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Buku Materi Utama Bahasa Indonesia ini disusun berdasarkan muatan materi pada Permendikbud No. 24 Tahun 2016
dan Kisi-Kisi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 2018. Buku pendamping dan pegangan ini sangat penting bagi guru
pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia dan para siswa SMP. Kenapa? Ya. Karena buku ini memberikan
pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai jenis teks yang dipelajari di jenjang SMP, mulai dari jenis, fungsi ,
struktur, dan kaidah kebahasaannya. Selain itu juga, terdapat pembahasan soal dan lima paket soal yang berkenaan
dengan materi yang akan diujikan dalam Ujian Nasional (UN). Penulis berharap hadirnya buku yang berada di tangan
Anda ini, dapat membantu memahami materi dan soal secara utuh di kisi-kisi 2018 dan capaian Kompetensi Dasar (KD).
Pada akhirnya, proses pembelajaran menjadi jauh lebih baik dan hasil UN dapat meningkat secara signifikan.
Untuk versi cetak, silakan kunjungi link: http://www.penerbitduta.com/read_resensi/2019/5/pasti-bisa-bahasa-indonesiasmpmts-kelas-viii#.YXEallVBxhE Seri buku PASTI BISA merupakan buku pengayaan yang disusun berdasarkan
Kurikulum 2013. Buku ini berisi materi dan soal-soal latihan untuk membantu siswa menghadapi ulangan harian dan
ulangan akhir semester. Buku yang membantu siswa mempersiapkan diri agar sukses meraih nilai tinggi ini disusun
dengan sistematika sebagai berikut. • Berisi ringkasan materi pelajaran sesuai Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi
Dasar (KD) dalam Kurikulum 2013. • Dilengkapi contoh-contoh soal pada setiap subbab yang dibahas secara gamblang
dan mudah dipahami (belajar melalui contoh). • Dilengkapi soal-soal latihan yang komprehensif di bagian akhir bab
untuk menguji pemahaman materi di setiap bab. • Dilengkapi soal-soal Penilaian Hasil Belajar Semester 1 dan Penilaian
Hasil Belajar Semester 2 sebagai latihan untuk menghadapi ulangan akhir semester. Seri PASTI BISA membantu
mencapai kesuksesan meraih nilai tinggi pada ulangan harian dan ulangan akhir semester.
Bismillahirrahmanirrahim Buku pelajaran Bahasa Arab untuk Madrasah Aliyah (MA) Kelas XII ini disusun berdasarkan
Kurikulum Madrasah yang dikeluarkan Menteri Agama RI tahun 2013, yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada
Keputusan Menteri Agama RI No. 165 Tahun 2014, dan Surat Edaran Dirjen Pendis Kemenag RI Tahun 2015.
Untuk versi cetak kunjungi link: http://www.penerbitduta.com/read_resensi/2021/4/pasti-bisa-bahasa-indonesia-untuksmama-kelas-xii#.YWeu21VBxhE Seri buku PASTI BISA merupakan buku pengayaan yang disusun berdasarkan
Kurikulum 2013. Buku ini berisi materi dan soal-soal latihan untuk membantu siswa menghadapi ulangan harian dan
ulangan akhir semester. Buku yang membantu siswa mempersiapkan diri agar sukses meraih nilai tinggi ini disusun
dengan sistematika sebagai berikut. • Berisi ringkasan materi pelajaran sesuai Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi
Dasar (KD) dalam Kurikulum 2013. • Dilengkapi contoh-contoh soal pada setiap subbab yang dibahas secara gamblang
dan mudah dipahami (belajar melalui contoh). • Dilengkapi soal-soal latihan yang komprehensif di bagian akhir bab
untuk menguji pemahaman materi di setiap bab. • Dilengkapi soal-soal Penilaian Hasil Belajar Semester 1 dan Penilaian
Hasil Belajar Semester 2 sebagai latihan untuk menghadapi ulangan akhir semester. Seri PASTI BISA membantu
mencapai kesuksesan meraih nilai tinggi pada ulangan harian dan ulangan akhir semester.
Masalah menulis tidak dapat dipisahkan dari masalah kehidupan berkomunikasi dengan bahasa. Dalam banyak hal,
dunia seseorang dalam hidupnya terletak pada bahasanya. Melalui bahasa kita mengerti, memahami, menikmati,
mengontrol, mengembangkan dan menciptakan dunia kehidupan manusia. Di dalam membangun dan mengembangkan
siswa ke arah kemungkinan-kemungkinan berbahasa secara kreatif melalui pengajaran menulis, guru dapat membantu
atau menolong para siswa untuk merentang dan meluaskan dunia mereka, untuk hidup lebih penuh dengan makna.
Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa metode yang digunakan guru dalam pembelajaran pantun biasanya
hanya bertumpu pada aspek membaca naskah pantun. Metode tersebut ternyata kurang memadai dan tidak
memberikan solusi dalam melatih, memotivasi, dan mengekspresikan imajinasi peserta didik. Aspek keterampilan
menulis pantun biasanya kurang mendapatkan perhatian bagi guru. Menurut pengamatan penulis keterampilan menulis
pantun dianggap sulit oleh peserta didik, karena dalam pengajaran pantun biasanya guru memaksakan peserta didik
untuk menulis pantun di dalam kelas dan harus selesai dalam satu pertemuan sehingga menghasilkan hasil karya
pantun yang rendah kualitasnya dan tidak memberikan motivasi bagi peserta didik. The Learning Cell Dalam
Pembelajaran Menulis Pantun ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Buku EXPLORE BAHASA INDONESIA SMP/MTs ini merupakan buku yang dikembangkan dengan pendekatan sains
yang pasti akan disukai siswa karena memiliki keunggulan sebagai berikut. ? Materi dan kegiatan dalam buku ini disusun
dengan konsep 5M (Mengamati-Menanya-Mencoba-Menalar-Mengomunikasi/ Membentuk Jejaring) yang memungkinkan
siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan akan menuntun siswa dalam membentuk bangunan
pengetahuannya. ? Adanya kegiatan dan proyek yang dilakukan secara berkelompok akan menciptakan komunikasi dua
arah antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru maupun orang tua, serta siswa dengan orang-orang di sekitarnya.
Hal ini memungkinkan siswa untuk mengasah sikap dan kepedulian terhadap lingkungannya. Dengan demikian, siswa
diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam sikap dan perilaku sehari-hari (character
building). ? Buku ini membiasakan siswa menjadi kreatif dengan memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi
pengetahuan yang diperoleh, sehingga siswa terbiasa melihat dan menemukan berbagai alternatif untuk menyelesaikan
berbagai masalah yang dihadapi. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menjadi pemecah masalah (problem
solver).
CARA MUDAH MEMAHAMI TEKS PROSEDUR PENULIS: ADE NOVITA SARI, NURAIDAH Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-251-693-9 Terbit : April 2020 www.guepedia.com Sinopsis: ‘’Buku teks prosedur ini berisi tentang pengertian,
fungsi serta tujuan dalam teks prosedur, juga berisi arahan tata cara pembuatan suatu hal yang dapat dipahami
pembaca dengan mudah. Dalam buku teks prosedur ini juga terdapat tata cara dan kaidah kebahasaan yang harus
digunakan dalam membuat teks prosedur dan mempermudah pembaca jika akan melakukan suatu prosedur. Buku ini
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juga memuat contoh soal dan pembahasan yang akan membantu pembaca lebih memahami lgi tentang teks prosedur
dan lebih memudahkan dalam menjawab soal-soal yang ada.’’ www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Buku ini mengajarkan kepada kita untuk bisa bermain dengan humor. Pasti semua orang pun senang dengan berhumor,
suka akan tertawa. Apalagi buku-buku yang berisi tentang teori berhumor sangat sedikit jumlahnya. Yang banyak adalah
buku humor yang kadang tidak lucu. Buku ini mengupas bagaimana humor bisa terbentuk. Teori superioritas dalam
berhumor adalah teknik yang disampaikan dalam buku ini. Buku ini mengajarkan kepada kita, bagaimana menulis humor
dengan teknik superioritas.
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 kisikisi 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.
Kurikulum 2013 yang lebih dikenal dengan Kurtilas atau K-13. K-13 berisi kompetensi inti (KI) yang merupakan terjemahan standar
kompetensi lulusan (SKL) dan kompetensi dasar (KD) penjabaran KI sebagai indokator kemampuan siswa dalam tiap mata pelajaran. Pada
K-13 berlaku metode pembelajaran 5 M yakni mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, mengomunikasikan
sehingga siswa dituntut aktif dan kreatif. Buku ini hadir menjawab tantangan tersebut. Buku ini disusun berdasarkan kaidah KI & KD, dari
penyusunan materi sampai penyusunan soal. Ringkasan Materi Berisi materi yang disajikan secara ringkas dan jelas berdasarkan kaidah KIKD tiap mata pelajaran dan urut tiap jenjang kelas. Lembar Kegiatan Siswa Sebagai aplikasi dari metode pembelajaran 5 M (Menanya,
Mengamati, Mengumpulkan, Mengasosiasi, & Mengomunikasikan) Contoh Soal Soal-soal disusun berdasarkan kaidah kompetensi inti dan
kompetensi dasar dan disajikan di setiap bab. Latihan Soal Untuk mengukur kemampuan dan kesiapan siswa dalam menghadapi ulangan
yang terdiri dari ulangan harian, ujian tengah dan akhir semester. Ujian Nasional Disusun secara proporsional sesuai komposisi soal ujian
nasional. Pada bagian ini untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi Ujian Nasional.
Teks Negosiasi PENULIS: Debby dan Mellisa ISBN : 978-623-251-668-7 Terbit : Maret 2020 Sinopsis: Bahasa merupakan sarana yang
digunakan manusia untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Hal itu pula yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib
yang harus dikuasai siswa pada setiap jenjang pendidikan. Siswa dituntut untuk dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia
dengan baik dan benar. Pembelajaran bahasa Indonesia terkait dengan bagaimana bahasa Indonesia digunakan dalam berkomunikasi
dengan baik dan benar serta sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang ada sehingga tercapailah tujuan dalam komunikasi tersebut. Proses
komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu keputusan yang baik pula. Keputusan tersebut akan memberikan kepuasan dan keuntungan
bagi dua belah pihak yang berkomunikasi. Proses komunikasi tersebut biasa disebut dengan negosiasi. Dengan bernegosiasi manusia bisa
mendapatkan suatu hasil. Buku ini membahas tentang interaksi makhluk sosial dalam menimbulkan berbagai macam pertukaran informasi
untuk saling memberi dan menerima apa yang mereka butuhkan. Pembahasan yang dilakukan di sini mencakup sifat dasar negosiasi,
strategi dan taktik dalam tawar-menawar distributif dan negosiasi integratif, persepsi, kognisi, emosi, komunikasi, kekuatan negosiasi, etika
dalam bernegosiasi, serta hubungan dalam negosiasi. Proses negosiasi kadang kala diwarnai dengan ketidaksamaan persepsi dan
pendapat. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai langkah untuk melakukan koordinasi yang jitu. Buku ini melibatkan berbagai contoh
negosiasi dan taktik di dalamnya. Hal-hal yang lebih ditekankan dalam buku ini adalah taktik dan strategi bernegosiasi yang menguntungkan
Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Untuk versi cetak, kunjungi link: http://www.penerbitduta.com/read_resensi/2019/5/pasti-bisa-bahasa-indonesia-smama-kelasxi#.YWetnVVBxhE Seri buku PASTI BISA merupakan buku pengayaan yang disusun berdasarkan Kurikulum 2013. Buku ini berisi materi dan
soal-soal latihan untuk membantu siswa menghadapi ulangan harian dan ulangan akhir semester. Buku yang membantu siswa
mempersiapkan diri agar sukses meraih nilai tinggi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. • Berisi ringkasan materi pelajaran sesuai
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam Kurikulum 2013. • Dilengkapi contoh-contoh soal pada setiap subbab yang dibahas
secara gamblang dan mudah dipahami (belajar melalui contoh). • Dilengkapi soal-soal latihan yang komprehensif di bagian akhir bab untuk
menguji pemahaman materi di setiap bab. • Dilengkapi soal-soal Penilaian Hasil Belajar Semester 1 dan Penilaian Hasil Belajar Semester 2
sebagai latihan untuk menghadapi ulangan akhir semester. Seri PASTI BISA membantu mencapai kesuksesan meraih nilai tinggi pada
ulangan harian dan ulangan akhir semester.
Structure of the Tetum language, spoken in Kecamatan Tasifeto Barat, Tasifeto Timur, Malaka Timur, Malaka Tengah, and Malaka Barat,
Kabupaten Belu and in Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur.
Nasihat Segumpal Awan Putih Penulis : Khazbiika Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-319-148-7 Terbit : Januari 2021 Sinopsis :
Kepindahan Ayyara Alexandria dari Malaysia ke SMA Perdana Bangsa Jakarta membuatnya tertekan dan takut dengan kehidupan barunya.
Ia bertemu dengan Esfahan Al-Haq, cowok tunanetra dan serba kekurangan, berawal dari tugas kelompok Klub Penelitian Islam Sekolah
(KPIS). Ketenangan hidup Ayyara mulai terganggu dengan kehadiran Dhafi Giza, seorang cowok dingin, idola se-SMA Perdana Bangsa,
serta Reyna Canberra, cewek populer sekolah, nenek lampir yang menyukai Dhafi. Masalah demi masalah terus bermunculan dan semakin
rumit dengan ulah mereka yang ingin menghancurkan persahabatan Ayyara dan Esfahan demi kepentingan pribadi. Hanya satu hiburan
penyejuk hati Ayyara. Nasihat Segumpal Awan Putih dari Esfahan. Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Buku ini terdiri dari 22 bab, yang mencakup seluruh materi pada Bahasa Indonesia SMA/MA dari kelas X sampai kelas XII. Pada setiap bab,
terdapat gambar awal untuk memotivasi siswa dalam memahami dan mempelajari bab tersebut, peta konsep sebagai alur pemikiran dalam
setiap bab, contoh soal, dan pembahasan pada setiap akhir bab.
Untuk versi cetak, kunjungi link: http://www.penerbitduta.com/read_resensi/2017/5/pasti-bisa-bahasa-indonesia-smama-xkur-2013-revisi#.YWes51VBxhE Seri buku PASTI BISA merupakan buku pengayaan yang disusun berdasarkan Kurikulum 2013. Buku ini
berisi materi dan soal-soal latihan untuk membantu siswa menghadapi ulangan harian dan ulangan akhir semester. Buku yang membantu
siswa mempersiapkan diri agar sukses meraih nilai tinggi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. • Berisi ringkasan materi pelajaran
sesuai Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam Kurikulum 2013. • Dilengkapi contoh-contoh soal pada setiap subbab yang
dibahas secara gamblang dan mudah dipahami (belajar melalui contoh). • Dilengkapi soal-soal latihan yang komprehensif di bagian akhir
bab untuk menguji pemahaman materi di setiap bab. • Dilengkapi soal-soal Penilaian Hasil Belajar Semester 1 dan Penilaian Hasil Belajar
Semester 2 sebagai latihan untuk menghadapi ulangan akhir semester. Seri PASTI BISA membantu mencapai kesuksesan meraih nilai tinggi
pada ulangan harian dan ulangan akhir semester.
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Ringkasan Materi Super Lengkap Materi disajikan secara lengkap dan sistematis sesuai dengan kurikulum terbaru, dan dibahas oleh tim
tentor yang sudah berpengalaman di bidangnya. Tipe Soal-soal Ulangan Yang Sering Keluar Soal-soal yang diberikan dalam buku ini
merupakan soal YANG SERING KELUAR dalam ulangan harian, Ujian Akhir Semester, maupun Ujian Kenaikan Kelas. Dengan mengetahui
soal-soal YANG SERING KELUAR membuat belajar kalian lebih efektif. Ada Contoh Soal + Pembahasan Terdapat contoh soal +
pembahasan yang dibahas secara sistematis dan pastinya gak bikin kalian bingung. Dilengkapi Dengan Kunci Jawaban Dalam buku ini juga
diberikan kunci jawaban agar kalian dapat menilai dan meriview kemampuan kalian sebelum ujian sesungguhnya. Plus Komik Lucu &
Inspiratif Terdapat komik lucu & inspiratif yang membuat kalian tidak bosan & jenuh dalam belajar. Video Tutorial Bedah Materi + Soal
Disertai pula dengan video tutorial yang membuat kalian menjadi semakin paham dan siap menghadapi ulangan. Ringkasan Materi Super
Lengkap Materi disajikan secara lengkap dan sistematis sesuai dengan kurikulum terbaru, dan dibahas oleh tim tentor yang sudah
berpengalaman di bidangnya. Tipe Soal-soal Ulangan Yang Sering Keluar Soal-soal yang diberikan dalam buku ini merupakan soal YANG
SERING KELUAR dalam ulangan harian, Ujian Akhir Semester, maupun Ujian Kenaikan Kelas. Dengan mengetahui soal-soal YANG
SERING KELUAR membuat belajar kalian lebih efektif. Ada Contoh Soal + Pembahasan Terdapat contoh soal + pembahasan yang dibahas
secara sistematis dan pastinya gak bikin kalian bingung. Dilengkapi Dengan Kunci Jawaban Dalam buku ini juga diberikan kunci jawaban
agar kalian dapat menilai dan meriview kemampuan kalian sebelum ujian sesungguhnya. Plus Komik Lucu & Inspiratif Terdapat komik lucu &
inspiratif yang membuat kalian tidak bosan & jenuh dalam belajar. Video Tutorial Bedah Materi + Soal Disertai pula dengan video tutorial
yang membuat kalian menjadi semakin paham dan siap menghadapi ulangan. Ringkasan Materi Super Lengkap Materi disajikan secara
lengkap dan sistematis sesuai dengan kurikulum terbaru, dan dibahas oleh tim tentor yang sudah berpengalaman di bidangnya. Tipe Soalsoal Ulangan Yang Sering Keluar Soal-soal yang diberikan dalam buku ini merupakan soal YANG SERING KELUAR dalam ulangan harian,
Ujian Akhir Semester, maupun Ujian Kenaikan Kelas. Dengan mengetahui soal-soal YANG SERING KELUAR membuat belajar kalian lebih
efektif. Ada Contoh Soal + Pembahasan Terdapat contoh soal + pembahasan yang dibahas secara sistematis dan pastinya gak bikin kalian
bingung. Dilengkapi Dengan Kunci Jawaban Dalam buku ini juga diberikan kunci jawaban agar kalian dapat menilai dan meriview
kemampuan kalian sebelum ujian sesungguhnya. Plus Komik Lucu & Inspiratif Terdapat komik lucu & inspiratif yang membuat kalian tidak
bosan & jenuh dalam belajar. Video Tutorial Bedah Materi + Soal Disertai pula dengan video tutorial yang membuat kalian menjadi semakin
paham dan siap menghadapi ulangan. ------- Sebuah buku panduan belajar IPA untuk kelas X / 10 SMA persembahan penerbit
BintangWahyu
TEKS ULASAN PENULIS: NUR APRIANA, TRI WIRDAH, AMELIA ENDAYU SYAHPUTRI SINAGA ISBN : 978-623-270-337-7 Terbit : Juni
2020 Sinopsis: Buku Teks Ulasan yang membahas lebih dalam tentang pengertian sebuah teks ulasan, tujuan teks ulasan, ciri-ciri teks
ulasan dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Memberikan sebuah pemahaman lebih dalam mengenai sebuah teks ulasan. Di dalam buku
Teks Ulasan ini juga membahas tentang contoh karya apa saja yang dapat dibuat untuk diulas. Karena dengan membuat sebuah teks ulasan
siswa mampu mengidentifikasi sebuah karya penulis, mampu memberikan pendapatnya dan mampu menerbitkan sebuah tesk ulasan yang
ditujukan untuk si penulis. Dengan harapan siswa mempunyai keberanian perbendapat dan mengomentari serta memberi apresiasi dengan
bahasa yang sopan dan santun serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Buku ini juga sangat mudah dipakai oleh siswa
karena terdapat contoh-contoh teks ulasan, bagaimana menganalisis sebuah teks ulasan, dan di dalam buku ini juga terdapat soal mandiri
yang bisa dijadikan sebagai bahan latihan mandiri atau kelompok siswa. Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
METAMORFOSIS TEKS EKSPLANASI DALAM KEHIDUPAN PENULIS: RIZKA DESRIANI, KIKI ARDILA NASUTION, ALGINA PITALOKA
Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-251-695-3 Terbit : April 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Kalian tentu tahu bukan, hewan kupu-kupu?
Hewan ini dikenal dengan sayapnya yang indah dan berwarna-warni. Namun, apakah kalian tahu jika seekor kupu-kupu yang indah tersebut
berasal dari seekor ulat yang menjijikkan bagi sebagian orang? Proses perkembangan kupu-kupu disebut dengan metamorphosis.
Metamorphosis ini dapat dijelaskan dengan teks eksplanasi. TEKS EKSPLANASI adalah teks yang menjelaskan bagaimana dan mengapa
suatu hal dapat terjadi. Pada buku teks ini, kalian diajak berlatih untuk menganalisis, memahami, membedakan, mengklarifikasi,
mengidentifikasi kekurangan, menangkap makna, menyusun, menelaah dan merevisi, serta meringkas teks eksplanasi baik secara lisan
maupu tulisan. Di buku juga dilengkapi dengan berbagai pembahasan tentang eksplanasi. Ada sejumlah cerita atau peristiwa yang sering
terjadi di sekeliling kita tanpa kita sadari bahwa itu semua adalah bagian dari EKSPLANASI. Lengkap juga dengan tugas-tugas
mandiri/kelompok yang bisa mengasah kemampuan dalam mempelajari eksplanasi. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Buku pelajaran Bahasa Arab untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kelas VII ini disusun berdasarkan Kurikulum Madrasah yang dikeluarkan
Menteri Agama RI tahun 2013, yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama RI No. 165 Tahun 2014, dan
Surat Edaran Dirjen Pendis Kemenag RI Tahun 2015.
bantu dalam memahami materi Bahasa Indonesia yang terlihat membosankan menjadi lebih menarik. Buku ini merupakan buku wajib untuk
menghadapi berbagai ujian karena di dalamnya terdapat berbagai jenis soal latihan dari berbagai ujian, baik dari Ujian Sekolah, Ujian
Nasional, hingga Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Buku ini terdiri atas 21 bab, yang mencakup seluruh materi pada Bahasa Indonesia
SMA/ MA dari kelas X sampai kelas XII. Pada setiap bab, terdapat soal latihan dan pembahasannya, soal pemantapan, dan variasi soal
Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri beserta pembahasannya. Soal-soal tersebut mencakup soal SBMPTN, SNMPTN, SIMAK UI, dan
UTUL UGM. Buku ini juga dilengkapi soal Ujian Nasional dan soal-soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) beserta pembahasannya di akhir
buku.
Buku Top Master Kuasai Kisi-Kisi UN SMK/MAK 2018 ini berisi pendalaman materi yang disusun sesuai kisi-kisi Ujian Nasional dan
dilengkapi dengan soal latihan beserta pembahasan yang mendukung proses belajar. Selain itu, buku ini juga berisi soal simulasi Ujian
Nasional yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami materi Ujian Nasional. Soal-soal yang
disajikan mencakup tiga level kognitif, yaitu pengetahuan dan pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Di samping itu, disajikan pula kunci
jawaban dan pembahasan yang lengkap dan sistematik sehingga siswa mengetahui pola soal yang diujikan.
Tujuan pembelajaran bahasa secara umum adalah meningkatkan keterampilan berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulis. Untuk
mencapai tujuan tersebut, hadirnya media sangat diperlukan untuk menjadi suatu instrumen yang membantu pengajar menyampaikan pesanpesan pembelajaran dan membantu pembelajar memahaminya. Untuk itu, media pembelajaran bahasa harus dirancang khusus dan
disesuaikan dengan kriteria tertentu sehingga akan memberikan kontribusi yang efektif bagi pelaksanaan proses pembelajaran bahasa. Jika
ditinjau dari sisi pembelajar, maka media pembelajaran dapat berkontribusi efektif terhadap upayanya untuk meraih potensi tertinggi mereka.
Teks dalam Kajian Struktur dan KebahasaanCV. Pilar Nusantara

Jurnal Pendidikan "KONVERGENSI" ini merupakan jurnal penelitian yang mewadai hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan
oleh guru-guru di seluruh Indonesia. Terbit empat kali setahun pada bulan Juli, Oktober, Januari, dan April. Berisi artikel yang
diangkat dari hasil penelitian maupun gagasan pemeikiran dalam rangka pengembangan pendidikan dan pengajaran di
pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun jenis pendidikan lainnya Pada Edisi 23 Volume kelima ini memuat lima belas
hasil penelitan dari guruguru dari berbagai daerah dengan latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda menghasilkan berbagai
macam hasil penelitian yang berbeda-beda pula.
Konsep yang aktual Disusun berdasarkan kurikulum 2013 edisi revisi terbaru. Teknik penyampaian materi berdasarkan jenjang
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kelas 7,8, dan 9 Cukup 1 buku SUPER COMPLETE untuk semua jenjang Acuan penguasaan materi Untuk dapat menguasai
konsep materi buku ini dilengkapi dengan acuan berbagai soal-soal perkompetensi dasar yang mengacu pada LOTS, MOTS, dan
HOTS Kupas tuntas soal per-KD Terdiri dari 10.265 soal yang dilengkapi dengan jawaban full pembahasan super lengkap Fokus
inti materi 5 mata pelajaran : - MATEMATIKA - IPA - IPS - BAHASA INDONESIA - PPKN - BAHASA INGGRIS
Buku EXPLORE BAHASA INDONESIA SMA/MA ini merupakan buku yang dikembangkan dengan pendekatan sains yang pasti
akan disukai siswa, karena memiliki keunggulan sebagai berikut. Materi dan kegiatan dalam buku ini disusun dengan konsep
5M(Mengamati-Menanya-Mencoba-MenalarMengomunikasi/Membentuk Jejaring) yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif
dalam kegiatan pembelajaran dan akan menuntun siswa dalam membentuk bangunan pengetahuannya. Adanya kegiatan dan
proyek yang dilakukan secara berkelompok akan menciptakan komunikasi dua arah antara siswa dengan siswa, siswa dengan
guru maupun orang tua, serta siswa dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengasah sikap dan
kepedulian terhadap lingkungannya. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya
dalam sikap dan perilaku sehari-hari (character building). Buku ini membiasakan siswa menjadi kreatif dengan memberikan
kebebasan untuk mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh, sehingga siswa terbiasa melihat dan menemukan berbagai
alternatif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menjadi pemecah
masalah (problem solver).
Dalam buku yang sederhana ini, penulis mencoba mengamati dan merefleksikan pengalaman penulis selama menjadi guru.
Kelebihan dan kekurangan guru adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dari sisi kelebihannya untuk terus
ditingkatkan sehingga terwujud guru professional dan inovatif yang menjunjung tinggi integritas moral, spiritual, intelektual,
emosional dan sosial sedangkan dari sisi kelemahan yang ada harus segera diperbaharui sehingga menjadi suri teladan bagi
peserta didik.
TEKS ANEKDOT PENULIS: MILLAH AF’IDAH DAN SILVIA SRI ASMARANI ISBN : 978-623-251-666-3 Terbit : Maret 2020
Sinopsis: Buku ini menjelaskan tentang pengertian teks anekdot. Menggambarkan kejadian atau orang sebenarnya. Walaupun
menghibur, anekdot bukanlah lelucon. Anekdot ini hanya untuk membangkitkan tawa pembacanya, tetapi juga untuk
mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum daripada kisah singkat itu sendiri, atau untuk melukiskan suatu sifat karakter
dengan ringan sehingga ia menghentak dalam kilasan pemahaman yang langsung pada intinya. Buku ini berisi tentang
pembahasan tentang pembelajaran materi teks anekdot. Pengertian teks anekdot secara luas, ciri-ciri maupun struktur yang
dirincikan. Jenis-jenis maupun contoh juga dijelaskan. Buku ini juga menjelaskan kaidah kebahasaan teks eksposisi, dan juga tata
cara mengembangkan isi teks anekdot yang dijelaskan di dalam buku ini. Buku ini bermanfaat untuk siswa kelas X tingkat
SMA/SMK yang sedang belajar materi teks anekdot. Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam mengembangkan dan meningkatkan pemahaman Sastra Indonesia di
sekolah menengah atas. Untuk mendukung tujuan tersebut buku ini disajikan dengan materi-materi yang dapat meningkatkan
pemahaman tentang sastra pada masa lalu sebagai hiburan dan sangat digemari masyarakat dan di gunakan untuk berbagai
keperluan, baik itu pendidikan, penulisan sejarah, maupun penyebaran ajaran. Sastra Indonesia Untuk Siswa Madrasah Aliyah
(MA) ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak*
Buku EXPLORE BAHASA INDONESIA SMP/MTs ini merupakan buku yang dikembangkan dengan pendekatan sains yang pasti
akan disukai siswa karena memiliki keunggulan sebagai berikut. ü Materi dan kegiatan dalam buku ini disusun dengan konsep 5M
(Mengamati-Menanya-Mencoba-Menalar-Mengomunikasi/ Membentuk Jejaring) yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif
dalam kegiatan pembelajaran dan akan menuntun siswa dalam membentuk bangunan pengetahuannya. ü Adanya kegiatan dan
proyek yang dilakukan secara berkelompok akan menciptakan komunikasi dua arah antara siswa dengan siswa, siswa dengan
guru maupun orang tua, serta siswa dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengasah sikap dan
kepedulian terhadap lingkungannya. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya
dalam sikap dan perilaku sehari-hari (character building). ü Buku ini membiasakan siswa menjadi kreatif dengan memberikan
kebebasan untuk mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh sehingga siswa terbiasa melihat dan menemukan berbagai
alternatif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menjadi pemecah
masalah (problem solver).
Buku ini sebagai alternatif dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 maupun jika pandemi ini sudah berakhir.
Buku ini berisi berbagai teks kontekstual sebagai update teks konvensional di masa non pandemi COVID-19. Pembaca akan
memahami berbagai peristiwa di masa pandemi COVID-19 dan juga menjadi pribadi berkarakter yang kuat dan tangguh
menyikapi kondisi bangsanya yang terdampak pandemi COVID-19.
Wacana tulis yang disajikan sebagai media bacaan merupakan tolok ukur dalam penguasan teks bacaan. Bermacam-macam teks
yang dipahami terkadang hanya membuat kebingungan. Namun dalam hal ini, penulis berupaya menyajikan banyak macam teks
tetapi dilengkapi dengan pemahaman, ciri-ciri, dan strukturnya. Maka dengan cara seperti ini, pembaca bisa berpikir secara
dikotomi, yaitu dengan memahami dari sisi persamaan dan perbedaan dari masing-maing teks. Buku yang berjudul “Teks dalam
Kajian Struktur dan Kebahasaan” kurang lebih dilengkapi dengan 25 macam teks yang dilengkapi dengan pemahaman pada
struktur dan kaidah kebahasaan, serta dilengkapi pula dengan macam-macam kalimat, paragraph, perubahan dan perkembangan
makna. Temukan jawabannya di buku ini. (*) Baca: http://www.tabayuna.com/2017/12/teks-dalam-kajian-struktur-dan.html
Bahasa Banjar adalah salah satu bahasa daerah yang digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari dan alat untuk
mengekspresikan diri bagi masyarakat Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Tuturan syair madihin merupakan bentuk karya sastra
yang diekspresikan dalam bahasa Banjar. Buku ini disusun untuk memperkenalkan tuturan madihin, sebagai tradisi lisan
masyarakat banua kepada pembaca. Penyajian isi buku dibagi dalam tujuh bagian. Deskripsi tentang madihin sebagai seni tutur
dan bahan ajar puisi rakyat diuraikan pada bagian ketiga dan keenam. Bagian pertama sebagai pendahuluan menguraikan
keragaman bahasa, sastra di Indonesia, ancaman kepunahan sejumlah bahasa, dan perlunya pelestarian bahasa dan sastra di
Nusantara. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya pelindu-ngan dan pemertahanan ratusan bahasa
dan sastra daerah, yang sebagian di antaranya sudah terancam punah. Bagian kedua menjelaskan bahasa Banjar, prestasi dan
kompetensinya sebagai media ekspresi sastra, prolog sebelum memasuki paparan madihin yang menggunakan bahasa Banjar
sebagai media tuturnya. Dalam bagian keempat dan kelima diuraikan juga puisi rakyat dari beberapa daerah sebagai bahan ajar
Kurikulum 2013. Sehingga, diharapkan dapat dikembangkan untuk memenuhi ketersediaan bahan ajar, pelengkap materi
pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di daerah dan satuan pendidikan masing-masing. Bagian ketujuh merupakan penutup
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buku, yang berisi keluhuran puisi rakyat warisan budaya nenek moyang, ancaman kepunahan, dan perlunya pelestarian.
Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan dalam rangka Implementasi Kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan
ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Penerbit Grasindo. Buku ini merupakan Òdokumen hidupÓ yang senantiasa
diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman.
v Kata Pengantar Kami bersyukur kepada Allah swt. yang selalu melimpahkan petunjuk dan kekuatan-Nya dalam penulisan buku
ini. Buku ini kami hadirkan dengan niat saling memberi dan saling menerima kepada dan dari kolega Guru Pelajaran Bahasa
Indonesia. Buku ini juga merupakan perwujudan pengamalan ilmu mendidik sebagai salah satu bentuk pengabdian profesional
kami kepada peserta didik dan pecinta bahasa Indonesia. Penulisan buku ini mengacu pada Kompetensi Inti dan Kompetensi
Dasar matapelajaran Bahasa Indonesia SMP sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun
2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah. Kompetensi Dasar Pelajaran Bahasa Indonesia yang tertuang dalam peraturan tersebut mengisyaratkan bahwa
pembelajaran bahasa Indonesia mengarah pada pembangunan literasi peserta didik. Atas dasar itu, sesuai dengan era saat ini,
buku ini dirancang dalam rangka membangun literasi digital generasi milenial. Untuk itu, desain pembelajaran dalam buku ini
berbasis kegiatan dengan fokus membaca sebanyak-banyaknya dan menulis sebanyak-banyaknya yang terintegrasi dengan
menyimak, berbicara, dan memirsa. Untuk itulah, penyusunan buku ini menggunakan pendekatan integratif, kontekstual,
komunikatif, konstruktivistik, dan saintifik. Dengan pendekatan integratif, kegiatan belajar dilakukan secara utuh dan terpadu, baik
menyangkut kemahiran berbahasa dan bersastra (menyimak—berbicara, membaca—menulis, dan memirsa) maupun penguasaan
substansi-isi kebahasaan dan kesastraan. Dengan pendekatan kontekstual, kegiatan belajar dirancang memerhatikan konteks
intralingual dan ekstralingual. Dengan pendekatan komunikatif, kegiatan belajar diarahkan pada penggunaan dan pendayagunaan
bahasa sesuai dengan konteksnya. Dengan pendekatan konstruktivistik, kegiatan dirancang agar peserta didik membangun
konsep, perilaku, dan sikap bahasa sendiri secara bertahap, misalnya, dari yang kecil. ke besar, dari yang dekat ke jauh, dari
yang mudah ke sulit, dan dari yang konkret ke abstrak. Dengan pendekatan saintifik, kegiatan belajar dirancang untuk membentuk
pola pikir, pola tindak, dan pola sikap ilmiah sesuai dengan karakteristik matapelajaran bahasa Indonesia yang di dalamnya juga
bermuatan sastra dan budaya Indonesia. Berdasarkan landasan, acuan, dan pendekatan-pendekatan di atas, buku ini dirancang
agar peserta didik terbiasa belajar mandiri. Dalam kemandirian itu, peserta didik dapat merancang, melaksanakan, dan
mengevaluai kegiatan belajar dan hasilnya berdasarkan kegiatan yang jelas, terukur, dan terfokus. Pada sisi lain, peserta didik
dapat mengelaborasi dan memperluas wawasan dan kemahirannya dengan memanfaatkan dan memberdayakan sumber-sumber
belajar di luar buku ini. Bapak dan Ibu guru berperan sebagai fasilitator dalam proses kemandirian tersebut. Kami berharap buku
ini dapat memenuhi keperluan sejawat Guru Pelajaran Bahasa Indonesia dalam mengawal pembelajaran bahasa Indonesia di
SMP dan MTs. Kritik dan saran pembaca dan pengguna buku ini kami terima dengan terbuka dan senang hati. Jakarta, Juni 2020
Salam hormat penulis, Dawud Yuni Pratiwi Ferril Irham Muzaki
Buku ini disusun dengan harapan mahsiswa memahami berbagai hal yang diperlukan dalam melakukan pembelajaran micro
sehingga mampu menjadi guru yang profesional, dengan adanya buku Microteching ini mahasiswa dapat lebih mudah untuk
belajar dan dapat menerapkannya secara mandiri setiap saat.
Buku ini berisikan buku referensi yang memuat teks iklan slogan dan poster. Buku ini dilengkapi contoh dan latihan soal sehingga
pembaca lebih memahami
Ujian Nasional bertujuan untuk menilai mata pelajaran tertentu sesuai dengan pencapaian standar kompetensi kelulusan. Hasil
Ujian Nasional digunakan sebagai pemetaan mutu dan dasar seleksi masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Buku Strategi Jitu
Bahas Tuntas UN SMK/MAK 2018 merupakan buku yang dirancang untuk siswa agar dapat berlatih dan mempersiapkan diri
menghadapi Ujian Nasional SMK/MAK. Buku ini disusun berdasarkan kisi-kisi Ujian Nasional terbaru. Materinya sudah menjadi
jaminan sebagai materi yang pasti keluar dalam Ujian Nasional. 1. Bahas Tuntas Kisi-Kisi UN SMK/MAK Kisi-kisi UN SMK/MAK
merupakan gambaran tentang materi yang akan diujikan pada Ujian Nasional. 2. Bahas Tuntas Materi UN SMK/MAK Ringkasan
materi dibuat berdasarkan kisi-kisi UN SMK/MAK terbaru. Materi yang ditulis ringkas, mencakup semua yang tercantum dalam kisikisi UN SMK/MAK, serta menekankan pada konsep-konsep yang dianggap penting. 3. Contoh Soal Contoh soal UN SMK/MAK
dipilih berdasarkan level kognitif yang terdapat pada kisi-kisi UN SMK/MAK, meliputi penalaran, aplikasi, pengetahuan, dan
pemahaman. Selain itu, contoh soal juga dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan. 4. Prediksi UN SMK/MAK 2018
Berisi paket soal prediksi UN SMK/MAK 2018 yang dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan.
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