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Buku PASTI PLUS UN SMA/MA IPA 2016 merupakan buku soal yang ditulis untuk membantu
para siswa SMA/MA menghadapi Ujian Nasional. Kenapa buku ini disebut sebagai persiapan
cerdas nilai tinggi? Buku ini disusun secara sistematis sehingga mudah digunakan.
Disiapkan 3 paket soal untuk setiap mata pelajaran yang diujikan.
Setiap butir soal dibuat
secara komprehensif sehingga variasi soalnya menjangkau banyak kemungkinan soal dari
rambu-rambu yang disebutkan dalam Kisi-Kisi Ujian Nasional.
Materi atau topik yang dipilih
untuk tiap butir soal sudahdisesuaikan dengan analisis soal-soal ujian tahun-tahun
sebelumnya sehingga tingkat keakuratannya dengan Kisi-Kisi Ujian Nasional sangat tinggi.
Segera tinggalkan yang tidak pasti, gunakan segera buku PASTI PLUS untuk mendapatkan
nilai ujian setinggi-tingginya.
Buku PASTI PLUS UN SMA/MA IPA 2017 merupakan buku soal yang ditulis untuk membantu
para siswa SMA/MA menghadapi Ujian Nasional. Kenapa buku ini disebut sebagai persiapan
cerdas nilai tinggi? Buku ini disusun secara sistematis sehingga mudah digunakan.
Disiapkan 3 paket soal untuk setiap mata pelajaran yang diujikan.
Setiap butir soal dibuat
secara komprehensif sehingga variasi soalnya menjangkau banyak kemungkinan soal dari
rambu-rambu yang disebutkan dalam Kisi-Kisi Ujian Nasional.
Materi atau topik yang dipilih
untuk tiap butir soal sudah disesuaikan dengan analisis soal-soal ujian tahun-tahun
sebelumnya sehingga tingkat keakuratannya dengan Kisi-Kisi Ujian Nasional sangat tinggi.
Segera tinggalkan yang tidak pasti, gunakan segera buku PASTI PLUS untuk mendapatkan
nilai ujian setinggi-tingginya.
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Buku PASTI PLUS UN SMP/MTs 2015 merupakan buku soal yang ditulis untuk membantu
para siswa SMP/MTs menghadapi Ujian Nasional. Kenapa buku ini disebut sebagai persiapan
cerdas nilai tinggi? Buku ini disusun secara sistematis sehingga mudah digunakan.
Disiapkan 5 paket soal untuk masing-masing mata pelajaran yang diujikan.
Setiap butir soal
dibuat secara komprehensif sehingga variasi soalnya menjangkau banyak kemungkinan soal
dari rambu-rambu yang disebutkan dalam Kisi-Kisi Ujian Nasional.
Materi/topik yang dipilih
untuk tiap butir soal sudah disesuaikan dengan analisis soal-soal ujian tahun-tahun
sebelumnya sehingga tingkat keakuratannya dengan Kisi-Kisi Ujian Nasional sangat tinggi.
Segera tinggalkan yang tidak pasti, gunakan segera buku PASTI PLUS untuk mendapatkan
nilai ujian setinggi-tingginya.
Memuat: 1. Full materi lengkap 2. Tips & trik menaklukkan soal-soal ala pakar -BintangWahyuebookbintangwahyu
Mini Book Master Bahasa Indonesia & Inggris Kelas VII, VIII, & IX
PASTI TOP Sukses Ujian SD/MI 2016
Yes! Aku Lulus UN SMP/MTs
Sukses UN SMP/MTs 2016 (Gratis Buku Super Lengkap Pelajaran 6 In 1 SMP/MTs Kelas 7, 8,
& 9)
TOP No 1 UN SMA/MA IPA 2016 (Gratis buku Sukses UN IPA SMA/MA 2016)
TOP No 1 UN SMP/MTS 2016 Seri Pendalaman Materi (Gratis Buku Top Pocket Master Book
IPA SMP/MTs Kelas VII, VIII, & IX)

Tahun lalu, beberapa sekolah mulai menggunakan sistem Computer
Based Test (CBT) untuk Ujian Nasional. Besar kemungkinan di
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tahun-tahun yang akan datang, sistem CBT UN akan diberlakukan di
semua sekolah. Tapi tidak perlu khawatir, buku ini akan membantu
kita mempersiapkan UN, baik dengan sistem CBT ataupun PBT (Paper
Based Test). Berisi ribuan soal yang dikupas detil pembahasannya
dengan jelas, serta disusun sesuai kisi-kisi dan SKL terbaru. Membahas lengkap soal dan pembahasan US asli 2012-2015. Dengan
mempelajari soal-soal asli tahun lalu, kita bisa mengetahui pola
UN di tahun selanjutnya. - Membahas lengkap soal dan pembahasan
Tryout US terbaru. Dengan berlatih soal tryout, kita bisa
mengasah kemampuan dengan beragam tipe soal yang muncul. Gratis aplikasi android US sistem CBT. Dengan berlatih soal
tryout US sistem CBT, kita akan lebih siap lagi menghadapi US.
Hasil penilaian akhir UN juga langsung bisa didapatkan. Selamat
berlatih, dan buku ini akan membimbingmu meraih kesuksesan nilai
tertinggi US. [Mizan, Bentang Pustaka, Bfirst, Test, Ujian, UN,
SMP, Indonesia]
Metode pembelajaran yang baik menitikberatkan pada pemahaman
akan konsep dasar. Salah satunya dengan membaca dan memahami isi
(materi). Umumnya siswa mengabaikan tugas membaca dan memahami
isi (materi). Salah satu kendala siswa adalah tidak memiliki
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buku pendukung (referensi) yang memadai. Untuk itu kami menyusun
buku “3 In 1 Solusi Cerdas BBM SMP/MTs” ini yang sangat berbeda
dengan buku-buku yang lain dan wajib dimiliki jika kamu ingin
mendapatkan nilai yang terbaik untuk mata pelajaran Bahasa
Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Berikut alasan
mengapa buku ini berbeda dengan yang lain: - Penjabaran materi
dasar disusun secara singkat dan sistematis sehingga mudah
dipahami. - Dilengkapi dengan rumus praktis dan trik menghafal.
- Bank soal yang beragam, dari soal Ulangan Harian, Ujian Tengah
- Semester, Ujian Akhir Semester, dan Ujian Nasional. Dilengkapi cara cepat penyelesaian soal sehingga membuat kamu
lebih jago menguasi materi. - Dilengkapi Paket Soal dan
Pembahasan Ujian Nasional terbaru. -BintangWahyuebookbintangwahyu
Edisi Spesial dari penerbit BintangWahyu untuk TOP No 1 UN
SMP/MTS 2016 Seri Pendalaman Materi dilengkapi: 1. Informasi
Penting Tentang UN SMP/MTs 2. Strategi dan Tips Sukses
Menghadapi SMP/MTs 3. Analisis Soal Ujian Nasional Tahun
2012-2016 4. Kisi-kisi Ujian Nasional SMP/MTs 5.Ringkasan Materi
Lengkap per SKL dan Kumpulan Soal & Pembahasan Lengkap Sedangkan
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untuk Top Pocket Master Book IPA SMP/MTs Kelas VII, VIII, & IX
dilengkapi dengan : - Materi Praktis sesuai dengan kurikulum
2013 - Metode Cepat menyelsaikan Soal (Smart Solution) - Standar
Kompetensi Lulusan (SKL) kurikulum 2013 - Kumpulan Soal +
Pembahasan: Ulangan Harian, Ulangan Semester, Ujian Nasional
(UN). #BintangWahyuGratis1 -Bintang WahyuUjian Nasional mungkin menjadi hal yang menakutkan untuk
sebagian atau hampir seluruh siswa. Keberhasilan belajar selama
tiga tahun akan ditentukan dalam waktu beberapa hari. Belum lagi
standar kelulusan yang dari tahun ke tahun semakin tinggi. Tidak
heran jika muncul kekhawatiran dalam menghadapi Ujian Nasional.
Oleh karena itu, dibutuhkan persiapan yang matang agar dapat
lulus dengan nilai yang baik. Buku Solusi Jitu Lulus UN SMA/MA
IPA 2017 ini merupakan buku wajib yang harus dimiliki dalam
mempersiapkan Ujian Nasional. Buku ini berisi soal-soal Ujian
Nasional SMA tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014, 2015, dan
2016 berikut dengan pembahasan yang detail dan jelas. Selain
itu, buku ini juga dilengkapi dengan soal-soal prediksi Ujian
Nasional SMA 2017 yang disusun berdasarkan kisi-kisi Ujian
Nasional. Tidak hanya itu, semua pelajaran yang diujikan
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terangkum dalam satu buku sehingga memudahkan dalam proses
belajar. Selamat belajar dan semoga sukses!
Sukses UN SMP/MTS 2016
JOSSS UN SMP/MTs 2016
Belajar Bahasa Indonesia & Inggris menjadi lebih mudah, lebih
asyik, & gak bikin pusing
Target Nilai 10 UN SMP/MTs 2015
Pasti Bisa Lulus! UN SMP 2015
Cara Cepat & Mudah Taklukkan Ujian Nasional 2015 SMP/MTs
Dalam perkembangannya, UN memang bukan satu-satunya penentu kelulusan seperti
tahun-tahun yang lalu. Namun jangan salah, standar nilai UN masih menjadi tiket emas
buat melanjutkan ke jenjang SMA/MA Favorit, lho! Nah, di sinilah dibutuhkan stamina
kalian untuk belajar dan berlatih lebih intensif agar nilai yang diperoleh bisa maksimal.
Mulai kapan? Ya, mulai sekarang, lah! Dengan soal dan pembahasan UN selama 5 tahun
(2011-2015) plus 3 Prediksi UN 2016 yang dikombinasi dalam buku serta program CBT
yang bisa diakses secara online, kalian bisa langsung berlatih sekaligus mengukur
kemampuan. Bahasan soalnya pun sudah dibuat ringkas dan langsung menjawab ke
pokok persoalan. So, buku terbiitan dari Penerbit Gradien Mediatama ini bisa menjadi
salah satu sumber energi kalian untuk meraih nilai tertinggi! Syaratnya cuma satu,
belajar, belajar, dan belajar. Latihan, latihan, dan latihan. Semangat! Chapter 1 berisi
Soal dan pembahasan materi BAHASA INDONESIA disertai Prediksi dan Kunci
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Jawaban. -GradienMediatamaMemuat: 1. Paket 6 Tahun Soal dan Pembahasan UN 2. 3 Paket Prediksi Ujian Nasional
3. Strategi dan Tips Menghadapi UN 4. Kisi-kisi UN Setiap Mata Pelajaran
-BintangWahyu- ebookbintangwahyu
Buku PASTI PLUS UN SMP/MTs 2016 merupakan buku soal yang ditulis untuk
membantu para siswa SMP/MTs menghadapi Ujian Nasional. Kenapa buku ini disebut
sebagai persiapan cerdas nilai tinggi? Buku ini disusun secara sistematis sehingga
mudah digunakan. ? Disiapkan 5 paket soal untuk setiap mata pelajaran yang diujikan. ?
Setiap butir soal dibuat secara komprehensif sehingga variasi soalnya menjangkau
banyak kemungkinan soal dari rambu-rambu yang disebutkan dalam Kisi-Kisi Ujian
Nasional. ? Materi atau topik yang dipilih untuk tiap butir soal sudah disesuaikan
dengan analisis soal-soal ujian tahun-tahun sebelumnya sehingga tingkat
keakuratannya dengan Kisi-Kisi Ujian Nasional sangat tinggi. Segera tinggalkan yang
tidak pasti, gunakan segera buku PASTI PLUS untuk mendapatkan nilai ujian setinggitingginya.
Edisi Spesial dari penerbit BintangWahyu yang berjudul TOP NO.1 UN SMA/MA IPA
2016 berisikan: 1. Informasi Penting Tentang UN SMA/MA IPA 2. Strategi dan Tips
Sukses Menghadapi UN SMA/MA IPA 3. Analisis Soal Ujian Nasional Tahun 2012-2016 4.
Kisi-kisi Ujian Nasional UN SMA/MA IPA 5.Ringkasan Materi Lengkap per SKL dan
Kumpulan Soal & Pembahasan Lengkap 6. Paket Soal & Pembahasan UN SMA/MA IPA
2015. Sedangkan untuk Sukses UN IPA SMA/MA 2016 dilengkapi: 1. Kisi-kisi Ujian
Nasional 2. Strategi dan Tips Sukses UN 2016 3. Langkah Cerdik Menyelesaikan Soal 4.
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Data Statistik Tipe Soal-soal yang Sering Keluar Tahun 2010-2015 5. Plus komik lucu
dan inspriratif. #BintangWahyuGratis1 -Bintang WahyuSupertrik Kisi-kisi UN SMA/MA IPS 2017
PASTI Plus SMA/MA IPA 2016
Bidikan Jitu US SD 2015
TOP NO.1 UN SMA/MA IPS 2016 Seri Pendalaman Materi
Mega Bank UN SMA IPA 2018 ( Plus CD)
Di dalam buku ini terdapat Kisi-Kisi Ujian Nasional SMP, sebagai panduan bagi siswa dalam
mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional. Dari kisi-kisi tersebut siswa dapat mengetahui
materi apa yang akan diujikan, sehingga ketika belajar siswa dapat memilah-milah materi mana
yang harus dipelajari atau soal-soal mana yang harus sering dilatih pengerjaannya. Soal-soal
dalam buku ini berasal dari soal-soal ujian nasional tahun-tahun sebelumnya, tujuannya agar
siswa mengetahui jenis soal ujian nasional yang sebenarnya. Dengan banyak berlatih
mengerjakan soal-soal tersebut, siswa akan merasa terbiasa dan ketika ujian nasional
menemukan soal yang sejenis, siswa akan menyelesaikannya dengan mudah dan cepat. Setiap soal
dalam buku ini dibahas dengan lengkap dan tuntas. Pembahasan soal disusun oleh tim penulis
yang telah berpengalaman dalam menangani dan memecahkan soal-soal ujian nasional. Buku ini
dilengkapi dengan Prediksi Soal Ujian Nasional SMP 2016. Soal prediksi dibuat berdasarkan kisikisi ujian nasional SMP dan tipe-tipe soal yang sering muncul dalam ujian nasional. Dengan
mempelajari soal prediksi ini, siswa akan mendapatkan gambaran seperti apa kira-kira soal yang
akan muncul di ujian nasional nanti. Buku ini dilengkapi pula dengan soal Ujian Sekolah IPS
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dan PKn, sebagai bahan untuk latihan soal dan persiapan menghadapi ujian sekolah IPS dan
PKn. -BmediaUntuk mencapai nilai maksimal dalam ujian nasional diperlukan banyak belajar dan berlatih
mengerjakan soal. Proses belajar dan berlatih akan membentuk daya pikir dan kemampuan
menganalisis soal dengan sendirinya. Jika kedua hal tersebut telah didapatkan, siswa akan dapat
mengerjakan soal-soal dengan solusi yang cepat dan tepat. Buku Target Nilai 10 UN SMP/MTs
2016 Sistem CBT hadir sebagai solusi tepat bagi siswa dalam proses belajar dan berlatih tersebut.
Siswa akan mendapatkan SEPULUH keunggulan dalam satu buku: • Full Strategi & Kupas
Tuntas SKL Terbaru • Full Ringkasan Materi Sesuai Kisi-kisi Terbaru • Kumpulan Lengkap
Soal & Pembahasan • Kumpulan Lengkap Soal Latihan & Prediksi Akurat Sesuai Kisi-kisi
Terbaru • FREE Try Out Online Sistem CBT di “www.rajatryout.com” • FREE Apps Android
“Try Out CBT UN SMP 2016” • FREE Software “CBT UN SMP 2016” dan “CBT US 2016” •
FREE E-book “TPA Masuk SMA Favorit” dan “BSE Semua Mata Pelajaran” • FREE Bank Soal
UN Edisi 12 Tahun • BONUS BEASISWA Rp100 Juta Semua dikupas secara detail di dalam
buku dari Penerbit CMedia dan mudah dipahami. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut,
buku ini akan menjadi bekal berharga bagi siswa untuk mencapai target nilai 10 dalam semua
mata pelajaran UN SMP/MTs 2016 Sistem CBT. Selamat belajar dan salam sukses!
Buku PASTI PLUS UN SMA/MA IPS 2016 merupakan buku soal yang ditulis untuk membantu
para siswa SMA/MA menghadapi Ujian Nasional. Kenapa buku ini disebut sebagai persiapan
cerdas nilai tinggi? Buku ini disusun secara sistematis sehingga mudah digunakan.  Disiapkan 3
paket soal untuk setiap mata pelajaran yang diujikan.  Setiap butir soal dibuat secara
komprehensif sehingga variasi soalnya menjangkau banyak kemungkinan soal dari rambuPage 9/23
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rambu yang disebutkan dalam Kisi-Kisi Ujian Nasional.  Materi atau topik yang dipilih untuk
tiap butir soal sudah disesuaikan dengan analisis soal-soal ujian tahun-tahun sebelumnya
sehingga tingkat keakuratannya dengan Kisi-Kisi Ujian Nasional sangat tinggi. Segera tinggalkan
yang tidak pasti, gunakan segera buku PASTI PLUS untuk mendapatkan nilai ujian setinggitingginya.
Buku PASTI PLUS UN SMA/MA IPS 2017 merupakan buku soal yang ditulis untuk membantu
para siswa SMA/MA menghadapi Ujian Nasional. Kenapa buku ini disebut sebagai persiapan
cerdas nilai tinggi? Buku ini disusun secara sistematis sehingga mudah digunakan.  Disiapkan 3
paket soal untuk setiap mata pelajaran yang diujikan.  Setiap butir soal dibuat secara
komprehensif sehingga variasi soalnya menjangkau banyak kemungkinan soal dari ramburambu yang disebutkan dalam Kisi-Kisi Ujian Nasional.  Materi atau topik yang dipilih untuk
tiap butir soal sudah disesuaikan dengan analisis soal-soal ujian tahun-tahun sebelumnya
sehingga tingkat keakuratannya dengan Kisi-Kisi Ujian Nasional sangat tinggi. Segera tinggalkan
yang tidak pasti, gunakan segera buku PASTI PLUS untuk mendapatkan nilai ujian setinggitingginya.
TOP NO. 1 SKL UN SMA IPS 2017
Seri Pendalaman Materi
Josss UN SMP/MTS 2016
TOP NO.1 UN SMP/MTs 2015
Buku Pendamping Siswa Cerdas Modul Bahasa Indonesia + Kunci Jawaban
Kumpulan soal & Pembahasan untuk menghadapi UN 2015

Buku ini memuat 10 paket soal asli UN dari tahun 2004-2014. Tiap soal
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dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan berdasarkan bahan ajar di
sekolah dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Pembahasan soal disusun
secara terstruktur, mudah dipahami dan lengkap, termasuk di dalamnya
kumpulan rumus-rumus untuk soal-soal hitungan. Pembahasan yang disusun
secara lengkap ini dapat dijadikan ringkasan materi dan panduan belajar siswa
yang efektif menjelang UN. Buku ini juga dilengkapi dengan paket soal prediksi
yang disusun secara selektif, baik jumlah, tipe, maupun tingkat kesulitan soal,
sesuai standar UN. Paket soal prediksi ini disusun oleh tim penulis yang telah
berpengalaman dalam menangani dan memecahkan soal-soal UN SMP. -Ruang
KataBuku Terbitan dari penerbit Bintang Wahyu dilengkapi: 1. Kisi-kisi Ujian Nasional
2. Strategi dan Tips Sukses UN 2016 3. Langkah Cerdik Menyelesaikan Soal 4.
Data Statistik Tipe Soal-soal yang Sering Keluar Tahun 2010-2015 5. Plus komik
lucu dan inspriratif. -Bintang Wahyu- #Serba20
Awesome! Di tengah kesibukan-kesibukannya, di tengah kesulitannya mengajar
siswa-siswa yang luar biasa, guru-guru masih bisa menghasilkan buah karya luar
biasa seperti ini. Pembahasan dan soal-soalnya mantap, cocok bagi siswa yang
akan UN. Semangat guru-guru. Semoga karya guru-guru ini menjadi amal ibadah
di mata Allah SWT. (M. Fadhli, Peraih Nilai UN 9,60 untuk Mapel B. Indonesia
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Tahun Pelajaran 2011 - 2012) Two thumbs up for you all teachers! Bertambah
satu bukti betapa pedulinya para guru kepada siswanya dengan hadirnya buku
yang luar biasa ini. Soal-soalnya disesuaikan dengan kisi-kisi (SKL) UN dan
pembahasannya jelas. Semoga semangat guru-guru sampai ke siswa dan
membuat siswa rajin belajar. (Wildan Khoirul Anam, peraih nilai 9,80 untuk
mapel B. Inggris Tahun Pelajaran 2013-2014) Buku dengan beberapa
kelebihan: singkat, padat, jelas. Buku ini sangat cocok untuk siswa yang ingin
lulus UN. Siapa yang tidak ingin lulus UN? Tidak ada. Dilengkapi dengan amunisiamunisi jitu untuk menghadapi UN. Good luck! (Faisal Abdulah, peraih nilai 10
untuk mapel Matematika Tahun Pelajaran 2013 - 2014) Penuh semangat,
motivasi, dan kesabaran menghasilkan satu karya yang dibuat oleh para guru.
Buku ini menyajikan berbagai tipe soal yang sesuai kisi-kisi (SKL) sehingga
membuat kita terbiasa mengerjakan tipe soal yang beragam. Good job!
(Muhibbuddin, peraih nilai 10 untuk mapel IPA Tahun Pelajaran 2013 - 2014)
So,ingin seperti mereka,,,,,,? BUKTIKAN SENDIRI. -Bintang Wahyu#BigBonusUN
Berdasarkan hasil Ujian Nasional (UN) tahun-tahun sebelumnya, ternyata nilai
rata-rata UN untuk pelajaran bahasa Indonesia dan Inggris menduduki peringkat
terbawah secara bergantian. Artinya apa? Artinya adalah soal-soal UN bahasa
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Indonesia den Inggris saat ini menjadi soal ujian tersulit bagi siswa-siswi SMP
sekarang. Mapi, tenang guys jangan pesimis gitu deh. Kita punya solusi
CERDAS yang disajikan melalui buku ini untuk mengatasinya. Alasan mengapa
buku ini bisa menjadi solusi CERDAS buat kamu: Penjabaran Konsep Dasar dari
materi pelajaran tiap bab diset secarakhusus sehingga lebih mudah dipahami
dan dihafalkan. Adanya Petunjuk-petunjuk Praktis mengenai penggunaan polapola bahasa dalam kalimat dapat memudahkan kamu untuk menerapkannya
dalam menyelesaikan soal-soal ujian, baik untuk pelajaran bahasa Indonesia
maupun bahasa Inggris. Tampilan buku yang praktis dan handy membuat kamu
bisa membawa dan membacanya di mana dan kapan saja. Udah gak zaman
bawa-bawa buku se-gede Gaban (Gede Banget). Cukup satu Buku Mini, tapi
Master Isinya. Ada Soal dan Pembahasan Ulangan Harian, Ujian Semester, dan
Ujian Nasional yang dapat melatih kamu agar lebih lihai mengerjakan soal sesulit
apa pun. -WahyuMediaChapter 1 Bahasa Indonesia
BPSC Modul Bahasa Indonesia SD/MI Kelas IV
Detik-detik Menghadapi UN SMP/MTs 2015
Terampil dan Cerdas Berbahasa Indonesia
3 in 1 Solusi Cerdas BBM SMP/MTS Kelas 1, 2 & 3
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PASTI Plus SMP/MTs 2015

* Buku ini berisi materi sesuai dengan indikator US 2015 * Ada contoh soal dan
pembahasan sesuai soal US tahun sebelumnya * latihan soal per kompetensi * 1
paket Prediksi US 2015 * 2 paket Tryout US 2015 * 1 paket Simulasi US 2015
Buku PASTI PLUS UN SMP/MTs 2014 merupakan buku soal yang ditulis untuk
membantu para siswa SMP/MTs menghadapi Ujian Nasional. Kenapa buku ini
disebut sebagai persiapan cerdas nilai tinggi? Buku ini disusun secara sistematis
sehingga mudah digunakan. - Disiapkan 5 paket soal untuk masing-masing mata
pelajaran yang diujikan. - Masing-masing butir soal dibuat secara komprehensif
sehingga variasi soalnya menjangkau banyak kemungkinan soal dari rambu-rambu
yang disebutkan dalam Kisi-Kisi Ujian Nasional. - Materi/topik yang dipilih untuk
tiap butir soal sudah disesuaikan dengan analisis soal-soal ujian tahun-tahun
sebelumnya sehingga tingkat keakuratannya dengan Kisi-Kisi Ujian Nasional
sangat tinggi. Segera tinggalkan yang tidak pasti, dan gunakan segera buku
PASTI PLUS UN SMP/MTs 2014 untuk mendapatkan nilai ujian setinggi-tingginya.
Edisi Spesial dari penerbit BintangWahyu untuk judul Sukses UN SMP/MTS 2016
dilengkapi dengan: 1. Kisi-kisi Ujian Nasional 2. Strategi dan Tips Sukses UN 2016
3. Langkah Cerdik Menyelesaikan Soal 4. Data Statistik Tipe Soal-soal yang Sering
Keluar Tahun 2010-2015 5. Plus komik lucu dan inspriratif Sedangkan untuk
Super Lengkap Pelajaran 6 In 1 SMP/TS Kelas 7, 8, & 9 dilengkapi dengan : 1.
Materi dijabarkan secara sistematis sehingga sangat mudah dipahami 2.
Dilengkapi kumpulan rumus praktis yang dapat memudahkan kamu menghafal
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dengan cepat 3. Adanya tips dan trik menyelesaikan soal secara tepat dan benar 4.
Tips cara mudah menghafal materi-materi hafalan seperti biologi dan kimia. 5.
Dilengkapi dengan soal dan pembahasan ulangan harian, ujian semester 1 dan 2,
dan ujian nasional. 6. Plus 2 paket soal dan pembahasan ujian nasional (UN) serta
paket prediksi ujian nasional (UN) sehingga kamu dapat mengukur kemampuan
sebelum ujian yang sesungguhnya. 7. Disertai dengan kumpulan komik lucu yang
membuat kamu semangat dalam belajar.. #BintangWahyuGratis1
Buku persembahan dari Penerbit Bintang Wahyu ini dilengkapi: 1. Informasi
Penting Tentang UN SMP/MTs 2. Strategi dan Tips Sukses Menghadapi SMP/MTs
3. Analisis Soal Ujian Nasional Tahun 2012-2016 4. Kisi-kisi Ujian Nasional
SMP/MTs 5.Ringkasan Materi Lengkap per SKL dan Kumpulan Soal &
Pembahasan Lengkap. -BintangWahyu- #Serba20
Target Nilai 10 UN SMP/MTs 2016 Sistem CBT
Top Book SMP Kelas VII
Teruji dan Terbukti Membantu Siswa Meraih UN Tertinggi
Energi untuk Raih Nilai Tertinggi
TOP No 1 UN SMP/MTS 2016 Seri Pendalaman Materi
99% Lulus UN SMP 2015
Untuk mencapai nilai maksimal dalam Ujian Nasional diperlukan banyak
belajar dan berlatih mengerjakan soal. Dengan belajar dan berlatih,
siswa akan memiliki daya pikir dan kemampuan menganalisis soal dengan
sendirinya. Jika kedua hal tersebut telah didapatkan, siswa akan dapat
Page 15/23

Read Free Menentukan Persamaan Isi Berita
mengerjakan soal-soal dengan cepat dan tepat. Buku Mega Bank UN SMA/MA
IPA 2018 hadir sebagai solusi tepat bagi siswa dalam proses belajar
dan berlatih tersebut. Siswa akan mendapatkan 3 paket soal dan
pembahasan UN selama 3 tahun terakhir dan 7 paket prediksi dan
pembahasan UN SMA/MA IPA 2018 berdasarkan dengan SKL terbaru yang
diterbitkan BSNP. Semua dikupas secara detail dan mudah dipahami.
Siswa juga akan mendapatkan E-book 7 paket soal dan pembahasan UN
serta 3 paket try out dan pembahasan UN SMA/MA IPA 2018. Sebagai
bonus, siswa juga akan mendapatkan bonus CD berisi software desktop
UNBK SMA/MA IPA 2018 agar siswa bisa berlatih mengerjakan soal UN
dengan sistem UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) yang sudah mulai
diberlakukan. Tidak lupa disertakan kumpulan e-book yang akan membantu
siswa dalam belajar dan berlatih. Dengan keunggulan-keunggulan
tersebut, buku ini akan menjadi bekal berharga bagi siswa agar sukses
menghadapi UN SMA/MA IPA 2018. Salam sukses! Buku persembahan penerbit
Cmedia
Buku ini sangat praktis dan istimewa karena tidak saja menyajikan soal
ujian nasional bahasa Inggris dati tahun ke tahun dengan pembahasan
yang ringkas dan lengkap, namun juga berisi tip-tip ringkas tata
bahasa Inggris yang relevan dengan soal. Dengan begitu, siswa tahu
pasti tak hanya apa jawabannya tapi juga mengapa jawaban soal itu
seperti itu. Juga bisa menambah pengetahuan siswa tentang tata bahasa
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Ingris untuk menghadapi soal-soal serupa pada ujian nasional bahasa
Inggris yang akan datang karena soal-soal ujian dari tahun ke tahun
sangat mirip atau bahkan sama. -Indonesia TeraDilengkapi: 1. Informasi Penting Tentang UN SMA/MA IPS 2. Strategi dan
Tips Sukses Menghadapi UN SMA/MA IPS 3. Analisis Soal Ujian Nasional
Tahun 2012-2016 4. Kisi-kisi Ujian Nasional UN SMA/MA IPA 5.Ringkasan
Materi Lengkap per SKL dan Kumpulan Soal & Pembahasan Lengkap 6. Paket
Soal & Pembahasan UN SMA/MA IPS 2015 -Bintang WahyuMemuat: 1. Full materi lengkap 2. Tips & trik menaklukkan soal-soal
ala pakar -BintangWahyuEdisi Lengkap 10 Tahun
Edu Penguin
SUKSES UN SMA IPS 2017
TOP NO. 1 SKL UN SMP 2017
PASTI Plus SMA/MA IPS 2016
SIKAT HABIS SEMUA SOAL UN SMP 2016

Ujian Nasional merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan pendidikan
bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bermutu. Tujuannya adalah untuk
menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran
yang diujikan. Untuk menghadapi Ujian Nasional dibutuhkan strategi yang
tepat. Ada empat strategi dalam menghadapi Ujian Nasional, yaitu berlatih,
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berlatih, dan berlatih, serta berdoa. Hanya dengan berlatih seseorang akan
menjadi sukses dan dengan berdoa jalan menuju sukses itu akan dimudahkan.
Tidak cukup hanya dengan menguasai materi pelajaran, diperlukan juga
latihan mengerjakan soal-soal yang pernah muncul di ujian sebelumnya. Buku
ini merupakan solusi siswa dalam menghadapi Ujian Nasional SMP 2015. Setiap
soal dalam buku ini dibahas secara lengkap, detail, dan mudah dipahami.
Dilengkapi kisi-kisi dan prediksi Ujian Nasional 2015, serta dilengkapi bonus CD
simulasi UN, penghitung skor, dan Buku Sekolah Elektronik (BSE) untuk SMP
kelas 1, 2, dan 3, sebagai referensi. -CMediaKumpulan Soal & Pembahasan menghadapi: Ujian Nasional (Matematika,
Bahasa Inggris), Ujian Sekolah (IPS, PKn, SBK, TIK). 6 Tahun + 3 Prediksi UN
-BintangWahyu- #BigBonusUN
Buku Supertrik Kisi-Kisi Lulus UN SMA/MA IPS 2017 hadir dengan harapan agar
siswa dapat berlatih dan mempersiapkan diri menghadapi Ujian Nasional SMA
IPS 2017. Buku ini disusun berdasarkan kisi-kisi Ujian Nasional terbaru.
Materinya sudah menjadi jaminan sebagai materi yang pasti keluar dalam
Ujian Nasional. Secara umum, buku ini dibagi dalam lima bagian. 1. Kisi-Kisi UN
SMA/MA IPS Kisi-kisi UN SMA sebagai gambaran tentang materi yang keluar di
Ujian Nasional. 2. Materi UN SMA/MA IPS Ringkasan materi dibuat berdasarkan
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kisi-kisi UN SMA IPS terbaru. Materi yang ditulis ringkas, dan mencakup semua
yang tercantum dalam kisi-kisi UN SMA IPS, dan penekanan utama materi pada
konsep-konsep yang dianggap penting. 3. Contoh Soal SMA/MA IPS Contoh soal
UN SMA dipilih berdasarkan level kognitif yang terdapat pada kisi-kisi UN SMA
IPS meliputi penalaran, aplikasi, pengetahuan dan pemahaman. Selain itu,
contoh soal juga dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan. 4. Soal
dan Pembahasan SMA/MA IPS 2016 Berisi paket soal ujian nasional 2016 yang
dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan. 5. Prediksi SMA/MA IPS
2017 Berisi paket prediksi UN SMA IPS 2017 yang dilengkapi dengan kunci
jawaban dan pembahasan.
Dalam perkembangannya, UN memang bukan satu-satunya penentu kelulusan
seperti tahun-tahun yang lalu. Namun jangan salah, standar nilai UN masih
menjadi tiket emas buat melanjutkan ke jenjang SMA/MA Favorit, lho! Nah, di
sinilah dibutuhkan stamina kalian untuk belajar dan berlatih lebih intensif agar
nilai yang diperoleh bisa maksimal. Mulai kapan? Ya, mulai sekarang, lah!
Dengan soal dan pembahasan UN selama 5 tahun (2011-2015) plus 3 Prediksi
UN 2016 yang dikombinasi dalam buku serta program CBT yang bisa diakses
secara online, kalian bisa langsung berlatih sekaligus mengukur kemampuan.
Bahasan soalnya pun sudah dibuat ringkas dan langsung menjawab ke pokok
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persoalan. So, buku terbiitan dari Penerbit Gradien Mediatama ini bisa menjadi
salah satu sumber energi kalian untuk meraih nilai tertinggi! Syaratnya cuma
satu, belajar, belajar, dan belajar. Latihan, latihan, dan latihan. Semangat!
TOP NO. 1 SKL UN SMA IPA 2017
PASTI Plus SMP/MTs 2016
Sukses UN SMP/MTs 2015
SUKSES UN SMA IPA 2017
Solusi Jitu Lulus UN SMA/MA IPA 2017
Pasti Plus SMA/MA IPS 2017
Buku PASTI TOP SD/MI 2016 merupakan buku soal yang ditulis untuk membantu para
siswa SD/MI menghadapi Ujian Akhir. Kenapa buku ini disebut sebagai persiapan cerdas
nilai tinggi? Buku ini disusun secara sistematis sehingga mudah digunakan. ? Disajikan
penjelasan detail ruang lingkup dari setiap indikator dalam Kisi-Kisi Ujian. ? Diberikan juga
contoh-contoh soal untuk setiap indikator, yang kemudian dibahas secara rinci untuk setiap
pilihan jawaban. ? Sebagai bahan latihan, disajikan tiga paket soal Ujian untuk tiga mata
pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Segera
tinggalkan yang tidak pasti, dan gunakan segera buku PASTI TOP SD/MI 2016 untuk
mendapatkan nilai ujian setinggi-tingginya.
KISI-KISI UN TERBARU Kisi-kisi adalah rambu-rambu dalam membuat soal-soal ujian
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nasional SMP/MTs. Kisi-kisi ini sebagai acuan dalam pembuatan soal ujian. Dengan adanya
kisi-kisi, kita bisa tahu materi yang akan diujikan di UN SMP/MTs 2015. KUMPULAN
SOAL DAN PEMBAHASAN Selain kisi-kisi ujian nasional, dalam buku ini terdapat
kumpulan soal dan pembahasan ujian dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan mempelajari
kumpulan soal dan pembahasan ujian tersebut, kita akan tahu bagaimana model soal yang
sering muncul, sehingga kita lebih siap dalam menghadapi UN SMP/MTs 2015. PREDIKSI
SOAL UN SMP/MTs 2015 Untuk lebih memantapkan lagi persiapan dalam menghadapi
ujian nasional 2015, buku ini dilengkapi dengan soal-soal prediksi tahun 2015. Dengan
mempelajari soal prediksi, kita akan mengetahui gambaran seperti apa kira-kira soal yang
akan muncul di UN SMP/MTs 2015. -CmediaTop Book SMP Kelas VII hadir sebagai solusi bagi siswa SMP dan MTs yang ingin
menguasai dan memahami materi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA
Terpadu, dan IPS Terpadu secara mendalam dan menyeluruh. Dalam buku ini siswa akan
mendapatkan: - Kumpulan rangkuman materi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,
Matematika, IPA Terpadu, dan IPS Terpadu yang disusun secara jelas dan mendalam. - Soalsoal ulangan harian paling up to date dibahas sesuai materi yang disampaikan sehingga
memberikan gambaran bagi siswa tentang soal-soal yang diberikan pada setiap bab. - Variasi
soal-soal yang menekankan pada konsep HOTS (Higher Order Thinking Skills). - Belajar
tiga kali lebih cepat, mudah, dan unggul. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, siswa
diharapkan dapat memahami materi dan mampu mengerjakan berbagai tipe soal yang
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diujikan, sehingga siap menghadapi ulangan harian, ujian semester, dan ujian kenaikan
kelas.
Buku Pendamping Siswa Cerdas (BPSC) Modul Bahasa Indonesia SD/MI Kelas IV ini
merupakan buku yang khusus ditujukan bagi siswa kelas IV. Setelah mempelajari buku ini,
siswa kelas IV diharapkan dapat lebih memahami materi mata pelajaran Bahasa Indonesia.
Buku ini disusun dengan cukup praktis dan ringkas sehingga siswa kelas IV dapat
mempelajarinya dengan mudah. Buku ini dilengkapi dengan ringkasan materi yang berisi
materi secara garis besar disertai contoh soal dan pembahasan. Selain itu, terdapat soal
latihan dan aktivitas yang disajikan dalam berbagai variasi. Di akhir soal latihan, terdapat
penilaian yang dapat membantu siswa untuk mengevaluasi kemampuannya dalam
memahami materi.
Pasti Plus SMA/MA IPA 2017
PASTI Plus Sukses Ujian Nasional SMP/MTs 2014
Kumpulan Soal dan Pembahasan untuk Menghadapi Ujian Nasional

Buku ini memuat empat kunci sukses menghadapi UN SMP/MTs
2015. 1. Kisi-kisi Ujian Nasional SMP Terbaru Dengan adanya
kisi-kisi, kita bisa tahu materi yang akan diujikan di Ujian
Nasional 2015. 2. Ringkasan Materi Dengan adanya ringkasan
materi, kita tidak perlu lagi membawa banyak buku untuk
persiapan menghadapi Ujian Nasional 2015. Semuanya ada di
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buku ini. 3. Kumpulan Soal & Pembahasan Dengan mempelajari
kumpulan soal dan pembahasan dari soal-soal ujian nasional
sebelumnya, kita akan tahu bagaimana model soal yang sering
muncul, sehingga kita lebih siap dalam menghadapi Ujian
Nasional 2015. 4. Prediksi Soal UN 2015 Dengan mempelajari
soal-soal prediksi, kita akan mengetahui gambaran seperti
apa kira-kira soal yang akan muncul di Ujian Nasional 2015.
-CMedia-
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