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Bahasa Indonesia SMA / SMK Kelas XII KTSP

Buku Bahasa Indonesia SMK yang disusun berdasarkan KTSP 2006 ini memuat  tiga aspek
penilaian terhadap peserta didik, yaitu penilaian kognitif,  afektif, dan psikomotorik. Buku ini juga
menekankan keterampilan  berbahasa, mulai dari keterampilan mendengarkan, berbicara,
membaca, dan  menulis. Materi pada buku ini disajikan dengan bahasa yang komunikatif. 
Penjelasannya didesain sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat  dengan mudah
memahami setiap subbab, baik teori maupun praktik dalam  kehidupan sehari-hari. Penyajian
buku ini dilengkapi dengan  gambar-gambar yang mendukung pembelajaran.
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    -  Intro, pengantar materi yang diberikan untuk memotivasi peserta didik mempelajari materi
yang akan dibahas.
    -  Klik Web, alamat situs internet yang memfasilitasi peserta didik menjelajahi materi secara
lebih mendalam.
    -  Tugas Individu, ditujukan untuk mengasah pemahaman peserta didik tentang materi
yang sudah dipelajari dan disajikan dalam bentuk tugas individu.
    -  Tugas Kelompok, ditujukan untuk mengasah pemahaman peserta didik tentang materi
yang sudah dipelajari dan disajikan dalam bentuk tugas kelompok.
    -  Ulas Soal, soal-soal pilihan yang disertai jawaban dan  pembahasan untuk menguji
pemahaman dan penguasaan peserta didik atas  materi yang telah dipelajari.
    -  Ruang Info, kolom berisi info tambahan yang diberikan untuk menambah wawasan
peserta didik seputar materi yang sedang dibahas.
    -  Kilas Balik, poin-poin penting dari materi yang telah  dipelajari untuk menyegarkan
peserta didik kembali tentang materi yang  telah dipelajari.
    -  Selidik, studi kasus yang disajikan untuk menguji penalaran peserta didik yang terkait
dengan materi yang telah dibahas.
    -  Cek Progres, soal uraian singkat yang ditujukan untuk mengukur pemahaman peserta
didik terhadap suatu pokok bahasan.
    -  UPM (Uji Pemahaman Materi), kumpulan soal pilihan ganda  dan uraian yang disajikan
pada setiap akhir bab yang ditujukan untuk  menilai pemahaman peserta didik terhadap materi
yang telah dipelajari.
    -  UKS (Uji Keterampilan dan Sikap), kegiatan unjuk diri  dan proyek yang disajikan untuk
menilai pencapaian keterampilan dan  sikap peserta didik selama proses pembelajaran.

Spesifikasi:

    -  Kode Buku: 0054900130
    -  ISBN: 9786022986553
    -  Penulis: BUDI WAHYONO-MULYONO
    -  Tinggi: 25cm
    -  Lebar: 17.5cm
    -  Berat: 269.00 gr
    -  Halaman: 160
    -  Warna: BW
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