia SMA” (bersama
Abdul Aziz, S.Si, M.Sc.), dan “Mini Smart Book Kimia SMA Kelas X, XI, & XII”.
Ilmu Pengetahuan Alam - Teguh Sugiyarto, Eny Ismawati
Mudah dan Aktif Belajar Kimia Rangkap (Rangkuman Terlengkap) Teori dan Rumus Matematika - Tim Grasindo 2016-04-18
Sering kesulitan dengan pelajaran Matematika dan IPA? Kunci sukses mengerjakan ujian Matematika dan
IPA adalah menguasai materi dan berlatih soal-soal. Para siswa SMP/MTs sebaiknya mempersiapkan diri
dengan sering membaca teori dan rumus pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, juga Biologi kemudian
mengaplikasikannya dengan cara mengerjakan soal-soal latihan. RANGKAP (Rangkuman Terlengkap) Teori
dan Rumus Matematika & IPA SMP/MTs adalah buku rangkuman yang mempermudah siswa SMP/MTs
kelas VII, VIII dan IX memahami pelajaran Matematika dan IPA. Buku ini memuat Pendalaman Materi
pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi kelas VII, VIII, dan IX SMP/MTs yang disajikan secara
ringkas dan padat. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan Contoh soal-soal beserta Pembahasan yang
akan membuat siswa semakin mahir mengerjakan soal-soal Matematika dan IPA. Bagi siswa SMP/MTs kelas
VII dan VIII, buku ini sangat berguna sebagai buku pendamping belajar dalam menguasai materi pelajaran
Matematika dan IPA. Bagi siswa kelas IX, RANGKAP (Rangkuman Terlengkap) Teori dan Rumus
Matematika dan IPA SMP/MTs menjadi pilihan yang tepat karena materi Ujian Nasional (UN) mencakup
materi kelas VII, VIII, dan IX. Oleh karena itu, dibutuhkan rangkuman lengkap pendalaman materi agar
siswa lebih mudah belajar tanpa perlu membuka beberapa buku. Ayo, belajar Matematika dan IPA dengan
RANGKAP (Rangkuman Terlengkap) Teori dan Rumus Matematika dan IPA SMP/MTs! RANGKAP teman
belajar menyenangkan, kapan saja, dan di mana saja
Unsur dan Sebatian: Blok Binaan Jirim -

Prinsip-2 Kimia Modern/1 Ed.4 Siap Menghadapi Ujian Nasional SMP/MTs 2010 - Wahono, Rusmiyanto, Joko Priyana, Nunik Sugesti,
Dyah Setyowati Ciptaningrum, M.R. Adlan, Agung Nugroho, Supliyadi, M. Zajuri, Anna Winarsih, Sulistyoso
Handoyo Prabowo
TOP NO. 1 SKL UN SMP 2017 - Tim Guru Indonesia 2016-01-01
Memuat: 1. Full materi lengkap 2. Tips & trik menaklukkan soal-soal ala pakar -BintangWahyuebookbintangwahyu

SKM (Sukses Kuasai Materi) Kimia SMA Kelas X, XI, XII - Armydha Dwi Susanti, S.Pd., M.Sc.
2017-07-10
sifat-sifat-natrium-klorida

Buku SKM (Sukses Kuasai Materi) Kimia SMA Kelas X, XI, XII hadir sebagai solusi bagi siswa SMA dan MA
yang ingin memahami pelajaran Kimia secara mendalam dan menyeluruh. Dalam buku tersusun atas
konsep: • Pendalaman materi disusun secara jelas, detail, dan mendalam dari materi yang diajarkan di
kelas X, XI, XII untuk memudahkan siswa. • Ribuan soal dan pembahasan, dibahas sesuai materi yang
disampaikan sehingga memberikan aplikasi pemahaman materi terhadap soal-soal ujian. • Paket soal
evaluasi, merupakan kumpulan soal-soal dari setiap bab yang dikumpulkan di bagian akhir buku sebagai
evaluasi akhir terhadap pemahaman siswa. • Prediksi ujian nasional, sebagai bahan latihan siswa
menghadapi ujian nasional sebenarnya. Dari konsep buku ini diharapkan siswa dapat memahami Kimia
sehingga memudahkan siswa menjalani ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian
sekolah berstandar nasional, dan ujian nasional.
Guyton dan Hall Buku Ajar Fisiologi Kedokteran - John E. Hall 2019-03-21
Edisi ke-13 meneruskan tradisi lama judul terlaris ini sebagai buku ajar fisiologi kedokteran paling
terkemuka di dunia. • Buku teks ini rinci tapi jelas dilengkapi dengan 1000 ilustrasi didaktik yang
merangkum konsep kunci. • Berfokus pada konten yang paling relevan untuk mahasiswa klinik dan praklinik. • Ringkasan gambar dan tabel dengan cepat menyampaikan proses kunci yang tercakup dalam teks.
• Lengkap dengan akses ke eBook dan sumber elektronik asli termasuk gambar-gambar interaktif,
pertanyaan penilaian mandiri dalam bahasa Inggris di studentconsult.inkling.com.
BERTEMU DI DUNIA MAYA, BERJODOH DUNIA AKHIRAT - Milie Holmez 2020-08-22
Kadang aku malu pada suami, yang ketika usia pernikahan kami memasuki angka enam ini, sudah
menelurkan sepuluh buku (buku kesebelas Insya Allah segera launching). Ingin rasanya ikut menulis
minimal satu buku saja seumur hidup. Tapi entah kenapa setiap akan memulai menulis, ide di kepala tibatiba menguap, kemampuan menulis jadi lenyap. Benar kata suami, bakat menulis itu harus diasah, kalau
tidak, maka akan tumpul. Cara memulainya, ya harus membaca banyak buku dan berani kembali menulis.
“Ayo, sekarang mau alasan apalagi? Anak-anak udah lumayan gede, nih, udah bisa diatur. Udah bisa aku
handle,” goda suamiku. “Hehe …, nanti lah, Bang, nunggu hidayah dulu,” kataku nyengir. “Hidayah itu
dijemput dan diusahakan, bukan ditunggu. Coba mulai nulis dulu, kuatkan niatnya.” “Iya …, iya ….” “Ayo
niatkan tahun ini harus bisa melahirkan buku, gitu. Eemm …, atau mau melahirkan anak lagi?” Suami
mengerlingkan mata. No! no! Aku menggeleng cepat. Selalu saja suami menggodaku begitu. Hehe. Bukan
aku menolak rezeki anak lagi, hanya saja, untuk saat ini aku merasa belum siap. Masih ingin fokus pada
dua anak kami. Apalagi pengalaman dua kali caesar sedikit banyak membuatku trauma. Namun, jika Allah
ternyata kembali mengamanahi kami dengan hadirnya buah hati ketiga, Insya Allah kami pun akan bahagia
menerimanya. “Oke, Bang. Aku mau coba nulis. Abang bantu edit-edit, ya?” “Siap, bos!” Dia bahagia sekali
melihat istrinya kini mulai menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, karena biasanya kesibukan sang
istri hanya scroll-scroll wall facebook atau instastory. Hehe. Tiap kali aku sibuk menulis, maka dia akan
senang hati menemani anak-anak kami bermain, pun selalu membantu menghandle pekerjaan rumah yang
lain. Selesai menulis satu bab, suami akan langsung mengoreksi dan mengedit kesalahan tulisan. Suruh
rombak ini, rombak itu. Awalnya down juga dimentori oleh penulis best seller yang juga suami sendiri. Tapi,
pada akhirnya, aku merasa bersyukur karena suami sabar membimbingku untuk memulai kembali di dunia
tulis-menulis. Terima kasih, Sayang. Salam cinta dari istrimu yang akhirnya bisa melahirkan anak ketiga
kita, -dalam bentuk buku-, yang juga buku kedua, -setelah buku nikah-. Surabaya, 21 Juli 2020 Milie Holmez
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