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Sinopsis:

  

Buku Matematika untuk SMK/MAK Kelas X ini disusun  dengan mengacu pada Kurikulum 2013
(KI-KD 2017). Penjelasan dalam buku  ini didesain sedemikian rupa sehingga peserta didik
dapat dengan mudah  memahami materi yang dipelajari.

  

Keunggulan produk:

  

Buku ini menyajikan fitur-fitur sebagai berikut.

    
    -  Pendahuluan, merupakan pengantar masalah dalam kehidupan sehari-hari  yang
membantu peserta didik dalam memahami tujuan dipelajarinya materi  yang sedang dipelajari.
 
    -  Informatif, merupakan sisipan informasi penting yang berhubungan  dengan materi yang
harus diingat oleh peserta didik dalam memahami  materi yang sedang dipelajari.   
    -  Siap UN, merupakan soal-soal latihan tipe Ujian Nasional untuk  membantu peserta didik
dalam persiapan menghadapi Ujian Nasional sesuai  dengan materi yang dipelajari.   
    -  e-Math, merupakan situs atau link yang dapat diakses oleh peserta didik untuk membantu
memahami materi yang sedang dipelajari.   
    -  Uji Kompetensi Diri, merupakan soal-soal latihan di setiap akhir  subbab untuk menguji
pemahaman mengenai materi yang sedang dipelajari.   
    -  Words List, berisi daftar istilah-istilah penting tentang materi terkait.  
    -  Selidik Kasus, merupakan bagian yang berisi masalah aplikatif sesuai dengan materi yang
sedang dipelajari.   
    -  Artikel, merupakan potongan berita atau artikel dari surat kabar  atau situs internet yang
berkaitan dengan materi untuk menambah wawasan  peserta didik.   
    -  Rangkuman, merupakan intisari materi dari setiap bab yang sedang dipelajari.  
    -  Evaluasi Akhir Bab, merupakan soal-soal latihan terdiri atas pilihan  ganda dan uraian
yang membantu peserta didik memperdalam pemahaman  terhadap materi yang dipelajari.
 
    -  Proyek, merupakan aktivitas peserta didik secara berkelompok yang  sesuai dengan
materi terkait untuk kemudian dipresentasikan di depan  kelas.

Spesifikasi:  

  
    -  Kode Buku: 0055100222  

 2 / 3



MATEMATIKA SMK/MAK KLS.X/KIKD17

Written by Admin Penerbit Erlangga
Monday, 07 May 2018 11:18 - Last Updated Monday, 07 May 2018 11:37

    -  ISBN: 9786024347451  
    -  Penulis: RENY RBA  
    -  Tinggi: 25cm  
    -  Lebar: 17.5cm  
    -  Berat: 557.80 gr  
    -  Halaman: 344  
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