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If you ally craving such a referred Rumus Luas Prisma Segilima books that will pay for you worth, get the very best seller from us currently from
several preferred authors. If you desire to humorous books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are then launched, from best
seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all ebook collections Rumus Luas Prisma Segilima that we will totally offer. It is not approximately the costs. Its
virtually what you compulsion currently. This Rumus Luas Prisma Segilima , as one of the most full of zip sellers here will certainly be along with the
best options to review.

Buku Pedoman Umum Pelajar RIMAL Rangkuman Ilmu Matematika
Lengkap SMP Kelas 7,8,9 - Tri Astuti S.Pd.I 2015-01-01
Lihat saja isi buku ini dan bandingkan dengan buku-buku lainnya yang
sejenis, begitu lengkap dan padat. Semua materi-materi yang memang
harus kamu kuasai, dirangkum secara cermat dan terpadu di dalam buku
ini.Dengan adanya buku yang diterbitkan oleh VICOSTA PUBLISHING
ini, maka dipastikan kamu sudah tidak membutuhkan buku-buku lainnya
yang lebih tebal dan isinya tidak fokus langsung ke inti pelajaran. Inilah
buku yang sangat dibutuhkan siapa pun, sebagai teman belajar diwaktu
yang terbatas dengan konsep Sistem Kebut Semalam. -Lembar Langit
Indonesia GroupBUKU MASTER SD/MI, RINGKASAN MATERI DAN KUMPULAN
RUMUS LENGKAP - Linda Pramita & Forum Guru Indonesia
Menghadapi Ulangan Harian, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir
Semester (UAS), dan terutama Ujian Sekolah (US), membutuhkan
banyak persiapan. Materi yang terlalu banyak, lupa waktu yang terlalu
mepet, dan rasa malas, jelas membuat persiapanmu kurang. Namun,
semua itu dapat diatasi dengan buku ini.Buku ini disusun secara runtut,
ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Terdiri atas lima pelajaran utama,
yaitu Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, IPS, dan Pkn, mulai dari kelas
4 hingga 6. BUku ini me-review semua materi sehingga kamu tak perlu
lagi membuka catatan-catatanmu yang sudah lalu atau buku pelajaranmu
yang sangat banyak.Buku ini harus kalian miliki karena secara garis
besar berisi:¢ RINGKASAN MATERI SUPER RINGKAS, karena disusun
secara singkat, padat, dan jelas, langsung pada inti materi.¢ MATERI
SEPANJANG MASA. karena disusun dengan mengacu pada materi-materi
yang selalu muncul dalam berbagai kurikulum.¢ KUMPULAN RUMUS
& POIN-POIN PENTING. Bagi kalian yang sering lupa rumus dan poin
penting dari materi, buku ini membantu kalian mengingat dan
memahaminya.¢ CONTOH SOAL & PEMBAHASANNYA. Memberikan
gambaran tentang tipe-tipe soal yang sering diujiankan, sekaligus
penyelesainnya.¢ SIMULASI UJIAN SEKOLAH. Mengukur tingkat
pemahamanmu terhadap berbagai tipe soal ujian.
TOP 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. Kisi-kisi Ujian Nasional SMP/MTs 5.Ringkasan Materi Lengkap per
SKL dan Kumpulan Soal & Pembahasan Lengkap. -BintangWahyu#Serba20
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
rumus-luas-prisma-segilima

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
Membuat Jaring-Jaring Bangun Ruang - DENI EVILINA 2020-09-22
Buku ini berisi pengetahuan cara membuat jaring-jaring suatu bangun
ruang. Juga akan mengenal jaring-jaring bangun ruang dalam beberapa
bentuk. Di samping penyajiannya yang sederhana dan mudah dimengerti,
buku ini juga disertai dengan gambar-gambar yang jelas. Kalian tentu
akan senang mempelajarinya dan mudah untuk mencoba membuatnya.
Dengan membuat jaring-jaring bangun ruang, kalian akan dapat
membuat bentuk bangun ruang tersebut. Ayo, simaklah semua
pembelajaran dalam buku ini. Semoga bermanfaat. Selamat membaca.
Pasti Bisa Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII - Tim Ganesha
Operation
Untuk versi cetak, silakan kunjungi link:
http://www.penerbitduta.com/read_resensi/2019/5/pasti-bisa-matematika
-smpmts-kelas-viii#.YXEgOlVBxhE 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.
MATEMATIKA: untuk SMP dan MTs Kelas VIII - Budi Suryatin,
Sudigdo P., A. Henny Setyawan, R. Susanto Dwi N.
Bank Soal & Rumus Matematika untuk SMP - Tim Matematik Kreatif
Siapa bilang matematika itu sulit. Asal siswa rajin berlatih dan berlatih
dengan soal-soal berkualitas serta teruji, matimatika pun menjadi mudah
untuk dikerjakan. Buku ini "menyajikan" bank soal matematika beserta
cara penyelesaiannya, sehingga melatih siswa SMP/MTS mandiri dan
berkelanjutan. Tak lupa buku ini juga dilengkapi dengan ringkasan
materi sebagai "suplemen" siswa dalam memahami pelajaran
matematika. Buku ini disarankan untuk siswa kelas 9 untuk menunjang
kelulusan, dan siswa kelas 7 dan 8 untuk memahami matematika secara
mudah saat menghadapi ulangan harian dan ujian semester. Selamat
belajar & berlatih...! SALAM CERDAS INTERAKTIF
Kumpulan Materi dan Rumus Matematika SD/MI Kelas 4, 5, 6 - Muklis
2017-05-02
Buku Kumpulan Materi dan Rumus Matematika SD/MI Kelas 4, 5, 6
merupakan buku pendamping untuk memudahkan siswa dalam belajar
Matematika. Materi Matematika disajikan secara lengkap (sesuai KTSP
dan Kurikulum 2013) dengan bahasa yang mudah dipahami. Buku ini
berisi: Materi dan Rumus Lengkap Materi dan Rumus Matematika
disajikan secara ringkas, jelas, lengkap, dan mudah dipahami Contoh
Soal dan Pembahasan Disajikan setiap bab dan subbab agar siswa bisa
mengetahui tipe soal-soal Matematika dan cara menyelesaikannya
dengan tepat. Soal Latihan Soal-soal terpilih standar Ulangan Harian,
Ulangan Semester, dan standar USM sehingga secara keseluruhan soalsoal di buku ini lengkap dan beragam.
SUPER COMPLETE RUMUS MATEMATIKA-IPA SMP/Mts 7-8-9 - Elis
Khoerunnisa, S.Pd. 2020-10-05
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Buku kumpulan rumus dan inti materi Super Complete disusun secara
sistematis dan lengkap, serta menyesuaikan alur pembelajaran di
sekolah sehingga sangat pas sebagai buku pegangan dan pendamping
belajar dimanapun dan kapanpun dibutuhkan. LENGKAP & PRAKTIS
RINGKASAN INTI MATERI PER KD SOAL LATIHAN INTENSIF FULL
PEMBAHASAN KALKULATOR RUMUS UN 5 TAHUN TERAKHIR +
PEMBAHASAN - KONSEP YANG AKTUAL Disusun berdasarkan
kurikulum 2013 edisi revisi terbaru - TEKNIK PENYAMPAIAN MATERI
BERJENJANG KELAS 7,8,9 Disusun oleh guru yang berkompeten dan
berpengalaman dalam mengaplikasikan pembelajaran sehingga buku ini
sangat pas dan cocok untuk siswa - FOKUS PENERAPAN RUMUSRUMUS DAN PENDALAMAN INTI MATERI Ringkasan dan jelas, fokus
pendalaman rumus dan inti materi super lengkap seperti : matematika,
ilmu pengetahuan alam (biologi, fisika, kimia) - MUDAH DIGUNAKAN
DIMANAPUN DAN KAPANPUN #SahabatPenaCerdas
Pendalaman Materi Lengkap Ulangan dan Ujian SMP kelas 7, 8,9 - Cahya
Ramadhan, SPd 2015-02-20
Buku yang diterbitkan oleh ARC MEDIA ini berisikan ringkasan intisari
dari Pendalaman Materi 3 Mata Pelajaran Utama yang akan diujikan
dalam ujian Akhir Sekolah nanti. Ketiga mata pelajaran ini, sangat wajib
dikuasai. Karena meski ada banyak mata pelajaran lainnya, tetapi nilai
inilah yang akan menentukan kamu untuk lulus atau tidaknya. Inilah
buku pegangan para pelajar berprestasi yang menjadi panduan belajar
selama 3 tahun. Intisari berkelas BIMBEL dan para pelajar yang ingin
mendapatkan Bea Siswa. -Lembar Langit Indonesia GroupEnsiklopedia Rumus Matika SMP kelas 7,8,9 - Basyit Badriah 2016-02-11
Buku yang di terbitkan oleh PUSTAKA ILMU SEMESTA ini memiliki isi
yang luar biasa lengkap dan lebih detail, mengulas setiap BAB dengan
sangat jelas dan terperinci. Bagi kamu yang membutuhkan bantuan
untuk menghadapi soal ulangan dan soal ujian, maka tidak salah ini
sebagai panduannya. -Lembar Langit Indonesia GroupSi Teman : Matematika SMP VIII (2007) -

bahkan olimpiade pun ada dalam buku ini. Semoga saja buku penerbit
LEMBAR LANGIT INDONESIA ini dapat menjadi panduan bagi siswasiswi dan bisa di gunakan sebaik-baiknya. -Lembar Langit Indonesia
GroupBUKU MASTER SMP/MTS: RINGKASAN MATERI & KUMPULAN
RUMUS LENGKAP - Muhammad Hajid & Forum Guru Indonesia
Menghadapi Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Sekolah (UAS),
dan terutama Ujian Nasional (UN), membutuhkan banyak persiapan.
Materi yang terlalu banyak, lupa, waktu yang terlalu mepet, dan rasa
malas, jelas membuat persiapanmu kurang. Namun, hal ini dapat diatasi
dengan buku ini. Buku ini disusun secara runtut, ringkas, jelas, dan
mudah dipahami. Terdiri atas lima pelajaran inti, yaitu Matematika, IPA,
Bahasa Indonesia, IPS, dan Bahasa Inggris, mulai dari kelas 7 hingga 9.
Buku ini me-review semua pelajaran sehingga kamu tak perlu lagi
membuka catatan-catatanmu yang sudah lalu atau buku-buku pelajaran
yang sangat banyak.Buku ini harus kalian miliki karena secara garis
besar berisi: 1. RINGKASAN MATERI SUPER RINGKAS, karena disusun
secara singkat, padat, dan jelas langsung pada inti materi. 2. MATERI
SEPANJANG MASA, karena disusun dengan mengacu pada materi-materi
yang selalu muncul dalam berbagai kurikulum. 3. KUMPULAN RUMUS
& POIN-POIN PENTING. Bagi kalian yang sering lupa rumus dan poin
penting dari materi, buku ini membantu kalian mengingat dan
memahaminya. 4. CONTOH SOAL & PEMBAHASANNYA. Memberikan
gambaran tentang tipe-tipe soal yang sering diujiankan, sekaligus
penyelesaiannya. 5. SIMULASI UJIAN SEKOLAH. Mengukur tingkat
pemahamanmu terhadap tipe-tipe soal ujian.
Kumpulan Lengkap Rumus Matematika SD Kisi-kisi Pasti Ujian Nasional SMP 2015 Prediksi Akurat - Reni Fitriani
S.pd 2015-01-06
UN seringkali dianggap sebagai momok yang menakutkan bagi siswa
sekolah. Karena hal ini adalah yang menjadi penentuan akhir bagi
seorang siswa Sekolah Menengah Pertama. Namun sebenarnya UN
bukanlah sesuatu yang begitu menakutkan seperti yang dianggap oleh
para siswa. Dengan sering berlatih, siswa akan terbiasa untuk menjawab
soal-soal saat hari Ujian Nasional. Buku yang diterbitkan oleh LEMBAR
PUSTAKA INDONESIA ini sengaja dibuat untuk membantu siswa-siswa
SMP untuk bersiap-siap menghadapi soal-soal yang akan diujikan saat
ujian. Buku ini juga berisi rangkuman materi sehingga mempermudah
siswa dalam menghafal hal-hal yang penting di dalam suatu pelajaran.
Jika seorang siswa mampu menyelesaikan soal-soal yang ada di dalam
buku ini, maka kemungkinan besar dia akan lulus UN dan mendapatkan
nilai yang memuaskan. Karena soal-soal yang ada di dalam buku ini tidak
jauh berbeda dengan soal-soal yang ada saat Ujian Nasional. -Lembar
Langit Indonesia GroupGeometri Ruang Berbasis STEM (Science, Technology,
Engineering, and Mathematics) - Megita Dwi Pamungkas
Buku yang mengulas konsep bangun ruang dipadukan dengan
pendekatan STEM (Science, Technology, Engineering, dan Mathematics)
ini terdiri dari 9 bab yang masing-masing bab terdiri atas materi,
rangkuman, contoh soal, dan latihan soal. Bab 1 membahas Unsur-unsur
Bangun Ruang, Bab 2 membahas Ketegaklurusan, Bab 3 membahas
Kubus, Bab 4 membahas Balok, Bab 5 membahas Prisma, Bab 6
membahas Limas, Bab 7 membahas Benda Putar, Bab 8 membahas
Kerucut, dan Bab 9 membahas Bola. Harapan penulis kepada pembaca
adalah pembaca mampu memahami dan memiliki daya tanggap ruang
yang baik, menguasai konsep dan mampu memecahkan persoalan yang
berkaitan dengan bangun ruang. Buku ini bisa menjadi salah satu
sumber belajar untuk memperdalam pengetahuan tentang konsep
bangun ruang berbasis pendekatan STEM.
Mari Memahami Konsep Matematika -

Rangkuman Penting Intisari 4 Matapelajaran Utama SMP
Matematika, Biologi, Fisika, Kimia - Sukma Pratiwi S.Pd 2015-02-12
Inilah buku yang pasti sangat dibutuhkan oleh semua pelajar. Coba saja
lihat isinya, setiap materi diulas secara padat, detail dan mendalam.
Maka tidak salah kalau pada akhirnya buku ini dipergunakan dan dipakai
para pelajar di BIMBEL hingga sekolah-sekolah berstandar Nasional dan
Internasional. 1 Buku untuk 3 tahun, ini bukan kata-kata kiasan saja,
karena memang selama 3 tahun belajar di SMA, cukup 1 buku yang
diterbitkan oleh ARC Media inilah yang kamu butuhkan. Semua hal yang
kamu butuhkan dalam proses belajar kamu, ada di sini. Bahkan materimateri yang belum atau kurang kamu dapatkan di kelas, akan kamu
dapatkan disini. Tidak salah kalau akhirnya buku ini menjadi buku
Favorit untuk menghadapi berbagai Ulangan, Ujian, Ujian Nasional
hingga ajang paling bergengsi antar pelajar, yaitu OLIMPIADE. -Lembar
Langit Indonesia GroupMetode Dahsyat Hafalan Kilat Rumus Matematika SMP 7, 8, & 9 - Desy
Ambarwati 2015-01-01
Konsep dalam buku ini sangat mudah dihafal dan diingat, jadi bila kamu
bertemu dengan soal-soal seperti apapun, kamu akan teringat cara
penyelesaiannya. Maka tidak salah kalau pada akhirnya buku ini banyak
dipergunakan siswa-siswi dari sekolah mana pun untuk menjadi
pegangannya dalam belajar. Selain lengkap dan terupdate, apa yang ada
didalam buku ini benar-benar diulas dan bahas secara menyeluruh dan
jelas. Bahkan buku ini menjadi andalan para pelajar BIMBEL dan pelajar
dari sekolah berstandar Nasional maupun Internasional. Buku yang
diterbitkan oleh penerbit LEMBAR LANGIT INDONESIA ini dapat
merangkum materi dan contoh soal yang lengkap. Jadi bisa dikatakan
cukup hanya dengan satu buku Rumus Matematika SMP, maka proses
pembelajaran kamu selama 3 tahun akan terpenuhi.
Belajar Matematika Aktif dan Menyenangkan - Wahyudin Djumanta, Dwi
Susanti

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,

Buku Pintar Bimbel SMP Kelas 7, 8, 9 - Budi Lintang S.Pd.I
2015-02-15
Inilah buku pintar yang merangkum materi-materi andalan BIMBEL
untuk para pelajarnya. Materi-materi ini pada umumnya tidak atau
kurang begitu jelas di ajarkan di kelas. Namun pada dasarnya semua
materi ini adalah pendalaman intisari yang selalu keluar dalam setiap
Ujian dan Ulangan. Bagi pelajar yang ingin mempelajari semua intisari
dalam waktu singkat atau mengacu SKS (Sistem Kebut Semalam), maka
tidak salah kalau menjadikan buku pintar ini sebagai pegangannya.
Dijamin semua soal-soal yang keluar disetiap ulangan, ujian, SBMPTN,
rumus-luas-prisma-segilima
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Ujian Nasional (UN). #BintangWahyuGratis1 -Bintang WahyuKAJIAN MATEMATIKA SD - Erna Yayuk 2018-12-19
Matematika merupakan salah satu ilmu yang mendasari dari semua
bidang ilmu yang lain. Terutama untuk mengajarkan pada siswa jenjang
sekolah dasar, memerlukan strategi pembelajaran yang dapat membuat
mereka belajar secara aktif dan efisien. Buku ini merangkum kumpulan
dari materi matematika secara lengkap dalam satu sumber. Kumpulan ini
mencakup teori Bilangan, Geometri Datar dan Ruang, Aljabar, Statistik,
Kapita Selekta. Kumpulan materi ini mencakup cara–cara untuk
menjadikan siswa aktif mempelajari matematika tidak hanya secara
mental tetapi juga fisik. Buku ini ditujukan ke semua orang, baik yang
sudah berpengalaman maupun yang pemula, yang mengajarkan
informasi, konsep, dan keterampilan teknis maupun non-teknis. Buku ini
ditujukan untuk guru di sekolah dasar, Perguruan tinggi, dan pusat-pusat
pendidikan untuk anak sekolah dasar akan merasakan manfaat dari buku
ini.
BIMBEL - Desy Ambarwati S.Pd 2015-02-06
Dengan memicu kepada kurikulum terbaru 2013, maka penyusunan buku
ini pun dibuat sebagai upaya memberikan Ringkasan Terpadu Intisari
dari Rumus Matematika SMP dan latihan soal yang pastinya dibutuhkan
semua Pelajar untuk mengatasi PR, UH, Semesteran, Kenaikan Kelas,
Ujian Sekolah dan Olimpiade. 1 Buku untuk 3 Tahun, inilah buku yang
sangat bermanfaat menemani Pelajar untuk berprestasi di kelasnya.
Namun kebanyakan para pelajar langsung merasa tidak mampu dalam
menghadapinya. Malah jangankan untuk ikut berlaga, untuk ikutan
belajar di awalnya banyak yang tidak niat. Buku yang diterbitkan oleh
penerbit OZPRODUCTION ini dapat merangkum materi dan soal-soal
yang lengkap. Karena awalnya, tidak ada hal yang sulit selama kita mau
belajar. Buku ini berisikan ringkasan materi serta soal-soal matematika
terpadu, sangat berguna bagi kalian semua yang ingin mengejar
prestasi. -Lembar Langit Indonesia GroupPASTI LULUS UASBN SD/MI -

menjadi 5 unit, yang meliputi: (1) Unit 1 Bilangan, (2) Unit 2 Aljabar, (3)
Unit 3 Geometri, (4) Unit 4 Pengukuran, dan (5) Unit 5 Statistik. Setiap
unit terdiri dari uraian materi dan aktivitas. Pada aktivitas terdapat
penjabaran media pembelajaran berbasis kearifan lokal, alat dan bahan,
langkah-langkah pembuatan media, langkah pembelajaran, dan evaluasi.
TOP ONE UN-USBN SMP/MTs 2019 - Tim guru Indonesia 2018-01-01
Bedah materi UN Terlengkap: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa
Inggris, IPA. Plus Soal + Pembahasan USBN: Matematika, Bahasa
Indonesia, Bahasa Inggris, IPA. ------- BintangWahyu
Metode Hafalan Di Luar Kepala Rumus Matematika SMP Kelas 7, 8, 9 Andrian Duratun Kausar 2015-03-27
Buku ini dibuat bukan untuk digunakan sebagai bahan contekan saat
ujian, namun sebagai bahan belajar agar para siswa-siswi SMP
mendapatkan nilai yang bagus menjadi juara kelas disekolah. Buku ini
direngkum dengan metode khusus yang memudahkan para siswa-siswi
untuk menghafalkannya. Dengan adanya buku terbitan dari ARC Media
ini, siswa-siswi akan mengetahui lebih dalam lagi mengenai Mata
Pelajaran yang ada di dalam buku ini sehingga bisa mencapai target
juara kelas. -Lembar Langit Indonesia GroupBIG PELAJARAN SMP - Tim Tentor Indonesia 2016-01-01
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 SMP & TPA masuk SMA favorit BintangWahyuSi Teman : Evaluasi Mat SMP Kls IX Intisari Bimbel Terpadu - Ria Khoerunnisa S.Pd 2015-01-09
Buku rangkuman paling lengkap ini berisi rangkuman dan intisari dari
pelajaran MATEMATIKA yang ada di sekolah. Berisi rumus-rumus
MATEMATIKA SMP yang juga diaplikasikan ke contoh soal. Sehingga
kamu akan lebih memahami cara penggunaan rumus yang diberikan.
Buku yang diterbitkan oleh penerbit LEMBAR PUSTAKA INDONESIA ini
merangkum segala apapun hal penting yang terdapat dalam pelajaran
MATEMATIKA SMP. Dengan begitu, kamu tidak perlu susah payah
menghafal buku-buku yang sangat tebal dan memusingkan. Cukup satu
buku untuk merangkum semuanya. -Lembar Langit Indonesia GroupTOP 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 soalsoalnya 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
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 -BintangWahyu- ebookbintangwahyu
BUKU AJAR GEOMETRI - Toybah 2021-02-01

Persiapan Olimpiade Matematika - Drs. I Gusti Agung Oka Yadnya, M.Pd.
2021-10-29
Sebagian besar siswa takut dengan pelajaran matematika. Apalagi kalau
matematika dikompetisikan, tidak banyak siswa yang mau mengikutinya.
Fakta menunjukkan bahwa dalam setiap lomba atau olimpiade
matematika yang diselenggarakan, baik di tingkat kabupaten, provinsi
maupun tingkat nasional, jumlah pesertanya sangat terbatas. Rata-rata
dari siswa yang enggan mengikuti lomba matematika beralasan bahwa
matematika itu sulit. Belum mencoba untuk menjawab soal-soal
kompetisi matematika, mereka sudah pesimis untuk mampu menjawab.
Bertolak dari pemahaman tersebut, buku ini dihadirkan untuk membantu
siswa dalam menyiapkan diri untuk mengikuti berbagai kompetisi
matematika untuk SMP/MTs. Buku ini dilengkapi konsep-konsep dasar
matematika, yang menjadi materi utama dalam lomba-lomba
matematika. Buku ini cocok dibaca oleh siswa, orang tua, dan guru
SMP/MTs dalam rangka mempersiapkan siswa untuk berkompetisi.
Sajian buku ini dirancang sedemikian rupa agar dapat dipelajari dalam
waktu relatif singkat, yaitu Tujuh Belas Hari (17 hari). Sepuluh hari
pertama untuk mempelajari materi dan tujuh hari berikutnya untuk
“menjajal” soal-soal. Oleh karena itu, buku ini dinamakan “Tujuh Belas
Hari Persiapan Olimpiade Matematika SMP/MTS”. Selain materi dasar,
buku ini menyajikan soal-soal level olimpiade tingkat kabupaten,
provinsi, beberapa soal bertaraf nasional dan internasional. Dalam
beberapa bagian tampilan soal diatur menurut topik bahasan, yang
sangat berguna bagi siswa untuk menemukan soal yang diinginkan. Pada
bab VI disediakan soal-soal yang sengaja tidak dilengkapi kunci jawaban,
agar siswa berusaha untuk mencari jawaban sendiri. Hal yang menarik
dalam buku ini juga disajikan teka-teki matematika. Hal ini untuk
sekadar refreshing bagi siswa dalam rangka mengurangi kejenuhan.
Ethnomatika (Belajar Konsep Matematika Menggunakan Budaya
Nusantara) - Dyah Worowirastri Ekowati 2018-01-16
Pembelajaran Matematika memerlukan media yang relevan dan inovatif
sehingga dapat mengarahkan siswa pada pembelajaran yang bermakna.
Penggunaan buku ajarini diharapkan dapat menjadi sumber penunjang
untuk menambah pemahaman dan wawasan calon guru tentang media
pembelajaran Matematika berbasis kearifan lokal. Buku penunjang yang
biasa digunakan oleh guru cenderung hanya mengembangkan materi
pembelajaran secara umum saja. Akan tetapi, pada buku ajar ini lebih
diarahkan kepada penggunaan media yang dikaitkan dengan berbagai
kearifan lokal daerah. Guru maupun calon guru diharapkan dapat
mengaplikasikan berbagai media pembelajaran Matematika yang
berbasis kearifan lokal daerah. Secara ringkas buku ajar ini dibagi
rumus-luas-prisma-segilima

TOP ONE Bedah Kisi-kisi Terlengkap UN-USBN SMP/MTs 2020 Tim Guru Indonesia 2019-01-01
Keunggulan Buku TOP ONE Bedah Kisi-kisi Terlengkap UN-USBN 2020:
1. Bedah semua materi UN sesuai Kisi-kisi terbaru 2. Analisis Soal-soal
UN 3. Strategi dan Tips Jitu Taklukkan Soal-soal HOTS 4. Kisi-kisi UN
SMP/MTs Terbaru 5. Bank soal + pembahasan UN Terlengkap 6. Soal +
Pembahasan USBN 2019 7. 3 Paket Tryout UN + Pembahasan 8. Free
CD Aplikasi UNBK 2020 9. Free Aplikasi Android 10. Free Video Tutorial
Buku persembahan penerbit BintangWahyu
Pocket Shortcut SD Matematika - TIM MASTER EDUKA
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Buku “Pocket Shortcut SD MATEMATIKA” berisi kumpulan rumus dan
ringkasan materi pelajaran Matematika untuk SD. Buku ini dibuat simpel
dan dilengkapi peta konsep, soal-bahas, serta latihan soal, sehingga
memudahkan pengguna dalam mendalami materi dan pengaplikasiannya.
Dengan memahami konsep dasar, kita akan mudah menyelesaikan soalsoal yang diberikan. Tata letak yang menarik dan berwarna menjadikan
buku ini “enak” dibaca setiap saat. Ukuran buku yang kecil dan mudah
digenggam menjadikan buku “Pocket” ini dapat di bawa kemana pun dan
kapan pun sebagai sarana belajar. Buku ini disusun secara sistematis,
tetapi dengan konsep penyajian yang sederhana sehingga akan
memudahkan memahami materi dan soal secara lebih mendalam. Dalam
setiap bab buku ini dibagi menjadi Tiga bagian. Bagian Pertama berisi
rangkuman materi yang mempermudah Anda belajar dan memahami
materi yang telah atau akan dipelajari. Bagian Kedua berisi soal-soal
aplikasi disertai pembahasaan lengkap. Soal-soal pada bagian ini adalah
soal-soal yang pernah diujikan pada US/M atau sederajat. Pembahasan
yang disajikan juga sangat mudah dipahami sehingga membantu Anda
belajar mengerjakan berbagai tipe soal. Jadi, Anda akan siap
mengerjakan tipe-tipe soal yang kelak akan keluar pada ujian atau
ulangan. Bagian Ketiga berisi kaji latih. Pada bagian ini, Anda dapat
mengasah kemampuan dalam mengerjakan soal-soal latihan setelah
mempelajari rangkuman materi dan soal bahas. Buku ini dilengkapi

rumus-luas-prisma-segilima
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aplikasi android yang dapat di download di play store. Program Android
yang ada dalam buku ini dapat membantu untuk meningkatkan
kemampuan akademik karena adanya sistem penilaian. Ada dua aplikasi
yang kami berikan secara gratis, yaitu: Aplikasi CBT US/M SMD Aplikasi
Tes Buta Warna (Genta Smart Publisher)
Kumpulan Soal Jawab Paling Update Cerdas Matematika SMA
Kelas X - dr. J. Goenawan 2017-04-25
Penyusunan buku ini didasarkan pengalaman penulis mengajar di
“Bimbingan Tes Goenawan” selama lebih dari tiga puluh lima tahun.
Buku ini disusun dalam bentuk teori yang singkat dilengkapi dengan
soal-soal dan pembahasannya. Pembahasan soal disajikan secara singkat
dengan bahasa yang sederhana agar mudah dimengerti atau dipahami,
baik oleh siswa maupun pengajar matematika. Diharapkan mempelajari
pembahasan soal-soal sesuai dengan urutan nomor soal (jangan melewati
soal-soal di nomor-nomor depan yang dianggap soal yang mudah),
karena dalam buku ini penulis telah menyusun soal-soal pembahasannya
mulai dari soal paling mudah sampai dengan soal paling sukar. Untuk
menunjang pemahaman serta melatih keterampilan siswa, pada setiap
akhir bab diberikan latihan soal-soal pilihan dengan dilengkapi jawaban
agar dapat dievaluasi sendiri hasil latihan tersebut.
Cerdas Belajar Matematika -
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