Soal Dan Pembahasan Matematika Peluang Kutipan Pelajar
MATEMATIKA merupakan salah satu mata pelajaran yang diujikan, baik dalam Ujian Nasional atau Ujian Masuk PTN. Sebagian besar siswa memandang bahwa Matematika adalah pelajaran yang sulit atau bahkan sangat sulit. Padahal pada kenyataannya, Matematika merupakan sesuatu yang mengasyikkan jika kita paham konsep dasarnya. Dengan memahami konsep dasar, kita akan mudah menyelesaikan soalsoal yang diberikan. Buku ini disusun secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan siswa dalam memahami materi dan soal secara lebih mendalam. Pada setiap bab, dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut: Bagian pertama : berisi rangkuman materi. Bagian ini bertujuan untuk memudahkan siswa mengingat materi yang disajikan pada bab tersebut. Bagian kedua : berisi trik-trik penyelesaian soalsoal Ujian Nasional dan Ujian Masuk PTN. Bagian ketiga : berisi pendalaman materi. Bagian ini berisi soal latihan standar Ujian Nasional dan Ujian Masuk PTN. Soal-soal yang disajikan dalam buku ini merupakan soal-soal pilihan. Sebagian besarnya adalah model soal terbaru. Buku ini dapat memberikan gambaran nyata kepada siswa mengenai soal yang pernah diujikan sehingga siswa mampu mengenali
diferensiasi model soal. Dengan memahami berbagai macam model soal, siswa dituntut untuk siap lebih dini dalam menghadapi ujian. Buku ini dilengkapi aplikasi android yang dapat di download di play store. Ada beberapa aplikasi yang diberikan secara gratis, yaitu: Aplikasi CBT UN SMA IPA Aplikasi CBT Psikotes Aplikasi SBMPTN Aplikasi FPM Matematika Aplikasi Tes Buta Warna Buku ini adalah pilihan yang
tepat!!! Buku ini dapat Anda gunakan sebagai latihan sehingga menjadi senjata ampuh untuk mencapai nilai tinggi. (Genta Smart Publisher)
Salah satu ajang kompetisi yang cukup bergengsi di kalangan siswa adalah olimpiade keilmuan, seperti lomba mata pelajaran, Olimpiade tingkat nasional (OSN), dan bahkan Olimpiade tingkat internasional. Matematika merupakan salah satu pelajaran yang sering diperlombakan, baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, maupun Internasional. Buku Top Master Olimpiade Matematika SD Nasional dan
Internasional dibuat untuk membantu siswa SD/MI untuk memahami materi-materi matematika secara menyenangkan dan diharapkan dapat menambah referensi dan membantu dalam memahami penyelesaian soal-soal Olimpiade Matematika SD baik Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, maupun Internasional. Buku Top Master Olimpiade Matematika SD Nasional dan Internasional ini tersusun atas: 1. Materi
Olimpiade Matematika SD, yaitu bab-bab yang berisi materi-materi Olimpiade Matematika SD yang dapat digunakan untuk mempersiapkan menghadapi Olimpiade Matematika tingkat SD. Materi Olimpiade Matematika SD terdiri dari empat bab, yaitu: ¥ Bilangan ¥ Aljabar ¥ Geometri ¥ Statistika dan Peluang 2. Soal dan pembahasan Olimpiade Matematika, terdiri dari soal-pembahasan OSN Matematika SD
tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, International Mathematics and Science Olympiad (IMSO), dan Elementary Mathematics International Contest (EMIC). 3. Paket soal pemantapan, terdiri dari soal dan kunci jawaban OSN Matematika SD tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, IMSO, dan EMIC yang dikelompokkan berdasarkan bab Bilangan, Aljabar, Geometri, Statistika, dan Peluang. Soal
pemantapan ini sebagai bahan latihan bagi para Pembaca untuk menyelesaikan soal-soal Olimpiade Matematika SD baik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, IMSO, dan EMIC. 4. Paket Soal dan kunci jawaban, terdiri dari paket soal-kunci jawaban IMSO dan EMIC sebagai bahan latihan bagi para pembaca untuk menyelesaikan soal-soal IMSO dan EMIC
Masih identikkah Matematika dengan pelajaran maut dan horor? Bagaimana nilai Matematika kalian di sekolah? Atau, masih sulitkah kalian menerima dan memahami pelajaran Matematika? Mulai sekarang, jauhkan pikiran dan ketakutan-ketakutan tersebut dari dalam diri kalian. Buku Supertrik Matematika SMA/MA ini adalah jawaban dari semua permasalahan kalian tentang pelajaran Matematika di SMA/MA.
Kalian sudah tak perlu lagi canggung, bingung, atau bahkan takut dengan pelajaran yang satu ini. Matematika akan berubah menjadi pelajaran yang menyenangkan. Buku ini memberikan rangkuman materi Matematika SMA/MA yang disajikan dengan lugas dan jelas, sehingga dapat dengan mudah kalian pahami. Tak lupa, buku ini juga memberikan latihan soal beserta pembahasan dari setiap materi. Tak hanya
itu, buku ini juga membagikan solusi berupa supertrik untuk tiap latihan soal tersebut. Itu masih belum cukup? Kami berikan lagi soal-soal latihan beserta kunci jawabannya. Buku ini adalah jawaban bagi kalian untuk sukses mengerjakan setiap soal Matematika, bahkan sampai saat kalian menempuh ujian nasional. Jadi, kalian akan sangat rugi jika tidak memiliki buku ini karena kalian hanya akan menjadi
penonton teman-teman kalian yang sudah memiliki buku Supertrik Matematika SMA/MA ini. Selamat belajar & SUSKSES!!! Buku terbitan GalangPress (Galangpress Group).
Think Smart Matematika
Jago Matematika ala Bimbel
Rahasia cepat, mudah, & simpel kuasai Matematika
Kompas Matematika; Strategi Praktis Menguasai Ujian Matematika SMA Kelas 2 IPS
KISI-KISI TERBARU UN+USBN SMP/MTS 2018

Buku ini terdiri atas 20 bab, yang mencakup seluruh materi pada matematika SMA/MA dari kelas X sampai kelas XII. Pada setiap bab, terdapat gambar awal bab yang dapat memotivasi siswa untuk mempelajari bab tersebut, peta konsep sebagai alur pemikiran dalam setiap bab, contoh pada setiap subbab, dan contoh soal dan pembahasan
pada setiap akhir bab. Selain itu, pada setiap akhir bab juga dilengkapi dengan tambahan berupa soal aplikasi yang berisi permasalahan pada dunia nyata, serta tokoh dan quote yang diharapkan dapat memotivasi siswa dalam mempelajari matematika lebih lanjut.
Olimpiade Sains Nasional (OSN) matematika SMP/MTs menjadi ajang kompetisi bergengsi bagi siswa-siswa cerdas Indonesia. Pastinya, termasuk kalian, bukan? Intelektual siswa di bidang matematika diuji di dini. Selain mendapatkan penghargaan, tentunya kemenangan di laga ini semakin meningkatkan eksistensi diri kalian. Maka dari itu,
menjuarai ajang bergengsi seperti OSN matematika SMP/MTs ini tidaklah mudah. Namun tidak berarti, mustahil, bukan? Inilah buku yang kalian butuhkan guna mewujudkan impian itu. Di dalam buku ini, disajikan ragam soal OSN matematika SMP/MTs tingkat kabupaten/kota sejak tahun 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, hingga 2014. Sedangkan , di tingkat provinsi, buku ini menyuguhkan soal-soal OSN matematika SMP/MTs sejak tahun 2010, 2011, 2012, 2013, hingga 2014. Sementara itu, di tingkat nasional, buku ini pun menampilkan soal-soal OSN matematika SMP/MTs sejak tahun 2010, 2011, 2012, 2013, hingga 2014. Luar biasanya lagi, buku
ini juga dilengkapi dengan kunci jawaban soal dan pembahasan secara detail dan lengkap. Tentunya, pembahasan itu pun sangat mudah dipahami oleh kalian. Nah, apalagi yang kalian tunggu? Yuk, kaji buku ini dengan saksama dan sungguh-sungguh, dan bersiaplah menjuarai ajang bergengsi nasional ini! Selamat dan sukses untuk kalian!
Pemahaman konsep dasar dan definisi praktis dan mudah dipahami. Kumpulan soal & Pembahasan: Ulangan Harian, Ujian Semester, Ujian Nasional, SNMPTN, SIMAK UI, UM UGM. Plus terdapat komik-komik lucu & menarik -WahyuMediaTop Update Bank Soal & Pembahasan: UN SMA, SBMPTN, UM UGM, SIMAK UI, UM Mandiri, UAS, Prediksi Tim Tentor
Si Teman : Evaluasi Mat SMP Kls IX
Si Teman : Matematika SMP IX (2007)
Top Juara Olimpiade Sains Nasional (OSN) Matematika SMP/MTs
Pintar Matematika Cara Master SMP Kelas VII, VIII, IX
Memuat: 1. Full materi lengkap 2. Tips & trik menaklukkan soal-soal ala pakar -BintangWahyu- ebookbintangwahyu
Ringkasan materi + Kumpulan Rumus Cepat Terdapat contoh soal + pembahasan cerdik Bank Soal Lengkap: UN, SBMPTN, SIMAK UI, UM UGM, dll Full Tips & Trik Penyelesaian Cepat ------- BintangWahyu
New Edition Pocket Book Matematika SMA/MA Kelas X, XI, & XII hadir sebagai solusi bagi siswa yang ingin mempelajari Biologi dengan lebih mendalam di mana saja dan kapan saja karena ukurannya yang praktis sehingga bisa dibawa dan dibaca setiap saat. Buku ini berisi ringkasan materi lengkap dengan peta konsep, cara cepat menghafal, serta contoh soal dan pembahasan. Dengan keungggulan tersebut, buku ini dapat
dijadikan sebagai buku penunjang pelajaran bagi siswa SMA untuk menghadapi ulangan harian, ujian tengah dan akhir semester, ujian sekolah, ujian nasional, bahkan SBMPTN dan USM PTN tertentu. Buku Persembahan penerbit Cmedia
TOP NO. 1 SKL UN SMA IPS 2017
Soal Pendalaman Soal Matematika SMP / MTs Kelas 7, 8 , 9
Panduan UNAS Matematika SMA IPA
Fresh Update Buku Pintar Matematika SMA/MA IPA Kelas 1, 2, & 3
Cara Pintar Menghadapi Ujian Nasional 2009 Matematika Smp/mts
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional. Sebagian besar siswa memandang bahwa Matematika adalah pelajaran yang sulit atau bahkan sangat sulit. Padahal pada kenyataannya, Matematika 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 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.
Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang harus dikuasai oleh siswa karena matematika tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Faktor penyebab rendahnya nilai matematika adalah faktor ekstern (yang berasal dari luar diri siswa) dan faktor intern (yang berasal dari dalam diri siswa). Dilihat dari segi faktor ekstern yaitu kemampuan guru kurang dapat memilih metode yang cocok di dalam penyampaian pelajaran matematika
yang menyebabkan proses belajar mengajar berlangsung kurang efektif, sedangkan faktor intern yaitu kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan serta perhatian dan minat yang timbul dari diri anak tersebut. Buku ini dikonsep secara lebih praktis, ringkas, jelas, dan menyenangkan sehingga siswa mudah mempelajari dan memahami materi matematika tingkat SMA yang relatif sulit (jika tidak tahu metode belajarnya). Buku ini juga
dikonsep sesuai kurikulum yang berlaku (Kurikulum 2013 maupun KTSP). Karena sejatinya materi tidak pernah hilang, hanya posisi yang kadang berpindah. Buku ini dilengkapi latihan soal untuk persiapan Ulangan Harian maupun Ujian Nasional. Tidak hanya itu saja, buku ini juga disertai dengan metode penyelesaian soal yang cepat dan praktis sehingga siswa tidak membutuhkan waktu lama untuk mengerjakannya, terdapat jembatan keledai yang
memudahkan siswa memahami materi selangkah lebih cepat.
Kurikulum 2013 maupun KTSP mewajibkan bahan ajar Peluang pada pelajaran Matematika SMP. Karena itu buku ini hadir untuk menunjang pelajaran Matematika agar lebih mudah dipelajari, dengan tema memfokuskan pada satu materi dalam satu buku sehingga siswa dapat dengan mudah menguasai materi dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan materi tersebut. Setiap bab dalam materi Peluang ini dilengkapi materi ringkas secukupnya,
sebagai acuan dasar dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan. Kemudian dilengkap soal-soal yang berkaitan dengan bab tersebut, lengkap mulai dari jenis soal yang relatif paling mudah dikerjakan sampai soal yang relatif lebih sulit dikerjakan. Setiap soal lengkap dengan pembahasannya yang mudah dipahami dan dipelajari. Buku ini saya tulis bertemakan guru privat dengan sebuah buku, berdasarkan kebutuhan siswa/siswi SMP yang akan
menghadapi Ujian Negara. Karena itu saya persembahkan buku ini untuk siswa/siswi SMP, dan sebagai ungkapan terimakasih terhadap para guru Matematika yang pernah mengajar sewaktu saya sekolah dulu.
Rumus Pocket Matematika SMA Kelas X, XI, XII
Intisari & Bank Soal Supermath SMA/MA
TOP ONE Buku Pintar Matematika SMA
TOP ONE Bedah Kisi-kisi Terlengkap UN-USBN SMP/MTs 2020
Matematika Kelompok Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian

Raih Nilai Tertinggi Penilaian Harian dan Ujian Buku ini disusun untuk membantu siswa dalam belajar dengan cara yang efisien. Terdiri dari ringkasan materi, soal bahas, uji kompetensi, paket ulangan harian, paket soal tengah semester, paket soal akhir semester hingga paket
ujian nasional. Tentunya akan sangat membantu siswa dalam belajar dan berlatih menyelesaikan soal. Dengan isi buku yang lengkap, tak hanya siswa yang dapat menggunakannya. Para guru juga dapat memakai buku ini dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari baik dalam
memberikan materi ataupun tugas kepada siswa. Materi dan UJi Kompetensi: Materi disajikan secara ringkas untuk memudahkan dalam memahami dan mengingat materi dengan cepat, sedangkan uji kompetensi sebagai ajang latihan untuk mengukur kemampuan dalam memahami materi.
Komposisi Soal: Disusun dengan tiga level kognitif: Pengetahuan & pemahaman, Aplikasi, dan Penalaran untuk melatih kesiapan siswa dalam menghadapi berbagai penilaian. Paket Ujian; Untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi penilaian tengah semester dan penilaian akhir
semester.
-KawanPustaka- #SuperEbookDesember
Buku PINTAR Matematika Cara Master SMP/MTs Kelas VII, VIII, IX ini disusun dengan penyajian yang sistematis sehingga sangat berguna bagi siswa-siswi SMP/MTs untuk mendalami materi pelajaran Matematika yang diterima di sekolah serta mempersiapkan diri menghadapi Ujian
Nasional. Buku ini terdiri dari empat bagian utama, yaitu: 1. Rangkuman materi berupa peta konsep yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang terdiri dari: Bilangan, Aljabar, Geometri, Statistika, dan Peluang. 2. Soal dan pembahasan yang disesuaikan
dengan kisi-kisi ulangan harian (UH), ulangan akhir semester (UAS) maupun Ujian Nasional (UN). Dilengkapi dengan Tips berupa rumus atau strategi tentang cara menjawab soal yang efektif dan Metode Smart Cara Master yang terbukti 3x lebih cepat dari cara biasa. Tahun 2011,
program UN 100-Jaminan Nilai UN 10 dengan Metode Smart Cara Master meraih Juara Nasional ke-3 untuk kelompok MIPA&TEK pada LKIG yang diselenggarakan oleh LIPI. 3. Siap UN berisi kumpulan soal ujian nasional terkini dan soal populer atau sering muncul pada ujian nasional.
Dengan mengerjakan soal-soal pada Siap UN, siswa dapat mengukur kesiapan mereka menghadapi ujian. 4. Soal-soal tantangan dalam fitur Are You Smart? yang setara dengan soal-soal olimpiade nasional maupun regional untuk meningkatkan penguasaan konsep matematika pada siswa.
Tips dan Metode Smart Cara Master yang dipelajari melalui buku ini akan membantu siswa-siswi SMP/MTs dalam mengerjakan soal-soal Matematika baik saat menghadapi ulangan harian, ujian semester, ujian kenaikan kelas, maupun Ujian Nasional. Selamat belajar dan nilai UN 10
pasti bisa!
Seri Panduan Belajar Dan Evaluasi Matematika SMP/MTs Kelas IX
BUPELAS Pemetaan Materi & Bank Soal Matematika SMP Kelas 8
Bank Soal Matematika SMA 2009
Sukses Belajar Matematika Tanpa Guru
Buku terbitan KawanPustaka ini di buat untuk mempelajari pelajaran matematik , kususnya untuk Sekolah SMA kelas 2 IP. #SuperEbookDesember
Bersaing untuk masuk ke SMA/MA Favorit impian tidaklah mudah. Kalian WAJIB menjadi yang TERBAIK dari yang terbaik. Untuk itu mulailah dengan belajar giat untuk menjadi JUARA dalam UN dan USBN. Agar lebih fokus dan tidak melebar kemana-mana, pastikan bekal belajar kamu TEPAT dan AKURAT. Pelajarilah materi dan soal-soal yang mengacu pada Kisi-kisi UN dan
USBN 2018 dari BSNP yang dikeluarkan sesuai surat edaran BSNP pada tanggal 1 Agustus 2017 No. 0080/SDAR/BSNP/VIII/2017. Seperti tahun lalu, kami akan selalu setia menemani belajar kalian dengan menghadirkan kembali buku BEST SELLER TER-UPDATE yang mengupas KISI-KISI TERBARU yang dikeluarkan BSNP. Keakuratan pembuatan materi dan soal sudah TERUJI,
terbukti dari tahun-tahun sebelumnya soal yang keluar pada UN tanggal tanggal 2 sampai 8 Mei 2017 SAMA DENGAN soal-soal yang ada di buku KISI-KISI TERBARU ini. Tipe dan variasi soalnya sama tapi angkanya berbeda. Masih seperti tahun lalu Kisi-kisi terbaru UN dan USBN dibagi menjadi 3 level kognitif, yaitu Pengetahuan dan Pemahaman, Aplikasi, Penalaran. Ada
beberapa perubahan kisi-kisi tahun ini dibandingkan tahun lalu. Buku ini menyajikan semua yang dibutuhkan untuk menjadi juara dalam UN dan USBN, baik untuk sekolah yang masih menggunakan sistem UNKP (UJian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil) maupun UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) dan tentunya dibuat berdasarkan kisi-kisi UN terbaru BSNP.
1. Materi disajikan dengan mendetail. Jadi, untuk kalian yang belum paham sama sekali tidak perlu khawatir, karena semua disajikan dengan jelas dan ringkas. Asalkan ada niat, pasti bisa.... 2. Pembahasan soal dibuat runut disertai penjelasan yang mendetail, jadi mudah dipahami. 3. Terdapat "Rumus Praktis", yaitu rumus cepat yang jika dikerjakan dengan cara biasa
memerlukan 4 sampai 5 langkah, tapi dengan rumus praktis cukup 2 atau 3 langkah saja. 4. Terdapat "Trik Menghafal" untuk beberapa materi yang harus dihafal. 5. Bank soal lengkap, mulai dari Ulangan Harian, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Nasional (UN), SBMPTN, SIMAK UI, UM-UGM, dan lain-lain. 6. Terdapat "Trik Pintar", yaitu
penyelesaian soal dengan cara cepat, tetapi tidak keluar dari konsep dasar. 7. Buku dari penerbit Bintang Wahyu ini didesain gaul, enak dibaca, dan simpel. Jadi, pastinya gak akan ngebosenin deh.... 8. Terdapat "Kumpulan Rumus Pintar Matematika". Jadi, jika dalam mengerjakan soal kemudian lupa rumusnya, buka aja kumpulan-kumpulan rumus pintar,tanpa perlu
mencarinya di dalam buku....easy bukan.... 9. Plusss, komik lucu yang membuat otak kamu kembali freshhh..... DiskonSpesialBintang -BintangWahyu- ebookbintangwahyu
Top Sukses Matematika SMP
Top Pocket No. 1 Matematika SMA Kelas X, XI, & XII
Solusi Berbagai Jenis Soal Peluang : Matematika SMP
TOP MASTER OLIMPIADE MATEMATIKA SD NASIONAL & INTERNASIONAL
Ujian Nasional 2008 Matematika Smp

1. 1001++ soal-soal fresh update bersumber dari Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester, Ujian Nasional (UN), SBMPTN, SIMAK UI, UM UGM, dan lain-lain. 2. Dibahas tuntas oleh Komunitas Tentor Alumni UGM dan UNY dengan cara yang simpel dan semua soal jadi lebih gampang. 3. Dapatkan free apps android
untuk simulasi tes agar kamu dapat belajar di mana pun dan kapan pun. 4. Materi dirangkum ala Bimbingan Belajar sehingga sangat praktis, simpel, dan mudah dipahami. 5. Penulis merupakan "Tentor Matematika" yang telah bertahun-tahun menjadi pengajar Matematika. So, sudah jangan diragukan lagi... 6. Di dalam buku
terbitan dari Bintang Wahyu ini terdapat ilustrasi-ilustrasi lucu yang dapat membuat otak jadi fresh kembali.. -Bintang WahyuBuku ini bertujuan untuk memandu para guru dan siswa SMP dalam mempermudah kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah maupun bimbingan belajar. Buku ini cocok digunakan dalam persiapan menghadapi ulangan harian, ujian tengah semester, ujian kenaikan kelas, ujian akhir sekolah maupun ujian nasional (UN).
Soal yang bervariasi dengan tingkat kesulitan LOTS, MOTS, dan HOTS dapat membantu siswa mengetahui tipe soal yang sering keluar dalam berbagai ujian. Seluruh soal didasarkan pada materi yang telah dirancang sesuai dengan kurikulum terbaru. Pembahasan juga dirancang dengan bahasa yang singkat, padat, dan
mudah dipahami.
Mempersiapkan diri untuk ujian akhir sangat penting, tidak hanya sekedar menghapal atau mengingat-ingat apa yang telah dipelajari. Apalagi yang diujikan adalah pelajaran matematika, lengkap dengan berbagai soal ujian dan pembahasan, buku ini sangat pas digunakan dalam berlatih agar kamu siap menghadapi ujian,
baik ujian akhir nasional, hingga tes masuk perguruan tinggi.
Complete 1001 Bank Soal Matematika SMA IPA Kelas X,XI,&XII
Super Genius Olimpiade Matematika
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Persiapan UN & UM-PTN Matematika SMA
Be Smart Matematika
Supertrik Matematika SMA/MA
Buku Rumus Pocket Matematika SMA/MA Kelas X, XI, XII ini adalah buku yang sangat praktis untuk kalian miliki. Keunggulan buku: 1. Memuat soal-soal HOTS (High Order Thinking Skill) 2. Ringkasan materi-materi penting sesuai kurikulum 2013 3. Contoh Soal dan Pembahasan, merupakan soal-soal yang sering keluar dalam UN dan SBMPTN 4. Latihan Soal dan Pembahasan untuk menguji kemampuan 5. Pembahasan
disertai dengan Trik untuk memudahkan siswa menemukan jawaban Buku ini juga menyediakan aplikasi-aplikasi modern yang sangat bermanfaat bagi siswa, yaitu 1. UNBK SMA/MA Android 2. UNBK SMA/MA Windows PC 3. UTBK SBMPTN Android 4. UTBK SBMPTN Windows PC 5. Video Pembahasan UN, SBMPTN, SIMAK UI, UTUL UGM Matematika Semua keunggulan dalam buku ini akan mengantarkan kalian
untuk siap menempuh Penilaian Harian (PH), Penilaian Tengah Semester (PTS), Penilaian Akhir Semester (PAS), Penilaian Akhir Tahun (PAT), Ujian Nasional (UN), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Seleksi Masuk UI (SIMAK UI), dan Ujian Tulis UGM (UTUL UGM)
Memuat: 1. Full materi lengkap 2. Tips & trik menaklukkan soal-soal ala pakar -BintangWahyuKeunggulan 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
Smart Plus Bank Soal Matematika SMA
Bedah Kisi-kisi UN sesuai SKL
TOP NO. 1 SKL UN SMP 2017
New Edition Pocket Book Matematika SMA Kelas X,XI & XII
Kumpulan Soal & Pembahasan UN Matematika SMA IPA
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