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Tak banyak orang yang benar-benar mengerti
tentang sastra Indonesia dan berbagai jenis
tulisan yang termasuk di dalamnya. Buku ini
memberikan jawaban yang cukup lengkap dan
mendetail atas berbagai pertanyaan tentang
sastra Indonesia, mulai dari pengelompokan
karya sastra berdasarkan zaman dan bentuk,
contoh karya sastra berupa prosa dan puisi,
serta ragam tulisan fiksi dan nonfiksi.
Menyelami Keindahan Sastra Indonesia cocok
bagi siapa saja yang ingin mempelajari sastra
Indonesia secara lebih mendalam.
Penulisannya yang mudah dipahami membuat
buku ini cocok digunakan oleh berbagai
kalangan, seperti anak sekolah tingkat SD,
SMP, SMA, mahasiswa, para guru, maupun
umum. Sastra Indonesia terlalu indah dan
terlalu berharga untuk dilupakan. Oleh karena
itu, setiap pecinta sastra Indonesia wajib
memiliki buku ini.
Ujian 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 tahuntahun 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 terangkum
dalam satu buku sehingga memudahkan dalam
proses belajar. Selamat belajar dan semoga

sukses!
Sungguh, sejak kecil aku bermimpi menjadi
seorang guru. Aku percaya kalau semua orang
pintar di dunia ini lahir dari tangan para guru.
Seorang Albert Einstein mempunyai guru,
Leonardo da Vinci punya guru, Kim Ung
Yong punya guru, B.J. Habibie pasti punya
guru. Karena itulah, cita-citaku adalah guru.
“Untuk Muridku”—Ramajani Sinaga
Mengajar anak-anak kelas II juga punya
tantangan tersendiri. Soalnya, mereka mulai
merasa sebagai senior, setelah sebelumnya
menjadi anak bawang ketika di kelas I. Anakanak zaman sekarang memang beda banget.
“Bikes!!!”—Rin Akizakura Hubungan gurusiswa di ruang kelas tak cuma soal ajar. Lewat
interaksi bersama sang guru, si murid tumbuh
dan berkembang menjadi dewasa. Ada
beragam cerita lucu, haru, menjengkelkan
menghadapi tingkah siswa yang dikisahkan
oleh para guru. Buku ini menghimpun
sekelumit kisah-kisah tersebut.
Accessions List, Southeast Asia
Target Nilai 10 UN SMA/MA IPS 2016
Sistem CBT
The Attorney
Pendidikan (Islam) dan Logika Interpretasi
Tiap tahun, sistem evaluasi pendidikan
menengah atas yang diselenggarakan secara
nasional menjadi perhatian bersama.
Informasi mengenai jadwal ujian, sosialisasi
materi yang akan diujikan, hingga hasil ujian
banyak dinanti dan dicari dari berbagai media.
Namun, tahukah Anda jika istilah seleksi,
materi ujian, dan sebagainya mengalami
beberapa kali perubahan. Istilah sistem
evaluasi standar pendidikan menengah atas
secara nasional mengalami perubahan dari
masa ke masa. Mulai dari Ujian Negara (UN),
Ujian Sekolah (US), Evaluasi Belajar Tahap
Akhir Nasional (EBTANAS), Ujian Akhir
Nasional (UAN), Ujian Akhir Sekolah
Berstandar Nasional (UASBN), Ujian Nasional
(UN), Ujian Nasional Berbasis Komputer
(UNBK), hingga berganti menjadi Asesmen
Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei
Karakter. Materi ujian yang diberikan juga
mengalami perubahan, baik secara susunan,
jumlah soal, atau lainnya. Hal-hal tersebut
menginspirasi kami untuk menulis buku ini.
Buku ini berisi kumpulan soal-soal ujian
sekolah menengah atas berstandar nasional
dari masa ke masa. Jadi, Anda dapat
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mengetahui dan memahami perubahan soalsoal ujian sekolah menengah atas berstandar
nasional. Buku ini berisi beberapa soal dengan
pembahasan yang dapat Anda jadikan bahan
latihan untuk menghadapi ujian sekolah
menengah atas berstandar nasional. Buku ini
disusun dan dikembangkan oleh tentor-tentor
bimbingan belajar (bimbel), yang sudah
paham seluk-beluk dan karakter soal-soal
ujian sekolah menengah atas berstandar
nasional. Selain itu, keunggulan dari buku ini
terletak pada banyaknya soal dengan
pembahasan yang rinci. Anda sebagai siswa
SMA/MA dan sederajat, dapat menggunakan
buku ini sebagai salah satu referensi dalam
mempersiapkan diri menghadapi soal-soal
ujian sekolah menengah atas berstandar
nasional. Dengan buku ini, Anda dapat belajar
secara mandiri, bahkan tidak perlu mengikuti
bimbel. (Genta Smart Publisher)
Even though the war is over and she is back
on the farm with her loving family, Ellie Linton
is haunted by the memories and now must find
a way to find the enemy within herself in order
to move on with her life. Reprint.
Buku ini yang berjudul “TIPOLOGI
PENINGGALAN SEJARAH Masa Klasik HinduBuddha sampai Masa Kemerdekaan di
Palembang Barat”. Tujuan penelitian adalah
untuk menyediakan sumber penulisan buku
saku sejarah dan kebudayaan Palembang
yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran
sejarah di SMA Kota Palembang.
Ringkasan Materi Bahasa Indonesia untuk
SMK/SMA
Smart Plus SAINTEK SMA
Perjalanan Panjang Sastra Indonesia
The Rainbow Troops
Meretas Badai Lebih Sehat Jika Menulis
Published in Indonesia in 2005, The Rainbow
Troops, Andrea Hirata's closely autobiographical
debut novel, sold more than five million copies,
shattering records. Now it promises to captivate
audiences around the globe. Ikal is a student at the
poorest village school on the Indonesian island of
Belitong, where graduating from sixth grade is
considered a remarkable achievement. His school is
under constant threat of closure. In fact, Ikal and his
friends—a group nicknamed the Rainbow
Troops—face threats from every angle: skeptical
government officials, greedy corporations hardly
distinguishable from the colonialism they've
replaced, deepening poverty and crumbling
infrastructure, and their own low self-confidence.
But the students also have hope, which comes in the
form of two extraordinary teachers, and Ikal's
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education in and out of the classroom is an uplifting Psikotes :TPA+TBS, PnP, TOEFL, Wawancara,
pikir dan kemampuan menganalisis
one. We root for him and his friends as they defy the Tes Kesehatan dan Fisik serta Soal Soal SKB
soal dengan sendirinya. Jika kedua
island's powerful tin mine officials. We meet his first berbagai kementerian sebagai latihan menghadapi
hal tersebut telah didapatkan, siswa
love, the unseen girl who sells chalk from behind a
SKB CPNS. Buku ini adalah pilihan yang tepat!!
shop screen, whose pretty hands capture Ikal's heart. Buku ini dilengkapi dengan software simulasi CAT akan dapat mengerjakan soal-soal
We cheer for Lintang, the class's barefoot math
SKD+SKB dengan soal yang berbeda. Anda dapat dengan solusi yang cepat dan tepat.
genius, as he bests the students of the mining
menggunakan buku ini dan bonus yang ada sebagai Buku Target Nilai 10 UN SMA
corporation's school in an academic challenge.
latihan sehingga menjadi senjata ampuh dalam
IPA/MA 2016 Sistem CBT hadir
Above all, we gain an intimate acquaintance with the menembus impian menjadi Aparatur Sipil Negara,
sebagai solusi tepat bagi siswa
customs and people of the world's largest Muslim
khususnya PNS. Jumlah soal yang fantastis, yang
dalam proses belajar dan berlatih
society. This is classic storytelling in the spirit of
tidak pernah ada di buku lain yang khusus
tersebut. Siswa akan mendapatkan
Khaled Hosseini's The Kite Runner: an engrossing
membahas SKD CPNS. Semoga buku ini
SEPULUH keunggulan dalam satu
depiction of a milieu we have never encountered
bermanfaat, khususnya bagi calon peserta tes
before, bursting with charm and verve.
seleksi dan umumnya bagi yang ingin mempelajari buku: • Full Strategi & Kupas
Summary and criticism of modern Indonesian
pola-pola soal SKD CPNS. Buku ini dilengkapi
Tuntas SKL Terbaru • Full
novels.
dengan Bonus DVD yang berisikan sebagai berikut Ringkasan Materi Sesuai Kisi-kisi
Materi yang tersaji dalam buku ini merupakan
: Video Tips dan Trik Pengerjaan Psikotes Video
Terbaru • Kumpulan Lengkap Soal
perpaduan materi dari berbagai sumber relevan.
Panduan Latihan Tes Kesehatan/ Kesamaptaan
& Pembahasan • Kumpulan
Materi disusun kembali dan disesuaikan dengan
Software Simulasi Psikotes TPA+TBS Software
Lengkap Soal Latihan & Prediksi
kebutuhan mendasar tentang kebahasaan dan
Simulasi CAT SKD+SKB CPNS Software
kesusastraan Indonesia. Buku ini berisi Ringkasan
Simulasi TOEFL Software Simulasi TOEIC eBook Akurat Sesuai Kisi-kisi Terbaru •
Materi, Rumus, dan Soal Latihan Bahasa Indonesia lengkap : Petunjuk Pendaftaran CPNS, UUD 1945, FREE Try Out Online Sistem CBT
Gayung bersambut ketika Deepublish berkenan
PU EBI, Tes Buta Warna Buku ini juga dilengkapi “www.rajatryout.com” • FREE
untuk menerbitkan buku ini. Buku ini dapat
Bonus Aplikasi Android+ IOS yang memudahkan
Apps Android “Try Out CBT UN
digunakan oleh siswa SMK/SMA guna menambah
Anda berlatih dimanapun dan kapanpun.
SMA 2016”, “Try Out SBMPTN
pemahaman materi menjelang Ujian Nasional (UN). Mulai tahun 2018 ini, pemerintah meningkatkan
2016”, dan “TOEFL CMedia” •
Setiap kali mendengar kata UN, dibenak para siswa kualitas USBN sehingga menjadi seluruh mata
kelas XII muncul kekhawatiran mengenai nilai akhir pelajaran. Di samping itu, penyelenggaraan UNBK FREE Software “CBT UN 2016” &
yang akan diperolehnya. Hal ini wajar, karena
pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Aplikasi Unsur Periodik Kimia •
pelaksanaan UN merupakan fase penting yang harus Menyingkapi hal itu, buku 300+ Soal Bahasa
FREE E-book “TOEFL Masuk PTN”
dilewati setiap siswa kelas XII. Untuk mempersiapkan Indonesia Prediksi UNBK Dan USBN SMA/MA
dan “BSE Semua Pelajaran” •
diri menjelang pelaksanaan UN, setiap sekolah
2019 hadir sebagai solusi tepat bagi adik-adik kelas
FREE Bank Soal UN & SBMPTN
mengadakan jam tambahan guna mempersiapkan
XII SMA. Dengan metode penelahaan kisi-kisi
Edisi 12 Tahun • BONUS
siswanya agar lebih siap mengerjakan soal UN.
sesuai BNSP, buku ini dapat menjadi alternatif
Menyikapi fenomena ini, Anda tidak perlu cemas.
pembelajaran berkelanjutan serta latihan soal-soal BEASISWA Rp100 Juta Semua
Siapkan diri Anda dengan baik, jangan lelah untuk
bahasa Indonesia. Selamat berlatih dengan buku
dikupas secara detail dalam buku
terus belajar. Anda bisa menjawab soal UN, karena 300+ Soal Bahasa Indonesia Prediksi UNBK Dan
persembahan dari penerbit CMedia
Anda biasa berlatih mengerjakan soal latihan. Buku USBN untuk meraih nilai sempurna dan masuk
dan mudah dipahami. Dengan
Ringkasan materi bahasa indonesia untuk smk/sma PTN favorit.
keunggulan-keunggulan tersebut,
ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia Ujian Nasional mungkin menjadi hal yang
buku ini akan menjadi bekal
juga versi cetaknya.
menakutkan untuk sebagian atau hampir seluruh
Best Score Tes CPNS CAT 2019-2020
siswa. Keberhasilan belajar selama tiga tahun akan berharga bagi siswa untuk mencapai
Solusi Jitu Lulus UN SMA/MA IPA 2016
ditentukan dalam waktu beberapa hari. Belum lagi target nilai 10 dalam semua mata
Bahasa Indonesia 3
standar kelulusan yang dari tahun ke tahun semakin pelajaran UN SMA/MA IPA 2016
Atheis
tinggi. Tidak heran jika muncul kekhawatiran
Sistem CBT. Selamat belajar dan
Me and My Student
dalam menghadapi Ujian Nasional. Oleh karena itu,
ASN, apa itu ASN? Aparatur Sipil Negara yang
dibutuhkan persiapan yang matang agar dapat lulus salam sukses!
selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
dengan nilai yang baik. Buku Solusi Jitu Lulus UN Buku Solusi Jitu Lulus UN SMA/MA
IPA 2016 ini terdiri atas soal dan
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
SMA/MA IPS 2017 ini merupakan buku wajib
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi yang harus dimiliki dalam mempersiapkan Ujian pembahasan soal Ujian Nasional
pemerintah. Status sebagai Aparatur Sipil Negara, Nasional. Buku ini berisi soal-soal UjianNasional tahun 2013, 2014, dan 2015 serta
khususnya PNS, masih menjadi sebuah impian
SMA tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014,
soal prediksi Ujian Nasional tahun
yang sangat menggiurkan bagi seseorang. Oleh
2015, dan 2016 berikut dengan pembahasan yang
karena itu, jika ada tes seleksi ASN+CPNS, jumlah detail dan jelas. Selain itu, buku ini juga dilengkapi 2016. Setelah membaca dan
mempelajari buku ini, diharapkan
pendaftar biasanya lebih besar daripada formasi
dengan soal-soal prediksi Ujian Nasional SMA
siswa akan terbiasa mengerjakan
yang dibuka. Para peserta biasanya akan
2017 yang disusun berdasarkan kisi-kisi Ujian
mempersiapkan diri dengan baik untuk
Nasional. Tidak hanya itu, semua pelajaran yang
berbagai jenis soal sehingga
menghadapi tes tersebut, misalnya membeli buku diujikan terangkum dalam satu buku sehingga
memiliki kesiapan menghadapi Ujian
yang berisi latihan-latihan soal tes seleksi
memudahkan dalam proses belajar. Selamat belajar
Nasional 2016. Strategi yang harus
ASN+CPNS. Buku ini hadir setelah melalui proses dan semoga sukses!
dilakukan agar lulus dengan hasil
yang panjang. Berbagai langkah dilakukan agar
Bank Soal SMA IPS VOL 1
yang memuaskan 1. Mantapkan
menghasilkan sebuah buku yang benar-benar dapat Pertemuan dua hati
pemahaman materi Hal ini penting
dijadikan sebagai pegangan bagi calon peserta tes Ringkasan dan ulasan novel Indonesia modern
seleksi. Buku ini berbeda dari buku yang sudah
Dua Dunia
agar tidak kelabakan saat ujian
beredar luas di pasaran. Secara khusus, buku ini
Target Nilai 10 UN SMA/MA IPA 2016 Sistem
sudah semakin dekat. Konsentrasi
membahas pola-pola soal yang sering keluar pada CBT
pada materi yang dirasa sulit.
CAT SKD CPNS. Soal CAT SKD CPNS terbagi Untuk mencapai nilai maksimal
Tuliskan rumus-rumus dan
menjadi tiga tes, yaitu Tes Karakteristik Pribadi
dalam ujian nasional diperlukan
pengertian penting agar dapat selalu
(TKP), Tes Inteligensi Umum (TIU), dan Tes
banyak belajar dan berlatih
terbaca atau dengan cara lain yang
Wawasan Kebangsaan (TWK). Tes tersebut
mengerjakan
soal.
Proses
belajar
dibahas secara detail di dalam buku ini. Buku ini
lebih unik dan menarik. 2. Mintalah
dan berlatih akan membentuk daya
juga berisi soal-soal SKB CPNS, diantaranya
SKL (Standar Kompetensi Lulusan)
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experts of various sciences who would
SKL ini berfungsi sebagai panduan process. The committee received
like to understand the episteme of the
mengenai materi apa saja yang
more than 180 papers from the
New Order can get benefits from this
harus dipelajari menghadapi UN.
participants and based on the
book. This book gives us a reflection that
Dari pengalaman, SKL ini tidak jauh results of the review, only 141
the development is for human beings, not
berbeda dengan SKL tahun-tahun
papers were declared fit to be
the human beings are for the
sebelumnya. 3. Berlatih
presented at the seminar and
development. The humanistic
development dimension must be a must.
mengerjakan soal UN Soal-soal UN subsequently published in the
Literary works still exist continuously to
sebenarnya hampir mirip dengan
proceedings of BASA#3-2019
guard the Indonesians' struggles in
soal-soal tahun sebelumnya. Jadi,
Papers in the proceeding are
defending their human dignity.
biasakan diri untuk sering
expected to give academic benefits, Half-Japanese and half-Javanese Lasi
mengerjakan soal UN. Jika tidak
especially in broadening the horizon flees from the constraints of her small
paham, tanyakanlah pada guru atau of our understanding in language,
village to find herself enmeshed in the
teman yang lebih pintar. 4. Ikuti Try literature, and local culture studies. political corruption of Jakarta. *** The
bekisar is a fine crossbreed between
Out UN Biasanya menjelang UN
We realize that what we are
jungle fowl and domestic chicken that
banyak sekali bimbel atau organisasi presenting for the publication is till
adorns the houses of the wealthy. Lasi,
yang menyelenggarakan Try Out
far for being perfect. Constructive whose father was a Japanese soldier, fair
Ujian Nasional. Try Out ini berguna criticism is very much welcome for skinned and beautiful, is such an
untuk mengukur seberapa jauh
improvement. Finally, the
acquisition for a rich man in Jakarta. She
is born in a village where the main source
menguasai dan mendalami materi- committees thank for the
of income is tapping coconut palms for
materi yang akan diujiankan. 5.
participation and congratulate for
their rich sap, or nira. Her life takes an
Berdoa Jika ikhtiar dan usaha telah the publication of the papers in the
unexpected turn when she is betrayed by
dilaksanakan, maka tiba saatnya
proceedings of BASA#3-2019. The her husband and flees to Jakarta. She
menyerahkan segala sesuatunya
committees also thank all those who meets Mrs. Lanting, procuress for men in
kepada Tuhan yang maha kuasa.
have supported and actively
high government and social circles, who
Seringlah berdoa agar dibukakan
participated for the success of this sells her to the rich Handarbeni. Lasi
pikiran dan diberi pemikiran yang
event. Hopefully these Proceedings enjoys the new splendor as a muchdesired ornament, but is alarmed when
jernih serta hati yang tenang.
can be used as references in
she discovers the marriage is a sham.
This proceeding contains selected developing technology and
Kanjat, a childhood friend, is now grown
papers of The International Seminar improving learning activities in the into a man. Lasi and Kanjat rediscover
On Recent Language, Literature,
fields of education, social, arts and their affection for each other. Their bond
is the village, its people and traditions.
And Local Culture Studies “Kajian humanities.
They struggle to free Lasi from a net of
Bank Soal SMA IPA VOL 2
Mutakhir Bahasa, Sastra, Dan
power, corruption, and deceit.
Budaya Daerah (BASA)” held on Literature and Politics
Salah satu materi mata pelajaran bahasa
20-21 September 2019 in Solo,
Solusi Jitu Lulus UN SMA/MA IPS Indonesia adalah mengidentifikasi unsurIndonesia. The conference which
2017
unsur instrinsik teks drama. Akan tetapi,
was organized by Sastra Daerah,
A Novel
dalam kenyataannya para siswa kelas VIII
Faculty of Cultural Sciences
* Terampil Berargumentasi..SMU 3 SMP masih dalam taraf memahami konsep.
In the discourse of Indonesian literature Mereka belum terampil membaca
Universitas Sebelas Maret and
kesastraan terutama teks drama dengan
history, the relationship between
Culture Studies Postgraduate
literature and politics is pressing issue, a baik. Terbukti pada pembelajaran teks
Program of Universitas Sebelas
drama, siswa mengalami kesulitan
situation that cannot be easily to
Maret. The conference
mengidentifikasi unsur-unsur teks drama.
overcome. A long time ago, during the
accommodates topics for linguistics Dutch colonial government, there was a Mereka cenderung pasif dan hasil belajar
rendah. Hal ini bukan hanya disebabkan
in general including issues in
rule that literature should not discuss
motivasi belajar siswa saja, tetapi juga
ideology, religion, and politics. This
language, literature, local cultural
guru kurang menerapkan model
colonial policy lasts and never changes
studies, philology, folklore, oral
pembelajaran yang lebih menarik. Penulis
even though Indonesia was already get
literature, history, art, education,
its independence. Thats why Indonesian mengadakan penelitian tindakan dengan
etc. Selecting and reviewing
literary society and writers have a strong menerapkan model pembelajaran CIRC
process for the The International
(Cooperative Integrated Reading and
believe that literature must not be
Composition), yang ternyata
Seminar On Recent Language,
involved in politics and it must not have
menggerakkan partisipasi aktif siswa
any moral and political goals. Literature
Literature, And Local Culture
dalam pembelajaran. Pada akhirnya dapat
Studies “Kajian Mutakhir Bahasa, cannot be related to real-life directly
meningkatkan hasil belajar dan partisipasi
because literature is only a fictional
Sastra, dan Budaya Daerah” was
yang positif dalam mengidentifikasi unsurwork. The historical aspects outside
very challenging in that it needs a literature are considered as a background unsur teks drama yang dibacanya.
goodwill of those who were
Partisipasi yang dimaksud adalah
or a foreground that cannot destroy the
memperhatikan penjelasan guru,
involved in such a process. More
authentic characteristics of the literary
menjawab pertanyaan, partisipasi dalam
works as imaginary fictional works.
than ten experts were invited in
diskusi, menyelesaikan tugas individu
Literary works tend to be only
reviewing, giving suggestions for
maupun kelompok, mengerjakan penilaian
considered as entertainment tools that
revision and at last selecting the
post test, dan menyelesaikan tugas rumah
narrate an alternative world, which is
papers. On that account, we would totally different from the world where we secara tuntas. Harapan penulis, semoga
like to forward our appreciation and are living. This book will be the first in
buku ini menjadi bermanfaat bagi guruguru terutama guru Bahasa Indonesia.
our gratefulness to such invited
discussing the relationship between
Kumpulan Cerita Pendek
literature and politics. Students and
experts for having done the
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While I Live
dihadapi pendidikan Islam untuk mencapai Zaman berubah. Belanda diusir dari
CARA MUDAH MENGIDENTIFIKASI
idealitas Islam itu sendiri. Mulai dari
Nusantara. Bangsa Jepang yang
UNSUR-UNSUR TEKS DRAMA MELALUI pencapaian tujuan, anggaran, manajerial, semula dianggap sebagai pemenang
CIRC
tenaga pendidik, kepemimpinan (kepala
dan penyelamat, segera tampak
Proceedings of the Third International
sekolah), sampai pada interpretasi dan
kebengisannya: rakyat lapar dan
Seminar on Recent Language, Literature, implementasi agama (Islam) yang
telanjang. Penyakit busung lapar dan
and Local Culture Studies, BASA, 20-21 terjebak pada keshalehan individu dan
bahan karung atau tenunan jerami yang
September 2019, Surakarta, Central Java, ibadah spiritual. Agama (Islam) tidak
dinamakan bagor merupakan penutup
Indonesia
diterjemahkan sebagai sumber nilai dan
tubuh yang umum di desa dan
Representations of the 1965 Tragedy
etik, sehingga dalam konteks
pinggiran kota. Dalam suasana
Under the New Order
kepemimpinan misalnya—sebagaimana
"Sejak hidup memisahkan diri, Dini sudah diskursusnya terjadi saat ini—ada adagium kemiskinan yang menyeluruh itu, Dini
kecil tetap tumbuh, direngkuh oleh
bermaksud tidak akan tinggal di Prancis
yang mengatakan lebih baik memilih
untuk selamanya. Lalu disebabkan oleh
pemimpin non-lslam yang jujur daripada
kearifan kedua orangtuanya,
kondisi kesehatannya yang semakin
pemimpin yang nota bene-nya beragama dipedulikan dua kakak perempuan yang
rentan, dia memutuskan mempercepat
Islam tetapi cenderung korup. Hal ini tidak bertindak sebagai pengasuhnya,
kepulangannya ke Tanah Air. Saudaraakan terjadi jika agama (Islam) dipahami dibingungkan oleh kedinamisan yang
saudara, teman-teman, dan relasinya
sebagai sumber etik, di sinilah urgensinya
bercampur bibit-bibit keegoisan pria
menyambut kedatangannya dengan
pendidikan (Islam) untuk memediasi
remaja dua kakak lelakinya, kemudian
hangat. Mereka sangat penuh perhatian,
kesenjangan antara pemahaman agama
ditambah kehadiran dua adik sepupu
sehingga Dini tidak merasa kehilangan
dengan realitas—iman dan amal. Solusi
perempuan yang untuk waktu lama
tatacara kehidupan di Eropa yang serba
yang menarik—dalam konteks
teratur, bersih, dan disiplin. Dunia
pendidikan—adalah merubah mindsets guruakan menjadi sahabat-sahabatnya.
pendidikan-sosal-budaya di Tanah Air
in believe and values, bukan pada materi Persengketaan antara para pemuda
yang tergabung dalam pasukan
langsung dia tekuni. Berbagai kesempatan atau metode tapi pada guru dan
Pembela Tanah Air (PETA) dengan
tersuguh dalam urusan ecology atau
semangatnya. Sehingga al-lslamu ya'lu
lingkungan hidup. Dini tidak hanya
wala yu'la 'alaih menjadi sebuah
pengajarnya, ialah militer Jepang,
sebagai penonton yang berdiri di luar
keniscayaan.
meletus menjadi serangan bersenjata.
garis. Berkat bantuan dan perhatian
Buku Solusi Jitu Lulus UN SMA/MA IPS Kekacauan itu di kota Semarang
beberapa tokoh tertentu, dia terjun
2016 ini terdiri atas soal dan pembahasan menjadi bagian sejarah Tanah Air yang
langsung ke lapangan. Pengetahuannya
soal Ujian Nasional tahun 2013, 2014, dan
dinamakan Pertempuran Lima Hari.
mengenai kekayaan alam yang selama itu 2015 serta soal prediksi Ujian Nasional
Periode ini meneruskan perkembangan
dia temukan dalam bacaan, kini langsung tahun 2016. Setelah membaca dan
kepekaan Dini, baik dalam menanggapi
dia serap di hutan dan belantara Tanah
mempelajari buku ini, diharapkan siswa
Air. Dan ketika dia pikir saatnya tiba
akan terbiasa mengerjakan berbagai jenis sifat-sifat manusia di lingkungannya,
maupun arahan pendidikan
untuk pulang kandang, hanya kota
soal sehingga memiliki kesiapan
Semarang dan kampung Sekayu-lah yang menghadapi Ujian Nasional 2016. Strategi kemanusiaan dan kebudayaan dari
orangtuanya. Pada ilalang di belakang
akan menjadi tujuan kepindahannya..."
yang harus dilakukan agar lulus dengan
rumah keluarga merupakan dunia lain
Memahami pendidikan Islam tidaklah
hasil yang memuaskan 1. Mantapkan
semudah mengurai term 'Islam' dan term pemahaman materi Konsentrasi pada
bagi dirinya, karena dia melintasi pagar
'pendidikan', karena selain berbagai
materi yang dirasa sulit. Tuliskan rumus- kebun untuk memasuki bagian alam
predikat yang melekat di dalamnya, Islam rumus dan pengertian penting agar dapat yang lebih "berbahaya". Namun dia
juga merupakan satu substansi dan
selalu terbaca atau dengan cara lain yang melakukannya demi menangkap
subjek penting yang sangat kompleks.
lebih unik dan menarik. 2. Mintalah SKL
belalang untuk binatang kesayangan....
Karenanya untuk memahami pendidikan
(Standar Kompetensi Lulusan) SKL ini
Kisah ini adalah lanjutan dari Sebuah
Islam berarti kita harus melihat aspek
berfungsi sebagai panduan mengenai
Lorong di Kotaku, buku pertama dari
utama misi agama Islam yang diturunkan materi apa saja yang harus dipelajari
kepada ummat manusia dari sisi
menghadapi UN. 3. Berlatih mengerjakan buku-buku seri Cerita Kenangan yang
pedagogis. Islam sebagai ajaran yang
soal UN Soal-soal UN sebenarnya hampir menceritakan perjalanan hidup Nh.
datang dari Allah sesungguhnya
mirip dengan soal-soal tahun sebelumnya. Dini.
Dunia fiksi Nh. Dini adalah dunia yang
merefleksikan nilai-nilai pendidikan yang Jadi, biasakan diri untuk sering
kompleks namun narasinya sederhana.
mampu membimbing dan mengarahkan
mengerjakan soal UN. Jika tidak paham,
manusia, sehingga menjadi manusia yang tanyakanlah pada guru atau teman yang
Gaya berceritanya bertendensi natural.
paripurna. Islam sebagai agama yang
sudah menguasai. 4. Ikuti Try Out UN
Tokoh-tokohnya bergerak dan berpikir
rahmatan li al- 'Alamin—holistic—te\ab
Biasanya menjelang UN banyak sekali
dalam aliran alamiah lingkungan dan
memberikan way of life bagi manusia
bimbel atau organisasi yang
batasan problem mereka. Hal ini dapat
menuju kehidupan bahagia—yang tentu
menyelenggarakan try out Ujian Nasional.
dimengerti sebab mereka yang
pencapaiannya sangat bergantung kepada Try out ini berguna untuk mengukur
dihadirkan dalam fiksi Dini pada
pendidikan (Priatna, 2014). Dengan
seberapa jauh menguasai dan mendalami
umumnya adalah orang-orang
demikian ada hubungan resiprokal antara materi-materi yang akan diujikan. 5.
sederhana, orang-orang kebanyakan,
Islam dengan pendidikan. Hubungan
Berdoa Jika ikhtiar dan usaha telah
orang-orang yang hanya berhadapan
antara keduanya bersifat organisdilaksanakan, maka tiba saatnya
fungsionah, pendidikan berfungsi sebagai menyerahkan segala sesuatunya kepada dengan persoalan primer untuk
alat untuk mencapai tujuan Islam, dan
Tuhan yang maha kuasa. Seringlah berdoa bertahan hidup dan memikirkan
Islam menjadi kerangka dasar
agar dibukakan pikiran dan diberikan hati harapan serta beban dalam jangka
pengembangan pendidikan Islam, serta
yang tenang.
pendek. Yang khas pula dari pola
memberikan landasan sistem nilai untuk
Kebijakan, Problem dan Interpretasi
penceritaan Nh. Dini ialah selalu sudah
mengembangkan berbagai pemikiran
Pendidikan di Indonesia
disiapkan bagi pembaca suatu klimaks
tentang pendidikan Islam. Tetapi karena Kuncup berseri
atau kejutan di akhir cerita, seakankompleks dan luasnya kajian Islam yang Si Jitu : Bhs. Ind SMA/MA Kls XII
akan untuk klimaks itulah ceritanya
harus diimplementasikan melalui
Padang Ilalang Di Belakang Rumah
disusun.
pendidikan, maka banyak persoalan yang Menyelami Keindahan Sastra Indonesia

Negara kita dikenal kaya akan
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pujangga dengan karya-karya yang
Pemahaman serta Soal Aplikasi dan
pendamping belajar di rumah. Buku ini
hebat luar biasa. Para sastrawan
Penalaran. Adapun penguasaan konsep dapat Anda gunakan sebagai latihan
membuat sesuatu yang pedas menjadi keseluruhan bab dapat Anda ukur
sehingga menjadi senjata ampuh untuk
enak untuk dibaca, didengar, dan
dengan mengerjakan soal-soal Review. mencapai nilai tinggi pada : Ulangan
dirasakan, pada masa penjajahan
Buku ini juga dapat digunakan oleh
Harian/Penilaian Harian Ulangan
senjata mereka adalah pena dan
guru sebagai referensi dalam
Tengah Semester/Penilaian Tengah
kertas, dan senjata itu lebih tajam dari penyusunan soal-soal Asesmen
Semester Ulangan Akhir
peluru. Akan tetapi disayangkan
Kompetensi Minimum (AKM), Ujian
Semester/Penilaian Akhir Semester
semakin pesat perkembangan zaman
Sekolah (US) atau Ujian Satuan
Ulangan Kenaikan Kelas/Penilaian
semakin mereka dilupakan. Didalam
Pendidikan (USP), dan ujian-ujian
Akhir Tahun Ujian Nasional Ujian
buku ini diuraikan sedikit tentang para lainnya. Selamat Berlatih dan Berjuang SBMPTN
pujangga dan karya-karyanya dengan Menjadi yang Terbaik!!!
Paul Madriani takes on dual
harapan generasi akan datang bisa
Ada sebuah proses yang harus dijalani roles—defense attorney and sleuth—in
untuk mencapai kesuksesan, begitu
this riveting legal thriller by the New
menghargai para pujangga itu dan
mengembangkan karyanya.
juga sukses di bidang akademik,
York Times bestselling author of Blood
BASA 2019
proses belajar harus dijalani. Untuk
Flag and The Secret Partner. “Legal
Solusi Jitu Lulus UN SMA/MA IPA
itu, kami menyusun buku ini untuk
thrillers don't get much better than
2017
mendampingi siswa dalam proses
this,” wrote Publishers Weekly in
Cendekia Berbahasa
belajar demi meraih kesuksesan.
praise of The Judge. Kirkus Reviews
cerita kenangan
Smart Plus SAINTEK ini hadir sebagai hailed Undue Influence as “the
Bahasa Indonesia
solusi untuk menghadapi hal tersebut. courtroom novel of the year.” Now
Asesmen Kompetensi Minimum &
Buku ini dapat digunakan untuk
Martini delivers one of Paul Madriani’s
Survei Karakter (AKM & SK)
menghadapi Penilaian Harian, Penilaian most challenging cases in The
merupakan salah satu kebijakan untuk Tengah Semester, Penilaian Akhir
Attorney: where a drug-addicted
merealisasikan Program Merdeka
Tahun, USBN, UN, atau yang
mother is pitted against her daughter’s
Belajar. AKM & SK ini merupakan
sederajat, baik berbasis kertas dan
newly rich grandfather in a contentious
pengganti Ujian Nasional (UN) yang
pensil maupun berbasis komputer. Di custody case that leads to criminal
selama ini sudah diselenggarakan.
dalam buku ini dibahas secara detail
accusations—and ultimately murder...
Adapun pelaksanaannya adalah di
untuk tiap pelajaran yang meliputi
Solusi Jitu Lulus UN SMA/MA IPS
Kelas XI. Hal ini bertujuan supaya
Ringkasan Materi, Aplikasi, Ayo
2016
sekolah masih mempunyai waktu satu Berlatih, dan model pelatihan lainnya. Pengkajian Prosa Fiksi (edisi revisi)
tahun (di Kelas XII) untuk
Soal-soal yang disajikan dalam buku ini TIPOLOGI PENINGGALAN SEJARAH
memperbaiki apabila hasilnya kurang merupakan soal-soal pilihan. Sebagian Masa Klasik Hindu-Buddha sampai
baik. Di samping itu, pemerintah
Masa Kemerdekaan di Palembang
besarnya adalah model soal terbaru.
mengembalikan proses ujian di kelas
Barat
Kami berharap buku ini dapat
XII ke sekolah masing-masing
300+ Soal Bahasa Indonesia Prediksi
memberikan gambaran nyata kepada
sehingga dikenal dengan istilah Ujian siswa mengenai soal yang pernah
UNBK Dan USBN SMA/MA 2019
Sekolah (US) atau Ujian Satuan
The Red Bekisar
diujikan sehingga siswa mampu
Pendidikan (USP). AKM & SK
mengenali diferensiasi model soal yang Buku ini ditulis untuk dijadikan sebagai
bahan bacaan, pegangan, buku ajar
bentuknya tidak hanya tes untuk
keluar. Dengan memahami berbagai
menjawab soal, tetapi bisa juga berupa macam model soal, siswa dituntut
bagi mahasiswa jurusan bahasapenugasan, baik berupa Tugas Proyek untuk siap lebih dini dalam menghadapi sastra, guru bahasa dan sastra, dan
atau pembaca lainnya yang berminat
atau Tugas Portofolio. Sementara itu, ujian Soal-soal yang disajikan dalam
US/USP masih berupa tes menjawab
untuk dapat menambah pengetahuan
buku ini merupakan soal-soal pilihan
soal. Soal-soal yang akan diujikan
dan wawas-an tentang hal-hal yang
yang kami ambil dari soal ujian
digunakan untuk mengukur
berkaitan dengan pengkajian prosa
nasional dan soal ujian masuk PTN.
kemampuan siswa, mulai dari jenjang Sebagian besarnya adalah model soal fiksi. Kehadiran buku ini dapat
C1 sampai C6. Bentuk-bentuk soal tipe terbaru. Cukup dengan satu buku
dianggap sebagai penambah khasanah
C1 – C6 bisa Anda dapatkan di dalam memuat lengkap mata pelajaran SMA keramaian teori apresiasi/kajian prosa
fiksi. Hanya sayang, yang beredar
buku ini. Oleh karena itu, buku ini bisa jurusan Saintek, yaitu : Bahasa
dijadikan solusi untuk menghilangkan Indonesia Bahasa Inggris Matematika sampai seberang nusa dan antara tidak
kecemasan pada saat Anda akan
banyak. Buku ini adalah sebuah usaha
FISIKA KIMIA BIOLOGI Buku ini
untuk membuat teori fiksi menjadi
menghadapi berbagai jenis ujian
dilengkapi bonus aplikasi dan DVD
Matematika, Fisika, Kimia, Biologi,
mudah dipahami dan menarik bagi
sebagai berikut : Simulasi CBT UN
Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. SMA IPA Simulasi CBT SBMPTN
sebanyak mungkin pembaca. Seperti
Pembahasan di dalam buku ini
Aplikasi Ringkasan Materi Pembahasan yang coba diung-kapkan oleh buku ini,
difokuskan kepada penguasaan
Soal Kaji Latih Pembahasan Bank Soal sebenarnya tidak ada ‘teori fiksi,
konsep. Melalui buku ini, Anda akan
dalam artian yang sebangun pada
SBMPTN Apps CBT TOEFL Apps
lebih mudah memahami konsep
CBT PSIKOTES TPA+TBS Bank Soal suatu teori teori tertentu atau
keenam mata pelajaran melalui Intisari SBMPTN 15 Tahun Bank Soal UN 15 kecenderungan yang muncul dari
Materi yang disajikan dan langsung
Tahun Bank Soal PISA 23 Paket Bank “tokoh, ahli, teori, paham tertentu”
diimplementasikan pada pemecahan
atau terapan pada fiksi apapun juga.
Soal TIMSS 23 Paket Video Tutorial
masalah dalam bentuk Soal dan
Tryout Online Buku ini adalah pilihan Tidak satu pun dari bab per bab yang
Pembahasan. Untuk mengukur
disebutkan dalam buku ini, mulai dari
yang tepat!!! Buku ini hadir tidak
penguasaan konsep untuk setiap sub
hanya untuk siswa, tetapi juga guru di bagian pertama Bab I – III memuat
pokok bahasan, Anda dapat
sekolah. Bahkan, orang tua juga dapat pengantar, pendekatan, dan kajian
mengerjakan Soal Pengetahuan dan
fiksi; bagian kedua Bab IV – VIII berisi
menggunakan buku ini sebagai
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struktur intrinsik : tema, alur, tokoh,
dan salam sukses!
Anda tetap abadi dalam hati sanubari
latar, sudut pandang, stilistika (untuk Cara Menjadi Penulis Andal, Sukses,
penggemar buku Anda. Banyak lagi
subbab ini dibahas pada buku yang
dan Sehat Imajinasi harus terus diasah, kisah penulis yang menyentuh hati,
berbeda); hingga bagian ketiga buku ini dicari untuk menjadi sebuah cerita.
memberikan inspirasi, di tengah
atau yang terakhir Bab IX berisi unsur Keterbatasan fi sik bukan halangan,
keterbatasan mereka menulis buku.
ekstrinsik fiksi yang terbatas pada
kesakitan dan kesedihan hilang dengan Sakit adalah irama kehidupan, apabila
Nilai Pendidikan (religius, moral,
hadirnya sebuah karya kepenulisan.
kita meramunya dengan untaian
budaya); yang benar-benar berurusan Saat buku ini, ditulis penulis dalam
katakata indah akan berubah menjadi
dengan tulisan ‘teori fiksi’ saja. Bukukondisi pemulihan habis operasi infeksi sebuah karya nyata. Maka sakit yang
ini dicoba disusun dengan
saluran kencing yang opname di rumah diderita oleh seseorang akan menjadi
sakit. Penulis menggunakan selang
menggunakan bahasa yang lugas,
kekuatan untuk menulis. Oleh karena
pengertian dan sintesis dari teori-teori cateter selama sebulan. Ujian ini
itu menulis itu menjadikan kita lebih
yang “terbaca dan terjangkau”, disertai
memang berat harus dilalui karena
sehat.
penyempitan kandung kemih juga
contoh aplikatif dari beberapa karya
Super Master Persiapan AKM & SK
yang barangkali fenomenal dan penting adanya penyakit hemoroid (wasir).
dan Pendalaman Materi US/USP
pada masanya. Kata yang tercetak dari Namun, penulis berjuang untuk
SMA/MA Kelas X SAINTEK
menyelesaikan buku ini yang bisa
Cooperative Integrated Reading and
teori untuk menjadi jenis bahasa
‘biasa’ yang selalu tersedia secara bermanfaat bagi orang lain. Dalam
Composition
alamiah bagi semua orang, pun
buku Meretas Badai Menjadi Lebih
Dari Rue Saint Simon ke Jalan
Lembang
merupakan teori fiksi tertentu. Sepa- Sehat Jika Menulis, pembaca akan
tutnya dipahami, teori apresiasi fiksi
diajak untuk membaca betapa berat
terbentuk lebih oleh impuls demokratis perjuangan para penulis yang terus
(bebas, manasuka-arbitrer) ketimbang berkarya di tengah keterbatasan fi sik.
elitis,sangkil. Pada titik ini, semoga ada Misalnya Pipiet Senja yang tidak
dalam tingkat keterbacaan yang tidak pernah menyerah dalam menghadapi
membosankan bagi pembaca. Penerbit cobaan, talasemia membuatnya harus
melakukan transfusi secara berkala. Di
Garudhawaca
Untuk mencapai nilai maksimal dalam tengah jadwal untuk tranfusi Pipiet
ujian nasional diperlukan banyak
Senja selalu menyempatkan diri untuk
belajar dan berlatih mengerjakan soal. menulis dan menulis. Bagaimana kita
Proses belajar dan berlatih akan
menyerap energi seorang Pipiet Senja
membentuk daya pikir dan kemampuan yang luar biasa. Melani Soebono,
menganalisis soal dengan sendirinya. berbagi lewat buku mengajak sharing
Jika kedua hal tersebut telah
soal penyakit yang menimpa rahimnya
didapatkan, siswa akan dapat
dan berbagi pengalaman tentang hidup
mengerjakan soal-soal dengan solusi
cinta dan kehilangan. Berteman dengan
yang cepat dan tepat. Buku Target
kematian, buku yang ditulis Sinta
Nilai 10 UN SMA IPS/MA 2016 Sistem Ridwan penyandang Lupus. Tubuhnya
CBT hadir sebagai solusi tepat bagi
melemah dari hari ke hari, penyakit
siswa dalam proses belajar dan
mematikan yang belum ada obatnya.
berlatih tersebut. Siswa akan
Sinta mengajarkan naskah kuno sesuai
mendapatkan SEPULUH keunggulan
dengan latar belakangnya sebagai
dalam satu buku: • Full Strategi &
seorang fi olog. Ferrasta Soebandi atau
Kupas Tuntas SKL Terbaru • Full
dikenal dengan Pepeng. Penyakit
Ringkasan Materi Sesuai Kisi-kisi
Multiple Sclorosis memuatnya harus
Terbaru • Kumpulan Lengkap Soal & terus berbaring di ranjangnya.
Pembahasan • Kumpulan Lengkap
SeManga, Manhua & Manhwat
Soal Latihan & Prediksi Akurat Sesuai perjuangan dan keikhlasan Pepeng
Kisi-kisi Terbaru • FREE Try Out
dalam melawan sakit yang dideritanya
Online Sistem CBT
menjadikan Pepeng sebagai salah satu
“www.rajatryout.com” • FREE Apps Penerima Anugerah Kick Andy
Android “Try Out CBT UN SMA
Heroes, kini beliau telah berpulang ke
2016”, “Try Out SBMPTN 2016”, dan
hadirat-Nya. Seorang entertainer
“TOEFL CMedia” • FREE Software sejati, pendiri Forum Lingkar Pena,
“CBT UN 2016” • FREE E-book
Nurul F. Huda merupakan sosok yang
“TOEFL Masuk PTN” dan “BSE
tegar menderita sakit jantung sejak
Semua Pelajaran” • FREE Bank Soal kecil, nyeri di dada kiri menembus
UN & SBMPTN Edisi 12 Tahun •
punggungnya seperti tersayat-sayat
BONUS BEASISWA Rp100 Juta Semua tidak dihiraukannya, dia tetap memberi
dikupas secara detail di dalam buku
motivasi untuk terus menulis. Pada 18
terbitan dari CMedia ini dan mudah
Mei 2011, perjalanan panjang Nurul F.
dipahami. Dengan keunggulanHuda berakhir. Sebelum menghadap ke
keunggulan tersebut, buku ini akan
hadirat Tuhan YME telah terbit buku
menjadi bekal berharga bagi siswa
terbarunya dengan judul Hingga Detak
untuk mencapai target nilai 10 dalam
Jantung Berhenti. Selamat jalan
semua mata pelajaran UN SMA/MA
Pepeng dan Nurul F. Huda. Walaupun
IPS 2016 Sistem CBT. Selamat belajar Anda berdua telah tiada namun karya
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