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Buku Pendamping Tematik Terpadu merupakan buku soal yang disusun berdasarkan
Kurikulum 2013 revisi 2016 yang memuat materi inti, latihan soal, dan keterampilan. Kehadiran
buku bertujuan untuk membantu siswa dalam memahami materi dalam setiap muatannya.
Dengan buku ini, siswa diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang
terbentuk dengan baik. Selain itu, buku ini memudahkan guru dalam merekapitulasi ke dalam
nilai rapor.

  

  

  

Karakteristik buku:
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    -  Buku soal.  
    -  Penyajian buku berdasarkan per muatan pelajaran (Bahasa Indonesia, IPA, Matematika,
IPS, dan PPKn).

  

Buku ini dilengkapi:

    
    -  Materi inti, berupa materi esensial berdasarkan kompetensi dasar.  
    -  Penilaian aspek pengetahuan:  
    -  Penilaian aspek keterampilan, berupa kegiatan yang berkaitan dengan kompetensi daar
dalam setiap tema.   
    -  Khusus Buku Pendamping Tematik Terpadu Bahasa Indonesia dilengkapi dengan audio
dalam bentuk QR code.   

    
    1. Latihan soal, berupa soal-soal untuk menguji pemahaman siswa dalam memahami
kompetensi dasar.   
    2. Penilaian harian, berupa latihan ulangan di setiap akhir subtema.

  

Keunggulan produk:

    
    -  Buku ini sebagai pendamping buku tematik pemerintah dan tematik Erlangga.  
    -  Penyajian buku sesuai urutan tema dan kompetensi dasar dalam buku tematik
pemerintah.   
    -  Buku ini sebagai pemantapan materi dan soal per muatan.  
    -  Mempermudah guru dalam melakukan penilaian per muatan pelajaran.  
    -  Dilengkapi perangkat pembelajaran berupa kunci jawaban dan media mengajar untuk
guru.

Spesifikasi:

    -  Kode buku: 02060241
    -  ISBN: 9786024341244

    -  Penulis: AGUSTINUS INDRADI
    -  Ukuran: 21.00 cm x 26.00 cm
    -  Berat: 510.60 gr
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    -  Halaman: 256 Halaman
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