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Matematika SMK Kelas X

Buku Matematika untuk SMK/MAK ini disusun berdasarkan Kurikulum 2013. Buku ini ditulis
dengan menggunakan bahasa yang komunikatif, sehingga mudah dipahami oleh peserta didik.
Masalah-masalah yang dihadirkan dalam buku ini disesuaikan dengan aplikasi materi pada
kehidupan sehari-hari, sehingga secara tidak langsung peserta didik dapat meningkatkan
pemahamannya terhadap konsep matematika dan kemampuannya serta keterampilannya
dalam menyelesaikan masalah.

  

Keunggulan Produk:

    -  Informatif, merupakan sisipan informasi akan materi yang harus diingat oleh peserta didik,
baik berupa istilah ataupun rumus.
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    -  Petunjuk, merupakan sisipan informasi penting mengenai apa yang harus dilakukan
peserta didik untuk memudahkannya dalam memahami materi yang sedang dipelajari.
    -  E-math, merupakan situs atau link yang dapat diakses peserta didik untuk membantu
peserta didik mendalami pemahaman materi yang sedang dipelajari.
    -  Siap UN!, merupakan latihan soal Ujian Nasional pada tahun-tahun sebelumnya untuk
membantu peserta didik mempersiapkan diri menghadapi soal Ujian Nasional.
    -  Uji Kompetensi Diri, merupakan soal yang diberikan pada akhir sub-subbab untuk menguji
pemahaman peserta didik.
    -  Kata Kunci, merupakan daftar istilah-istilah penting tentang materi terkait.
    -  Rangkuman, merupakan intisari materi dari setiap bab yang sedang dipelajari.
    -  Studi Kasus, merupakan bagian yang berisi masalah aplikatif dalam kehidupan sehari-hari
untuk melatih peserta didikÂ  berpikir kritis dan dapat mengaplikasikan ilmunya secara nyata.
    -  Artikel, merupakan bagian yang berisi potongan berita atau artikel dari surat kabar atau
situs internet yang berkaitan dengan materi aplikatif sebagai bahan telaah untuk menambah
wawasan peserta didik.
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