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Buku Biologi Bidang Keahlian Kesehatan dan Pekerjaan  Sosial untuk SMK/MAK kelas X ini
disusun berdasarkan Kurikulum 2013 KI  KD 2017. Buku ini dilengkapi dengan fitur-fitur berikut.

  

· Pendahuluan, berisi pengenalan  serta ringkasan tentang topik yang akan diulas untuk
menstimulus dan  memotivasi peserta didik mendalami materi lebih lanjut.

  

· Info Biologi, berisi info tambahan ringkas seputar topik yang sedang dibahas.

  

· Bionet, berisi alamat situs internet yang memfasilitasi peserta didik mempelajari materi secara
lebih mendalam.

  

· Eksperimen, berisi kegiatan untuk menguji suatu konsep biologi dengan bekerja secara
ilmiah.

  

· Uji Kemampuan Diri, berisi soal esai untuk menguji pemahaman peserta didik mengenai
konsep yang telah dipelajari.

  

· Zona Aktivitas, berisi kegiatan aplikatif yang dilakukan peserta didik.

  

· Studi Kasus, berisi kegiatan penelaahan suatu kasus dalam kehidupan sehari-hari yang erat
kaitannya dengan materi yang telah dipelajari.

  

· Aplikasi, berisi penerapan konsep biologi pada topik yang dipelajari dalam kehidupan
sehari-hari.

  

· Mengenal Lebih Dekat, berisi tentang pengenalan ilmuwan yang berjasa dalam penemuan
konsep biologi.
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· Ulangan Akhir Bab, berisi soal-soal pilihan ganda, isian, dan esai untuk mengukur
pengetahuan peserta didik.

  

· Ulangan Akhir Semester, berisi soal-soal yang disajikan untuk menguji pemahaman

  

Keunggulan produk:

    
    1. Isi sangat jelas dan komprehensif dilengkapi praktik yang aplikatif.  
    2. Konsep-konsep disajikan dengan pembahasan yang jelas dan lugas.  
    3. Penjelasan disertai dengan gambar-gambar yang relevan sehingga peserta didik dapat
lebih cepat memahami materi.   
    4. Soal-soal mengikuti rambu-rambu penyusunan soal yang baik.  
    5. Terdapat fitur tambahan yang membantu peserta didik dalam mengembangkan
wawasannya.

Spesifikas:

    
    -  Kode Buku: 0055700030  
    -  ISBN: 9786024346249  
    -  Penulis: MIEKE MIARSYAH  
    -  Tinggi: 25.00 cm  
    -  Lebar: 17.50 cm  
    -  Berat: 483.00 gr  
    -  Halaman: 296  
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