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Kata Ahli, merupakan tambahan informasi dalam materi setiap tema yang
dikemukakan oleh ahli bahasa untuk menambah pengetahuan peserta didik.



Ringkasan, merupakan intisari materi dari setiap pelajaran yang telah peserta didik
pelajari. Disajikan untuk memudahkan peserta didik dalam mengingat materi.





Glosarium, mempermudah peserta didik memahami kata-kata dengan
penjelasannya pada bidang tertentu.
Latihan Ujian Semester, merupakan bentuk soal pilihan ganda yang dapat
membantu peserta didik dalam memahami materi tiap semester.



Uji Kompetensi, merupakan bentuk soal pilihan ganda dan uraian pada setiap
akhir tema untuk mengukur pemahaman peserta didik dalam setiap materinya.



Uji Materi, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik yang
penyajiannya dalam bentuk diskusi kelompok.




Tugas Pendalaman, bertujuan untuk mengasah pemahaman konsep peserta didik.
Tugas-tugas Mandiri, lebih ditekankan pada evaluasi diri selama mempelajari
teks pada tema tertentu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan
sikap peserta didik.



Penilaian Diri, bertujuan untuk memberikan penilaian diri kepada peserta didik
tentang pemahaman materi setiap tema.



Intermeso, berisi audio pembelajaran yang dapat didengarkan oleh peserta
didik dengan cara memindai QR Code yang tersaji di halaman isi buku.
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Produktif

An

Features of the book:
• Learning Focus, comprehensive list of learning targets.
• The Common Expressions in Learning Focus.
• Kick off, a flash preface of the lesson for each chapter.
• Pronunciation Center, information about linguistics matters.
• Brain Teasers, questions aim to improve students’ imaginative
and creative skills.
• Interlude, interesting insights about topics being learned.
• Essential Grammar, grammatical theories in each chapter.
• Precise Exercise, tests about language patterns and formulas.
• World Vault, collections of important words or expressions.
• Level Up!, students’ learning completion assessment form.
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Media digital berupa animasi, video, dan audio yang
dapat dibaca/didengarkan dengan cara men-scan atau
memindai QR CODE yang tersaji di halaman isi buku.
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Media digital berupa animasi, video, dan audio yang
dapat dibaca/didengarkan dengan cara men-scan atau
memindai QR CODE yang tersaji di halaman isi buku.
QR Code dapat diakses dengan alat pembaca,
yaitu Erlangga Reader yang dapat didownload atau diunduh di Play Store.
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KEUNGGULAN
E-LIBRARY ERLANGGA:

Cara Mengaktifkan Kode Aktivasi
Petugas Perpustakaan
1. Kunjungi https://e-library.erlanggaonline.co.id
atau scan QR Code di samping.
2. Pada halaman Login Pengelola E-Library
klik Daftar di Sini.
3. Isi form yang ada, email diisi dengan email
resmi/institusi (bukan email personal).
Lalu klik Register Sekarang.
4. Kontak Tim Marketing Erlangga atau
CS (0819-0609-6020) untuk verifikasi akun,
Login jika sudah diverifikasi.
5. Pilih Menu Kode Aktivasi yang tercantum dalam
KBEL (Kartu Berlangganan E-Library).
6. Pilih judul e-book yang tertera di halaman depan
kartu, lalu masukkan kode aktivasi dan klik Aktifkan.

Scan QR Code atau klik link
untuk tutorial E-Library
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English

Course for Vocational School Students Grade XI

Forward for Vocational School Grade XI is written based
on Kurikulum 2013 (KI-KD 2018). The learning method in this
book emphasizes in observing, questioning, experimenting,
associating, and communicating. This book often requires team
work, so the students will interact to each other and also actively
seek knowledge from various credible sources. The sequence of
four language skills (listening, speaking, reading, and writing) are
adapted to the learning material in each subchapters.

QR Code dapat diakses dengan alat pembaca,
yaitu Erlangga Reader yang dapat didownload atau diunduh di Play Store.
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Yustinah

Buku Produktif Berbahasa Indonesia untuk SMK/MAK disusun dengan
mengacu pada Kurikulum 2013 (KI-KD 2018). Buku ini menekankan pada
pembentukan aspek penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara
utuh. Materi pembelajaran disajikan secara tematik dan integratif dengan
menggunakan pendekatan saintifik melalui pembelajaran (1) pembangunan
teks dan pemodelan, (2) pembangunan teks bersama, dan (3) pembangunan
teks mandiri. Ketiga pembelajaran ini menggambarkan alur mengamati,
mempertanyakan, mengeksplorasi, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan.
Untuk menunjang pengharapan tersebut buku ini juga dilengkapi dengan
fitur-fitur berikut.
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Buku Matematika untuk SMK/MAK Kelas XII ini disusun dengan mengacu pada
Kurikulum 2013 (KI-KD 2018). Penjelasan dalam buku ini didesain sedemikian rupa
sehingga peserta didik dapat dengan mudah memahami materi yang dipelajari.
Fitur-fitur yang terdapat dalam buku ini di antaranya adalah sebagai berikut.
v Pendahuluan, merupakan pengantar masalah dalam kehidupan sehari-hari
yang membantu peserta didik dalam memahami tujuan dipelajarinya materi
yang sedang dipelajari.
v Informatif, merupakan sisipan informasi penting yang berhubungan dengan
materi yang harus diingat oleh peserta didik dalam memahami materi yang
sedang dipelajari.
v Siap UN, merupakan soal-soal latihan tipe Ujian Nasional untuk membantu
peserta didik dalam persiapan menghadapi Ujian Nasional sesuai dengan
materi yang dipelajari.
v e-Math, merupakan situs atau link yang dapat diakses oleh peserta didik
untuk membantu memahami materi yang sedang dipelajari.
v Uji Kompetensi Diri, merupakan soal-soal latihan di setiap akhir subbab
untuk menguji pemahaman mengenai materi yang sedang dipelajari.
v Words List, berisi daftar istilah-istilah penting tentang materi terkait.
v Selidik Kasus, merupakan bagian yang berisi masalah aplikatif sesuai dengan
materi yang sedang dipelajari.
v Artikel, merupakan potongan berita atau artikel dari surat kabar atau situs
internet yang berkaitan dengan materi untuk menambah wawasan peserta
didik.
v Rangkuman, merupakan intisari materi dari setiap bab yang sedang
dipelajari.
v Evaluasi Akhir Bab, merupakan soal-soal latihan terdiri atas pilihan ganda dan
uraian yang membantu peserta didik memperdalam pemahaman terhadap
materi yang dipelajari.
v Proyek, merupakan aktivitas siswa secara berkelompok yang sesuai
dengan materi terkait untuk kemudian dipresentasikan di depan kelas.

• GRATIS Sistem E-Library Erlangga
• Hanya berlaku 1 AKUN
perpustakaan per sekolah
• 1 KBEL UNTUK 5 E-BOOK
• Cukup 1x INPUT kode Aktivasi
• Cukup 1x UNDUH e-book per judul
• Logo Sekolah bisa dimunculkan

Peminjam
1. Instal Apps E-Library Erlangga
di Playstore.
2. Buat akun di Apps E-Library.
3. Masukkan email E-Library sekolah.
4. Tunggu verifikasi petugas perpustakaan.
5. Pinjam e-book di dalam Apps E-Library.
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