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Gerak Lurus Beraturan Smp
Ilmu pengetahuan alam terdiri atas dua kelompok yaitu ilmu
alam (the physical sciences) dan ilmu hayat (the biological
sciences). Ilmu alam ialah ilmu yang mempelajari zat yang
membentuk alam semesta, sedangkan ilmu hayat
mempelajari makhluk hidup di dalamnya. Ilmu alam kemudian
bercabang lagi menjadi fisika (mempelajari massa dan
energi), kimia (mempelajari substansi zat), astronomi
(mempelajari benda-benda langit, dan ilmu bumi (the earth
sciences) yang mempelajari bumi kita. Buku Hafalan Rumus
Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTs Kelas VII, VIII, IX hadir
sebagai solusi bagi para siswa untuk menguasai kedua kajian
ilmu pengetahuan alam tersebut. Buku ini berisi kumpulan
rumus dan ringkasan materi yang dilengkapi dengan contoh
soal dan pembahasannya. Disajikan dalam ukuran praktis
agar dapat dipelajari kapan saja dan di mana saja. Buku ini
akan menjadi bekal berharga bagi para siswa agar sukses
dalam ulangan harian, ulangan tengah dan akhir semester,
hingga ujian nasional. Selamat belajar dan salam sukses!
Buku persembahan penerbit WahyuQolbu
“Awesome! Di tengah kesibukan-kesibukannya, di tengah
kesulitannya mengajar siswa-siswa yang luar biasa, guruguru 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 guruguru ini menjadi amal ibadah di mata Allah SWT. (M. Fadhli,
Peraih Nilai UN 9,60 untuk Mapel B. Indonesia 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. Soalsoalnya disesuaikan dengan kisi-kisi (SKL) UN dan
pembahasannya jelas. Semoga semangat guru-guru sampai
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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 amunisi-amunisi 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
HOTS singkatan dari Higher Order Thinking Skills. Soal
HOTS dapat didefinisikan sebagai soal dengan cara berpikir
tingkat lebih tinggi daripada menghafal. Soal HOTS juga
dapat melatih berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan
komunikatif. Buku ini berisi ulasan materi yang disajikan
singkat dan uji kompetensi yang akan membantu menguji
siswa dalam mengerjakan berbagai jenis soal HOTS yang
dilengkapi dengan pembahasan. Dilengkapi Bonus aplikasi
dan LJD yang dapat diunduh secara gratis dan digunakan
secara offline. Dengan adanya buku ini, siswa akan siap
menghadapi penilaian harian, penilaian tengah semester,
penilaian akhir semester, ujian, dan olimpiade.
Buku Pendalaman Materi (BUPERI) Ilmu Pengetahuan Alam
ini disusun untuk membantu siswa dalam memahami materi
pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) sehingga dapat
meningkatkan nilai siswa dalam menghadapi Ujian Akhir
Semester (UAS) dan Penilaian Akhir Tahun (PAT). Buku ini
diharapkan juga dapat membantu mempermudah Bapak/Ibu
guru dalam menjelaskan materi pada peserta didik. Buku ini
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dikembangkan berdasarkan tingkat berpikir yang dikehendaki
yang meliputi: Pengetahuan dan Pemaparan, Penerapan dan
Penalaran. Secara garis besar buku ini terdiri atas dua
bagian yakni materi dan soal-soal. Materi berisi ulasan materi
tiap BAB secara mendalam agar siswa mudah memahami
materi secara detail. Soal-soal digunakan sebagai ajang
untuk mengukur sejauh mana kesiapan siswa dalam
menguasai materi. Soal-soalnya sedikit lebih sulit, lebih
banyak penalaran, informasi tersirat, dengan level berpikir
yang tinggi (HOTS).
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Esa
atas bimbingan dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan
penyusunan buku Pendamping Belajar. Buku ini
diperuntukkan bagi peserta didik Sekolah Menengah Pertama
(SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs.) Kelas VIII.
Penyajian dalam setiap bab dalam buku ini disusun secara
sistematis dan sesuai dengan kompetensi dasar yang ada.
Pemaparan materinya disajikan secara runtut. Di akhir bab
dilengkapi dengan soal latihan dan tugas yang diharapkan
mampu menambah pemahaman peserta didik. Pada
kesempatan ini kami mengucapkan banyak terimakasih
kepada semua pihak yang telah ikut berperan serta secara
aktif dan bekerja sama dalam penyusunan buku ini. Kami
berharap buku ini dapat bermanfaat bagi guru dan peserta
didik dan bersama-sama ikut serta dalam meningkatkan mutu
pendidikan dan menyukseskan cita-cita mencerdaskan
kehidupan bangsa. Kritik dan saran merupakan hal yang
kami nantikan demi perbaikan buku ini ke depan.
Buku EXPLORE ILMU PENGETAHUAN ALAM 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-MenanyaMencoba-Menalar-Mengomunikasi/Membentuk Jejaring)
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yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif dalam
kegiatan pembelajaran dan akan menuntun siswa dalam
membentuk bangunan 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).
Konsep yang aktual Disusun berdasarkan kurikulum 2013
edisi revisi terbaru. Teknik penyampaian materi berdasarkan
jenjang 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 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.
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Sebagian besar siswa memandang bahwa Ilmu Pengetahuan
Alam (IPA) adalah pelajaran yang sulit atau bahkan sangat
sulit. Padahal pada kenyataannya, Ilmu Pengetahuan Alam
(IPA) merupakan sesuatu yang mengasyikkan jika kita paham
konsep dasarnya. Dengan memahami konsep dasar, kita
akan mudah menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Pada
buku ini, setiap babnya terdiri atas 3 (tiga) bagian. Bagian
pertama tentang rangkuman materi, bertujuan untuk
memudahkan siswa mengingat materi yang disajikan dalam
bab tersebut. Bagian kedua berisi soal bahas dan Bagian
ketiga merupakan pendalaman materi, yang berisi soal-soal
latihan standar Ujian. Soal-soal yang disajikan dalam buku ini
merupakan soal-soal pilihan yang diambil dari soal Ujian.
Sebagian besarnya adalah model soal terbaru. Kami
berharap buku ini dapat memberikan gambaran nyata kepada
Anda mengenai soal yang pernah diujikan. Hal ini bertujuan
agar Anda mengenali tipe-tipe soal yang keluar. Dengan
memahami berbagai macam tipe soal, Anda diharapkan siap
lebih dini dalam menghadapi penilaian, ujian, dan sejenisnya.
Buku ini dilengkapi aplikasi android dan IOS, yaitu: Aplikasi
CBT Psikotes Aplikasi CBT Ujian SMP Buku ini dilengkapi
Aplikasi LJD (lembar Jawab Digital), dimana paket soal yang
terdapat di buku dapat dikerjakan melalui gadget Anda
dengan aplikasi lembar jawab digital, sehingga setelah
pengerjaan dapat secara langsung mengetahui skor yang
diperoleh. LJD juga dilengkapi analisa jawaban.
Memuat: 1. Full materi & kumpulan rumus lengkap 2.
Kumpulan lengkap soal dan pembahasan 3. Bank soal
lengkap UN, US, Ujian Akhir Semester, dll 4. Paket prediksi
UN SMP & TPA masuk SMA favorit -BintangWahyuApakah kamu masih kesulitan belajar fisika? Atau susah
menghafal rumus-rumus fisika? Santai saja! Nggak usah
galau! Dengan mempelajari rumus dan materi dalam buku ini,
kamu akan lebih cepat hafal dan memahami rumus fisika.
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Karena dalam buku ini, selain penyajian rumus dan materi
yang simpel, juga didukung oleh tata letak yang menarik
sehingga kamu tidak mudah bosan membacanya. Buku ini
berisi rumus-rumus dan materi pelajaran fisika SMP untuk
kelas 1, 2, dan 3. Materi dalam buku ini disusun berdasarkan
kurikulum dan kisi-kisi ujian nasional fisika SMP yang terbaru.
Buku ini juga dilengkapi dengan pola soal-soal yang sering
muncul di ujian nasional, serta trik-trik mengerjakan soal
dengan mudah. -CMediaApakah kamu masih kesulitan memahami materi pelajaran
matematika dan fisika? Santai saja! Nggak usah galau!
Dengan mempelajari materi dalam buku ini, kamu akan lebih
cepat hafal dan memahami rumus matematika dan fisika.
Karena dalam buku ini, selain penyajian materi yang simpel,
juga didukung oleh tata letak yang menarik sehingga kamu
tidak mudah bosan membacanya. Buku ini berisi materi
pelajaran matematika dan fisika SMP untuk kelas 1, 2, dan 3.
Materi dalam buku ini disusun berdasarkan kurikulum dan kisikisi ujian nasional biologi dan kimia SMP yang terbaru. Buku
ini juga dilengkapi dengan peta konsep dan pola soal-soal
yang sering muncul di ujian nasional. -CMedia-

Ada sebuah proses yang harus dijalani untuk
mencapai kesuksesan, begitu juga sukses di bidang
akademik, proses belajar harus dijalani. Untuk itu,
kami menyusun buku ini untuk mendampingi siswa
dalam proses belajar demi meraih kesuksesan.
Smart Plus SMP ini hadir sebagai solusi untuk
menghadapi hal tersebut. Buku ini dapat digunakan
untuk menghadapi Penilaian Harian, Penilaian
Tengah Semester, Penilaian Akhir Tahun, USBN,
UN, atau yang sederajat, baik berbasis kertas dan
pensil maupun berbasis komputer. Di dalam buku ini
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dibahas secara detail untuk tiap pelajaran yang
meliputi Ringkasan Materi, Aplikasi, Ayo Berlatih,
dan model pelatihan lainnya. Soal-soal yang
disajikan dalam buku ini merupakan soal-soal
pilihan. Sebagian besarnya adalah model soal
terbaru. Kami berharap buku ini dapat memberikan
gambaran nyata kepada siswa mengenai soal yang
pernah diujikan sehingga siswa mampu mengenali
diferensiasi model soal yang keluar. Dengan
memahami berbagai macam model soal, siswa
dituntut untuk siap lebih dini dalam menghadapi
ujian Soal-soal yang disajikan dalam buku ini
merupakan soal-soal pilihan yang kami ambil dari
soal ujian nasional dan soal ujian masuk PTN.
Sebagian besarnya adalah model soal terbaru.
Cukup dengan satu buku memuat lengkap mata
pelajaran, yaitu : Matematika Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris IPA Buku ini adalah pilihan yang
tepat!!! Buku ini hadir tidak hanya untuk siswa, tetapi
juga guru di sekolah. Bahkan, orang tua juga dapat
menggunakan buku ini sebagai pendamping belajar
di rumah. Buku ini dapat Anda gunakan sebagai
latihan sehingga menjadi senjata ampuh untuk
mencapai nilai tinggi pada : Ulangan
Harian/Penilaian Harian Ulangan Tengah
Semester/Penilaian Tengah Semester Ulangan Akhir
Semester/Penilaian Akhir Semester Ulangan
Kenaikan Kelas/Penilaian Akhir Tahun Ujian
Nasional
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1. 1.500 Soal-soal Fresh Update Soal-soalnya Fresh
& Update. Dipilih oleh “Tentor Senior”, bersumber
dari soal-soal Ulangan Harian, Ujian Tengah
Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian
Nasional (UN), dan lain-lain. 2. Dibahas Tuntas Oleh
Tentor Senior Yang terpenting, tidak hanya kunci
jawaban, tetapi soal-soal juga dibahas tuntas oleh
“Tentor Senior” dengan cara yang Wooww Semua
soal jadi terasa gampang. 3. Rangkuman Materi ala
Bimbingan Belajar Setiap awal bab disajikan
rangkuman materi yang sangat mudah dibaca dan
dipahami alurnya. Materi disajikan simpel dan praktis
ala Bimbingan Belajar. 4. Penulis “Tentor Senior”
Fisika “Tentor Senior” adalah Tentor/Pengajar
handal yang telah bertahun-tahun menjadi pengajar
Fisika. So, pengalaman dan kedalaman ilmunya
dijamin sudah level “Jagoan”. 5. Gratis Bimbingan
Jarak jauh via Online Hari gini gak bisa kirim email??
Jadul ahh Bagi kalian yang ingin berkonsultasi, bisa
berkorespondensi dengan penulis via email yang
disediakan khusus untuk program bimbingan jarak
jauh. Ayo bergabung! 6. Intermeso .Ice Breaking
Orang Pintar . Kadang belajar terus-menerus bikin
otak keriting Tapi beda dengan buku ini Sudah ada
obat untuk yang otaknya keriting .hehehe .Dalam
buku terbitan dari Bintang Wahyu ini memuat
ilustrasi-ilustrasi lucu yang bisa membuat otak jadi
lebih segar kembali.. -Bintang WahyuBuku Saku Hafal Mahir Teori dan Rumus IPA
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SMP/MTs Kelas 7, 8, 9 merupakan buku belajar
yang praktis dan lengkap. Buku ini berisi: 1.
Ringkasan Materi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Mulai dari materi Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTs
kelas 7 hingga kelas 9. 2. Contoh Soal dan
Pembahasan Contoh soal diperoleh dari soal-soal
Ujian Nasional SMP/MTs dengan pembahasan
lengkap dan mudah dipahami. Buku Saku Hafal
Mahir Teori dan Rumus IPA SMP/MTs Kelas 7, 8, 9
dapat menjadi solusi belajar menyenangkan kapan
saja dan di mana saja.
SKM (Sukses Kuasai Materi) IPA SMP Kelas VII,
VIII, IX hadir sebagai solusi bagi siswa SMP dan
MTs yang ingin menguasai dan memahami materi
dan soal-soal IPA secara mendalam dan
menyeluruh. Dalam buku ini siswa akan
mendapatkan: - Kumpulan rangkuman materi IPA
disusun secara jelas dan mendalam sehingga
memudahkan siswa untuk rajin belajar. - Soal-soal
ulangan harian paling up to date dibahas sesuai
materi yang disampaikan sehingga memberikan
gambaran bagi siswa tentang soal-soal yang
diberikan pada setiap pokok bahasan. - Variasi soalsoal yang menekankan pada konsep HOTS (Higher
Order Thinking Skills) Dengan keunggulankeunggulan tersebut, siswa diharapkan dapat
memahami materi dan mampu mengerjakan
berbagai tipe soal yang diujikan, sehingga siap
menghadapi ulangan harian, ujian semester, dan
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ujian nasional.
Buku ini disusun untuk mempermudah belajar siswa
dalam memahami materi pelajaran dan merupakan
alat yang penting bagi keberhasilan belajar siswa.
Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan.
Buku ini dibuat mengacu pada kurikulum 13
(Kurikulum 2013 yaitu menekankan pada
kemampuan siswa dalam belajar sesuai standar
kompetensi yang ditetapkan). Buku ini memberikan
pendekatan belajar agar siswa mudah memahami
materi yang terkandung, membangun motivasi siswa
berbuat melakukan sehingga memberikan makna
pada pengetahuan yang diperolehnya. Dalam Buku
ini disajikan beberapa hal antara lain: 1. Memuat
Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar serta tujuan
yang harus dicapai siswa di balik peristiwa, berisi
suatu penetapan materi pelajaran dalam kehidupan
sehari-hari. 2. Kegiatan eksperimen yang bertujuan
untuk meningkatkan kompetensi dan ketrampilan
yang harus di miliki oleh siswa. 3. Contoh soal
beserta pembahasan soal yang bertujuan untuk
mengevaluasi siswa dalam menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi. 4. Tagihan yang harus
di kerjakan oleh siswa yang bertujuan untuk
menggali tentang penerapan dan pemahaman
konsep dasar yang di tetapkan. 5. Uji kompetensi
atau latihan Ulangan yang bertujuan menggali
informasi tentang penerapan dan pemahaman
konsep serta kinerja ilmiah yang dikuasai oleh siswa
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untuk setiap standar kompetensi yang telah
ditetapkan.
Salah satu strategi menghadapi ujian adalah banyak
berlatih mengerjakan soal. Dengan banyak berlatih,
siswa akan terlatih mengerjakan soal karena telah
mengetahui berbagai tipe soal. Hasilnya, siswa akan
lebih mudah menghadapi ujian di sekolah, seperti
ulangan harian, ujian tengah dan akhir semester,
serta ujian nasional. Buku Mega Book Pelajaran
SMP/MTs Kelas VII, VIII, & IX persembahan dari
Penerbit CMedia ini menjadi jalan terbaik untuk
siswa berlatih mengerjakan soal tersebut. Buku ini
memiliki berbagai keunggulan. • Ringkasan materi
dari 6 pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika,
Bahasa Inggris, Fisika, Biologi, dan Kimia) •
Terdapat 2.695 soal pembahasan dan latihan • Trik
mengerjakan soal-soal • Bank Soal UN & US
Terlengkap Sebagai bonus, siswa akan
mendapatkan akses gratis untuk beragam aplikasi
android di Google Play Store. Siswa juga bisa
menguji kemampuannya secara online dengan try
out gratis di situs www.rajatryout.com. Tidak lupa,
sebagai bentuk apresiasi untuk siswa yang
berprestasi, buku ini memberikan kesempatan bagi
siswa untuk mendapatkan beasiswa dengan total
Rp100 juta. Dengan berbagai keunggulan tersebut,
memiliki buku ini merupakan pilihan tepat untuk
menghadapi berbagai ujian di sekolah.
Banyak siswa sering sekali berpikir bahwa pelajaran
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eksak seperti Fisika, Kimia, dan Biologi merupakan
pelajaran yang menjadi momok menakutkan.
Sebenarnya Fisika, Kimia, dan Biologi itu mudah,
kunci utama cuma satu yakni pemahaman bahasa.
Bahasa merupakan kunci utama dalam memahami
soal-soal atau pun materi yang disampaikan. Jadi,
kalau ada yang bilang sulit, itu dikarenakan mereka
tidak paham dengan bahasa yang disampaikan. Ada
beberapa tip mudah belajar pelajaran eksak yaitu
sebagai berikut. Kuasai bahasa Pahami istilah-istilah
dalam Fisika, istilah-istilah dalam Kimia, dan istilahistilah dalam Biologi. Sebagai contoh, percepatan,
gaya, momentum, memuai, mengembun, meleleh,
dan lain-lain. Drill Pengulangan terus-menerus akan
membuat kita semakin paham akan bahasa dari
soal, semakin paham akan bahasa dan kata-kata
dalam soal, maka semakin hafal juga konsep yang
tepat untuk diterapkan untuk menyelesaikan soal
sejenis. Mengerjakan variasi soal Sekali lagi ini
hanya masalah bahasa, semakin baik penguasaan
bahasa, maka soal variasi apapun akan dengan
mudah diselesaikan. Logika Jika penguasaan
bahasa bagus, maka logika atau penalaran dalam
menyelesaikan soal juga akan bagus. Buku Sikat
Habis Teori & Rumus IPA SMP Kelas VII, VIII, IX
merupakan solusi bagi para siswa untuk
mempermudah dalam mempelajari materi IPA SMP.
Buku ini merangkum ringkasan teori, contoh soal
dan pembahasan, serta soal-soal latihan. Ringkasan
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teori menyajikan materi pelajaran disusun per bab,
dengan demikian diharapkan kamu memperoleh
pemahaman dasar yang berguna untuk tahapan
berikutnya. Soal evaluasi disajikan beraneka ragam
dengan tingkat kesulitan yang berbeda, sehingga
dapat dijadikan sebagai tolak ukur tingkat
keberhasilan selama proses belajar-mengajar.
Kumpulan Rumus Fisika SMP ini dapat dijadikan
panduan tepat belajar fisika tingkat SMP/MTS. Di
dalamnya juga dilengkapi, cara cepat mengerjakan
soal. Variasi soal diambil soal Ebtanas, UAS, dan
UN. 1. Besaran dan Satuan 2. Pengukuran 3. Zat
dan Wujudnya 4. Suhu dan Pemuaian 5. Kalor dan
Perpindahan Kalor 6. Gerak Lurus 7. Gaya dan
Percepatan 8. Usaha dan Energi 9. Pesawat
Sederhana 10. Tekanan 11. Getaran dan
Gelombang 12. Cahaya 13. Alat -Alat OPTIK 14.
Listrik Statis 15. Listrik Dinamis 16. Hukum Kirchoff
17. Energi dan Daya Listrik 18. Kemagnetan dan
Induksi Elektromagnetik
Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi
buahnya manis. Aristoteles Untuk mencapai nilai
maksimal diperlukan banyak belajar dan berlatih
mengerjakan soal. Proses berlatih yang panjang
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 Fresh Update Mega Bank Soal IPA
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SMP Kelas 1, 2, & 3 persembahan dari CMedia
hadir sebagai solusi tepat bagi siswa dalam proses
berlatih tersebut. Siswa akan mendapatkan: •
Rangkuman Materi, • RATUSAN Soal dan
Pembahasan, • RIBUAN Soal Latihan, • TIGA Paket
Soal Ujian Nasional dengan Pembahasan, • DUA
Paket Prediksi Soal Ujian Nasional, dan • Bonus
Beasiswa Rp100 Juta. Semua dikupas secara detail
dan mudah dipahami. Dengan keunggulankeunggulan tersebut, buku Fresh Update Mega Bank
Soal IPA SMP Kelas 1, 2, & 3 akan menjadi bekal
berharga bagi siswa dalam menghadapi Ulangan
Harian, Ujian Tengah dan Akhir Semester, Ujian
Sekolah, bahkan Ujian Nasional. Salam sukses!
Buku kumpulan rumus dan inti materi Super
Complete disusun secara sistematis dan lengkap,
serta menyesuaikan alur pembelajaran di sekolah
sehingga sangat pas sebagai buku pegangan dan
pendamping belajar dimanapun dan kapanpun
dibutuhkan. LENGKAP & PRAKTIS RINGKASAN
INTI MATERI PER KD SOAL LATIHAN INTENSIF
FULL PEMBAHASAN KALKULATOR RUMUS UN 5
TAHUN TERAKHIR + PEMBAHASAN - KONSEP
YANG AKTUAL Disusun berdasarkan kurikulum
2013 edisi revisi terbaru - TEKNIK PENYAMPAIAN
MATERI BERJENJANG KELAS 7,8,9 Disusun oleh
guru yang berkompeten dan berpengalaman dalam
mengaplikasikan pembelajaran sehingga buku ini
sangat pas dan cocok untuk siswa - FOKUS
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PENERAPAN RUMUS-RUMUS DAN
PENDALAMAN INTI MATERI Ringkasan dan jelas,
fokus pendalaman rumus dan inti materi super
lengkap seperti : matematika, ilmu pengetahuan
alam (biologi, fisika, kimia) - MUDAH DIGUNAKAN
DIMANAPUN DAN KAPANPUN
#SahabatPenaCerdas
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 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 WahyuSukses menghadapai Ulangan Harian (UH), Ujian
Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester
(UAS), Ujian Kenaikan Kelas (UKK), dan Ujian
Nasional (UN) -Bintang WahyuBuku persembahan dari Penerbit Bintang Wahyu ini
dilengkapi: 1. Informasi Penting Tentang UN SMP/MTs
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2. Strategi dan Tips Sukses Menghadapi SMP/MTs 3.
Analisis Soal Ujian Nasional Tahun 2012-2016 4. Kisikisi Ujian Nasional SMP/MTs 5.Ringkasan Materi
Lengkap per SKL dan Kumpulan Soal & Pembahasan
Lengkap. -BintangWahyu- #Serba20
Buku ini adalah panduan untuk mempelajari materi
bahasan yang Anda inginkan secara cepat. Karena
disusun berdasarkan indeks abjad dan dibahas secara
lengkap. Kisi-kisi SKL yang berisi penjelasan SKL tiap
bab yang akan membantu siswa dalam memetakan soalsoal yang sering muncul di setiap ujian. Ringkasan
Materi disusun sesuai dengan inti dan kompetensi dasar
dalam kurikulum pendidikan nasional. Soal &
Pembahasan dikelompokkan ke dalam 3 Level Kognitif
sesuai kurikulum terbaru. Standar Kompetensi Ujian 3
Level Kognitif (Pengetahuan & Pemahaman,
Aplikasi/Penerapan, dan Penalaran Logika)
Dalam buku ini materi dan pembahasan soal dikemas
secara sistematis guna memudahkan siswa dalam
penguasaan materi, plus diberikan cara cepat, trik
menghafal, trik mengerjakan soal sehingga
memudahkan siswa dalam berlatih soal-soal. Selain itu
diberikan juga soal-soal Aseli Ujian Nasional dan
Prediksi Ujian Nasional. -Bintang Wahyu- #BigBonusUN
New Edition Big Book IPA SMP/MTs Kelas VII, VIII, & IX
hadir sebagai solusi bagi siswa SMP dan MTs yang ingin
memahami bahasa Indonesia secara mendalam dan
menyeluruh. Siswa akan mendapatkan: • Kumpulan
Ringkasan Materi Lengkap disusun secara jelas dan
mendalam dari materi yang diajarkan di kelas VII, VIII, &
IX untuk memudahkan siswa dalam mempelajari materi
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yang ada. Materi yang disajikan sesuai dengan
kehidupan sehari-hari dalam berbahasa. • Ratusan Soal
dan Pembahasan dibahas sesuai materi yang
disampaikan sehingga memberikan gambaran bagi
siswa tentang soal-soal yang diberikan pada setiap
babnya. • Ratusan Soal Latihan dibuat berdasarkan soalsoal yang sering muncul dalam ujian untuk melatih siswa
dalam memahami materi yang telah diberikan dalam
setiap bab. • Paket Soal Evaluasi merupakan kumpulan
soal-soal dari setiap bab yang dikumpulkan di bagian
akhir buku sebagai evaluasi akhir terhadap pemahaman
siswa. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, siswa
dapat memahami bahasa Indonesia sehingga
memudahkan siswa menjalani ulangan harian, ujian
tengah semester, ujian akhir semester, ujian sekolah
berstandar nasional, dan ujian nasional. Buku
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