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Kurikulum MerdekaKurikulum Merdeka
Kurikulum Merdeka 
sudah mulai! 

Melalui buku-buku yang disesuaikan dengan Kurikulum Merdeka, 
Penerbit Erlangga tidak hanya membantu mencetak peserta didik 
SMK yang terampil dan kompetitif. Namun juga, cekatan menangkap 
peluang, adaptif, kreatif, mandiri, inovatif, berani berwirausaha, 
dan bernalar kritis dalam bingkai Pancasila dan kebhinekaan global. 
Itulah bekal menghadapi tantangan abad ke-21: penuh ketidakpastian 
sekaligus menawarkan banyak peluang. Kami siap menjawab 
tantangan tersebut dalam menyediakan sumber belajar terbaik.

Apakah
Anda sudah

siap?

CAPAIAN PEMBELAJARANMateri dan soal disusun sesuai Capaian Pembelajaran berdasarkan Kurikulum Merdeka.

QR CODE KONTEN PEMBELAJARAN DIGITAL
Dilengkapi konten digital (video pembelajaran, video tutorial, animasi, 
audio, dan soal-soal digital) untuk memperkuat pemahaman peserta 
didik atas materi yang dipelajari.

PROYEK
Sebagai bentuk proses pembelajaran terintegrasi untuk meningkatkan 
kreativitas peserta didik dalam mencipta dan memecahkan masalah, 
serta mengembangkan penguatan Profil Pelajar Pancasila.

SOAL HOTS
Dilengkapi soal-soal level HOTS, untuk melatih 
keterampilan berpikir lebih tinggi bagi peserta didik.

SOAL TIPE AKM
Dilengkapi soal-soal tipe AKM per kelas per mata pelajaran, 
untuk melatih kemampuan literasi dan logika berpikir.
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BAHASA INDONESIA
Pengarang: Pipit Dwi Komariah
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Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa file Audio dan CBT untuk mendukung 
penjelasan materi 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 
di-download atau diunduh di Play Store.

Buku ini disusun berdasarkan Kurikulum Merdeka. Sesuai semangat dasar Kurikulum Merdeka, 
buku ini kaya dengan asesmen berbasis AKM (Asesmen Kompetensi Minimum), yang menguji 
kemampuan berpikir/kognitif peserta didik, serta Proyek, yang mengasah karakter sesuai 
profil pelajar Pancasila dan keterampilan abad ke-21. Semua itu tecermin dalam fitur-fitur 
sebagai berikut. 

• Prolog, berisi gambaran ringkas materi yang akan dibahas dalam suatu bab.

• Uji Kemampuan Diri, berisi soal-soal, baik pilihan ganda, esai, maupun modifikasi berupa 
tabel isian, yang bertujuan menguji penguasaan materi peserta didik setelah mempelajari 
subbab tertentu.

• Yuk, Asah Literasimu!, berisi soal-soal tipe Asesmen Kompetensi Minimum yang 
berfungsi menguji kemampuan peserta didik dalam memahami secara utuh pesan/makna 
teks (paragraf, puisi, grafik, matriks, infografik, dan rumus matematis). Di sini, kemampuan 
penalaran, analisis, mengambil inferensi, dan membaca pesan tersirat diasah. 

• Aktivitas Mandiri dan Ruang Kolaborasi, berisi kegiatan diskusi, pencarian informasi, 
analisis kasus, atau kegiatan pengayaan yang dapat meningkatkan life skill peserta didik, 
baik dilakukan secara mandiri maupun kelompok. 

• Soal Latihan Bab, berisi soal-soal pilihan ganda dan esai di akhir bab untuk menilai 
penguasaan materi peserta didik.

• Soal Tipe AKM, berisi soal-soal akhir bab yang menguji kemampuan berpikir/kognitif 
peserta didik, seperti kemampuan bernalar, melakukan analisis, membuat inferensi, dan 
membaca pesan/makna tersirat dari sebuah teks, dengan berpedoman pada petunjuk 
teknis penyusunan soal-soal AKM yang dikeluarkan pemerintah. 

• Proyek Mini, berisi kegiatan kolaboratif yang bersifat lintas mata pelajaran yang bertujuan 
mengasah satu atau lebih karakter dalam profil pelajar Pancasila dan keterampilan abad 
ke-21. 

• Profil Pelajar Pancasila, berisi salah satu atau lebih karakter unggul yang diharapkan 
terbentuk/terasah setelah menyelesaikan sebuah bab. Karakter unggul tersebut tidak lain 
merupakan salah satu atau lebih karakter yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila 
(beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia; berkebinekaan global; 
gotong royong; mandiri; bernalar kritis; dan kreatif ). 

• Refleksi, berisi kolom reviu hasil belajar, di dalamnya peserta didik menilai sendiri tingkat 
kompetensinya setelah mempelajari suatu bab.

• Uji Capaian Pembelajaran, berisi soal-soal dengan bentuk pilihan ganda, uraian, dan 
Asesmen Kompetensi Minimum sebagai evaluasi pemahaman peserta didik terhadap 
materi selama satu semester.

SEJARAH

Pengarang: Ratna Hapsari - M. Adil

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

005-907-007-0 Jld. 1/Kls X Rp135.000

PENDIDIKAN PANCASILA

Pengarang: Yuyus Kardiman, dkk.
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Pendidikan
Agama Islam
dan Budi Pekerti

Pendidikan
Agama Islam
dan Budi Pekerti

Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa file Audio dan CBT untuk mendukung 
penjelasan materi 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 
di-download atau diunduh di Play Store.

Buku ini disusun berdasarkan Kurikulum Merdeka. Sesuai semangat dasar Kurikulum Merdeka, 
buku ini kaya dengan asesmen berbasis AKM (Asesmen Kompetensi Minimum), yang menguji 
kemampuan berpikir/kognitif peserta didik serta Proyek, yang mengasah karakter sesuai Profil 
Pelajar Pancasila dan keterampilan abad ke-21. Semuanya itu tercermin dalam fitur-fitur, sebagai 
berikut.

• Prolog, berisi gambaran ringkas materi yang akan dibahas dalam suatu bab. 

• Uji Kemampuan Diri, berisi soal-soal pilihan ganda, esai, maupun modifikasi berupa tabel 
isian yang bertujuan menguji penguasaan materi peserta didik setelah mempelajari subbab 
tertentu. Soal-soal disajikan dengan tingkat kesulitan yang bervariasi.

• Yuk, Asah Literasimu!, berisi soal-soal tipe Asesmen Kompetensi Minimum yang berfungsi 
menguji kemampuan peserta didik memahami secara utuh pesan/makna teks (paragraf, 
puisi, grafik, matriks, infografik, dan rumus matematis) di setiap subbab. Di sini, kemampuan 
penalaran, analisis, mengambil inferensi, dan membaca pesan tersirat diasah.

• Aktivitas Mandiri dan Ruang Kolaborasi, berisi kegiatan diskusi, pencarian informasi, 
analisis kasus, atau kegiatan pengayaan yang dapat meningkatkan life skill peserta didik, 
baik dilakukan secara mandiri maupun kelompok.

• Soal Latihan Bab, berisi soal-soal pilihan ganda dan esai di akhir bab untuk menilai 
penguasaan materi peserta didik.

• Soal Tipe AKM, berisi soal-soal di akhir bab yang menguji kemampuan berpikir/kognitif 
peserta didik, seperti kemampuan bernalar, melakukan analisis, membuat inferensi, dan 
membaca pesan/makna tersirat dari sebuah teks, dengan berpedoman pada petunjuk 
teknis penyusunan soal-soal AKM yang dikeluarkan pemerintah.

• Proyek Mini, berisi kegiatan kolaboratif yang bersifat lintas mata pelajaran yang bertujuan 
mengasah satu atau lebih karakter dalam Profil Pelajar Pancasila dan keterampilan abad ke-21.

• Profil Pelajar Pancasila, berisi salah satu atau lebih karakter unggul yang diharapkan 
terbentuk/terasah setelah menyelesaikan sebuah bab. Karakter unggul tersebut tidak lain 
merupakan salah satu atau lebih karakter yang tertuang Profil Pelajar Pancasila (beriman, 
bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia; berkebinekaan global; gotong royong; 
mandiri; bernalar kritis; dan kreatif ).

• Refleksi, berisi kolom reviu hasil belajar, di dalamnya peserta didik menilai sendiri tingkat 
kompetensinya setelah mempelajari suatu bab.

• Uji Capaian Pembelajaran, berisi soal-soal dengan bentuk pilihan ganda, uraian, dan 
Asesmen Kompetensi Minimum sebagai evaluasi pemahaman peserta didik terhadap 
materi selama satu semester.
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Pengarang: Sholeh Dimyathi, dkk.
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Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa file Audio dan CBT untuk mendukung 
penjelasan materi 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 
di-download atau diunduh di Play Store.

Buku ini disusun berdasarkan Kurikulum 2021. Sesuai semangat dasar Kurikulum 
Merdeka, buku ini kaya dengan asesmen berbasis AKM (Asesmen Kompetensi 
Minimum), yang menguji kemampuan berpikir/kognitif peserta didik serta Proyek, 
yang mengasah karakter sesuai Profil Pelajar Pancasila dan keterampilan abad ke-21. 
Semuanya itu tercermin dalam fitur-fitur, sebagai berikut.
• Prolog, berisi gambaran ringkas materi yang akan dibahas dalam suatu bab. 
• Uji Kemampuan Diri, berisi soal-soal pilihan ganda, esai, maupun modifikasi 

berupa tabel isian yang bertujuan menguji penguasaan materi peserta didik 
setelah mempelajari subbab tertentu. Soal-soal disajikan dengan tingkat kesulitan 
yang bervariasi.

• Yuk, Asah Literasimu!, berisi soal-soal tipe Asesmen Kompetensi Minimum yang 
berfungsi menguji kemampuan peserta didik memahami secara utuh pesan/
makna teks (paragraf, puisi, grafik, matriks, infografik, dan rumus matematis) di 
setiap subbab. Di sini, kemampuan penalaran, analisis, mengambil inferensi, dan 
membaca pesan tersirat diasah.

• Aktivitas Mandiri dan Ruang Kolaborasi, berisi kegiatan diskusi, pencarian 
informasi, analisis kasus, atau kegiatan pengayaan yang dapat meningkatkan life 
skill peserta didik, baik dilakukan secara mandiri maupun kelompok.

• Soal Tipe AKM, berisi soal-soal di akhir bab yang menguji kemampuan berpikir/
kognitif peserta didik, seperti kemampuan bernalar, melakukan analisis, 
membuat inferensi, dan membaca pesan/makna tersirat dari sebuah teks, dengan 
berpedoman pada petunjuk teknis penyusunan soal-soal AKM yang dikeluarkan 
pemerintah.

• Proyek Mini, berisi kegiatan kolaboratif yang bersifat lintas mata pelajaran yang 
bertujuan mengasah satu atau lebih karakter dalam Profil Pelajar Pancasila dan 
keterampilan abad ke-21.

• Profil Pelajar Pancasila, berisi salah satu atau lebih karakter unggul yang 
diharapkan terbentuk/terasah setelah menyelesaikan sebuah bab. Karakter unggul 
tersebut tidak lain merupakan salah satu atau lebih karakter yang tertuang Profil 
Pelajar Pancasila (beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia; 
berkebinekaan global; gotong royong; mandiri; bernalar kritis; dan kreatif ).

• Refleksi, berisi kolom reviu hasil belajar, di dalamnya peserta didik menilai sendiri 
tingkat kompetensinya setelah mempelajari suatu bab.

Pancasila
Pendidikan
Pancasila

untuk melihat contoh halaman isi

untuk melihat contoh halaman isi

KLIK DI SINI

KLIK DI SINI

untuk melihat contoh halaman isiKLIK DI SINI

untuk melihat contoh halaman isiKLIK DI SINI

https://drive.google.com/file/d/1YVbmOn50uXo20943uyB3QSql1SAH9HRU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k1lZSIcXCJY2JdTypxqEN3dDF5P0E5ss/view?usp=sharing
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Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa file Audio dan CBT untuk mendukung 
penjelasan materi 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 
di-download atau diunduh di Play Store.

MatematikaBuku ini disusun berdasarkan Kurikulum 2021. Sesuai semangat dasar Kurikulum 2021, 
buku ini kaya dengan asesmen berbasis AKM (Asesmen Kompetensi Minimum), yang 
menguji kemampuan berpikir/kognitif peserta didik serta Proyek, yang mengasah 
karakter sesuai Profil Pelajar Pancasila dan keterampilan abad ke-21. Semuanya itu 
tercermin dalam fitur-fitur, sebagai berikut.
• Prolog, berisi gambaran ringkas materi yang akan dibahas dalam suatu bab. 
• Uji Kemampuan Diri, berisi soal-soal pilihan ganda, esai, maupun modifikasi 

berupa tabel isian yang bertujuan menguji penguasaan materi peserta didik 
setelah mempelajari subbab tertentu. Soal-soal disajikan dengan tingkat kesulitan 
yang bervariasi.

• Yuk, Asah Literasimu!, berisi soal-soal tipe Asesmen Kompetensi Minimum yang 
berfungsi menguji kemampuan peserta didik memahami secara utuh pesan/
makna teks (paragraf, puisi, grafik, matriks, infografik, dan rumus matematis) di 
setiap subbab. Di sini, kemampuan penalaran, analisis, mengambil inferensi, dan 
membaca pesan tersirat diasah.

• Aktivitas Mandiri dan Ruang Kolaborasi, berisi kegiatan diskusi, pencarian 
informasi, analisis kasus, atau kegiatan pengayaan yang dapat meningkatkan life 
skill peserta didik, baik dilakukan secara mandiri maupun kelompok.

• Soal Tipe AKM, berisi soal-soal di akhir bab yang menguji kemampuan berpikir/
kognitif peserta didik, seperti kemampuan bernalar, melakukan analisis, 
membuat inferensi, dan membaca pesan/makna tersirat dari sebuah teks, dengan 
berpedoman pada petunjuk teknis penyusunan soal-soal AKM yang dikeluarkan 
pemerintah.

• Mini Proyek, berisi kegiatan kolaboratif yang bersifat lintas mata pelajaran yang 
bertujuan mengasah satu atau lebih karakter dalam Profil Pelajar Pancasila dan 
keterampilan abad ke-21.

• Profil Pelajar Pancasila, berisi salah satu atau lebih karakter unggul yang 
diharapkan terbentuk/terasah setelah menyelesaikan sebuah bab. Karakter unggul 
tersebut tidak lain merupakan salah satu atau lebih karakter yang tertuang Profil 
Pelajar Pancasila (beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia; 
berkebinekaan global; gotong royong; mandiri; bernalar kritis; dan kreatif ).

• Refleksi, berisi kolom reviu hasil belajar, di dalamnya peserta didik menilai sendiri 
tingkat kompetensinya setelah mempelajari suatu bab.
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MATEMATIKA

Pengarang: Arif Ediyanto - Maya Harsasi

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

005-510-031-0 Jld. 1/Kls X Rp115.000

SPLASH
Smart Path to Learning English

ISBN 978 - 623 - 266 - 629 - 0
005 - 420 - 040 - 0

SPLASH (Smart Path to Learning English) SMK/MAK for Grade X consists of six 
language skills: listening, viewing, speaking, reading, writing, and representing. 
The features of the book are designed as follows.

·	 Learning Objectives is based on the 2021 curriculum.
·	 Prologue summarizes the language functions and themes that will be covered 

in the chapter.
·	 Brainstorming is an activity as a short preface to each chapter.
·	 Listening Section is the skill exploring student’s ability to listen to the audio.
·	 Reading Section is the skill exploring student’s ability to read every text or 

materials which include grammar and vocabulary matter.
·	 Viewing Section is designed to explore student’s ability in absorbing the 

materials.
·	 Speaking Section is the skill exploring student’s ability to speak English in the 

class.
·	 Writing Section is the skill exploring student’s ability to write in English based 

on the theme given in each chapter.
·	 Visual Representation Section are the skill exploring student’s ability to 

present visually.
·	 For Your Information is a brief explanation about topics being studied.
·	 Grammar Corner is a variety of materials covering grammar for the lesson. 
·	 Critical Thinking Tasks is an activity to hone students’ critical and logical 

thinking skills according to PISA questions.
·	 Pancasila Profile Development is designed to develop the character of 

student, based on Pancasila.
·	 Summary contains a short description of the main facts or idea of the lesson.
·	 Reflection contains an assessment to check understanding of the lesson.
·	 Evaluation contains reading and writing tests.
·	 Mini Project is designed to encourage each student’s ability, explore, interpret, 

and work on the assignment.

Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa file Audio dan CBT 
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 
di-download atau diunduh di Play Store.

SPLASH

Pengarang: Anik Muslikah Indriastuti

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

005-420-040-0 Jld. 1/Kls X Rp67.000
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Informatika
Informatika

Rumpun Teknologi

Buku ini disusun berdasarkan Kurikulum 2021. Sesuai semangat dasar Kurikulum 
Merdeka, buku ini kaya dengan asesmen berbasis AKM (Asesmen Kompetensi 
Minimum), yang menguji kemampuan berpikir/kognitif peserta didik serta Proyek, 
yang mengasah karakter sesuai Profil Pelajar Pancasila dan keterampilan abad ke-21. 
Semuanya itu tercermin dalam fitur-fitur, sebagai berikut.
• Prolog, berisi gambaran ringkas materi yang akan dibahas dalam suatu bab. 
• Yuk, Asah Literasimu!, berisi soal-soal tipe Asesmen Kompetensi Minimum yang 

berfungsi menguji kemampuan peserta didik memahami secara utuh pesan/
makna teks (paragraf, puisi, grafik, matriks, infografik, dan rumus matematis) di 
setiap subbab. Di sini, kemampuan penalaran, analisis, mengambil inferensi, dan 
membaca pesan tersirat diasah.

• Aktivitas Mandiri dan Ruang Kolaborasi, berisi kegiatan diskusi, pencarian 
informasi, analisis kasus, atau kegiatan pengayaan yang dapat meningkatkan life 
skill peserta didik, baik dilakukan secara mandiri maupun kelompok.

• Soal Tipe AKM, berisi soal-soal di akhir bab yang menguji kemampuan berpikir/
kognitif peserta didik, seperti kemampuan bernalar, melakukan analisis, 
membuat inferensi, dan membaca pesan/makna tersirat dari sebuah teks, dengan 
berpedoman pada petunjuk teknis penyusunan soal-soal AKM yang dikeluarkan 
pemerintah.

• Mini Proyek, berisi kegiatan kolaboratif yang bersifat lintas mata pelajaran yang 
bertujuan mengasah satu atau lebih karakter dalam Profil Pelajar Pancasila dan 
keterampilan abad ke-21.

• Profil Pelajar Pancasila, berisi salah satu atau lebih karakter unggul yang 
diharapkan terbentuk/terasah setelah menyelesaikan sebuah bab. Karakter unggul 
tersebut tidak lain merupakan salah satu atau lebih karakter yang tertuang Profil 
Pelajar Pancasila (beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia; 
berkebinekaan global; gotong royong; mandiri; bernalar kritis; dan kreatif ).

• Refleksi, berisi kolom reviu hasil belajar, di dalamnya peserta didik menilai sendiri 
tingkat kompetensinya setelah mempelajari suatu bab.

• Uji Capaian Pembelajaran berisi soal-soal dengan bentuk antara lain pilihan 
ganda, uraian, dan soal AKM beserta stimulusnya sebagai evaluasi pemahaman 
peserta didik terhadap materi.
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Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa file Audio dan CBT untuk mendukung 
penjelasan materi 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 
di-download atau diunduh di Play Store.
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Informatika
Informatika

Buku ini disusun berdasarkan Kurikulum 2021. Sesuai semangat dasar Kurikulum 2021, 
buku ini kaya dengan asesmen berbasis AKM (Asesmen Kompetensi Minimum), yang 
menguji kemampuan berpikir/kognitif peserta didik serta Proyek, yang mengasah 
karakter sesuai Profil Pelajar Pancasila dan keterampilan abad ke-21. Semuanya itu 
tercermin dalam fitur-fitur, sebagai berikut.
• Prolog, berisi gambaran ringkas materi yang akan dibahas dalam suatu bab. 
• Uji Kemampuan Diri, berisi soal-soal pilihan ganda, esai, maupun modifikasi 

berupa tabel isian yang bertujuan menguji penguasaan materi peserta didik 
setelah mempelajari subbab tertentu. Soal-soal disajikan dengan tingkat kesulitan 
yang bervariasi.

• Yuk, Asah Literasimu!, berisi soal-soal tipe Asesmen Kompetensi Minimum yang 
berfungsi menguji kemampuan peserta didik memahami secara utuh pesan/
makna teks (paragraf, puisi, grafik, matriks, infografik, dan rumus matematis) di 
setiap subbab. Di sini, kemampuan penalaran, analisis, mengambil inferensi, dan 
membaca pesan tersirat diasah.

• Aktivitas Mandiri dan Ruang Kolaborasi, berisi kegiatan diskusi, pencarian 
informasi, analisis kasus, atau kegiatan pengayaan yang dapat meningkatkan life 
skill peserta didik, baik dilakukan secara mandiri maupun kelompok.

• Soal Tipe AKM, berisi soal-soal di akhir bab yang menguji kemampuan berpikir/
kognitif peserta didik, seperti kemampuan bernalar, melakukan analisis, 
membuat inferensi, dan membaca pesan/makna tersirat dari sebuah teks, dengan 
berpedoman pada petunjuk teknis penyusunan soal-soal AKM yang dikeluarkan 
pemerintah.

• Mini Proyek, berisi kegiatan kolaboratif yang bersifat lintas mata pelajaran yang 
bertujuan mengasah satu atau lebih karakter dalam Profil Pelajar Pancasila dan 
keterampilan abad ke-21.

• Profil Pelajar Pancasila, berisi salah satu atau lebih karakter unggul yang 
diharapkan terbentuk/terasah setelah menyelesaikan sebuah bab. Karakter unggul 
tersebut tidak lain merupakan salah satu atau lebih karakter yang tertuang Profil 
Pelajar Pancasila (beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia; 
berkebinekaan global; gotong royong; mandiri; bernalar kritis; dan kreatif ).

• Refleksi, berisi kolom reviu hasil belajar, di dalamnya peserta didik menilai sendiri 
tingkat kompetensinya setelah mempelajari suatu bab.
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Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa file Audio dan CBT untuk mendukung 
penjelasan materi 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 
di-download atau diunduh di Play Store.

Rumpun Kesehatan  
dan Pekerjaan Sosial, 
Agribisnis, dan 
Kemaritiman

INFORMATIKA RUMPUN KESEHATAN DAN PEKERJAAN SOSIAL, 
AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI, SERTA KEMARITIMAN

Pengarang: Andi Novianto

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

005-004-014-0 Jld. 1/Kls X Rp97.000

untuk melihat contoh halaman isiKLIK DI SINI
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https://drive.google.com/file/d/1AvyOuz95-Yy-LpVk7KlO1hwERr3OG8jc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Su0QHg2yuUOqJFjnIiGF0Q9DccYpxjhU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ikR2VuS7GZugeTXrN1q2h8dVNbdcSDzN/view?usp=sharing
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ISBN 978 - 602 - 486 - 538 - 2
005 - 005 - 014 - 0Buku ini didukung dengan 

media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa file Audio dan CBT untuk mendukung 
penjelasan materi 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 
di-download atau diunduh di Play Store.
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Alam dan Sosial

Ilmu Pengetahuan 
Alam dan Sosial

Buku ini disusun berdasarkan Kurikulum Merdeka. Sesuai semangat dasar Kurikulum Merdeka, 
buku ini kaya dengan asesmen berbasis AKM (Asesmen Kompetensi Minimum), yang menguji 
kemampuan berpikir/kognitif peserta didik serta Proyek, yang mengasah karakter sesuai 
Profil Pelajar Pancasila dan keterampilan abad ke-21. Semuanya itu tercermin dalam fitur-fitur, 
sebagai berikut.
• Prolog, berisi gambaran ringkas materi yang akan dibahas dalam suatu bab. 
• Uji Kemampuan Diri, berisi soal-soal pilihan ganda, esai, maupun modifikasi berupa 

tabel isian yang bertujuan menguji penguasaan materi peserta didik setelah mempelajari 
subbab tertentu. Soal-soal disajikan dengan tingkat kesulitan yang bervariasi.

• Yuk, Asah Literasimu!, berisi soal-soal tipe Asesmen Kompetensi Minimum yang 
berfungsi menguji kemampuan peserta didik memahami secara utuh pesan/makna teks 
(paragraf, puisi, grafik, matriks, infografik, dan rumus matematis) di setiap subbab. Di sini, 
kemampuan penalaran, analisis, mengambil inferensi, dan membaca pesan tersirat diasah.

• Studi Kasus dan Pemecahan Masalah, berisi kasus-kasus terkini sebagai pemantik peserta 
didik untuk dapat membantu peserta didik bernalar kritis disertai langkah pemecahan 
masalahnya.

• Soal Tipe AKM, berisi soal-soal di akhir bab yang menguji kemampuan berpikir/kognitif 
peserta didik, seperti kemampuan bernalar, melakukan analisis, membuat inferensi, dan 
membaca pesan/makna tersirat dari sebuah teks, dengan berpedoman pada petunjuk 
teknis penyusunan soal-soal AKM yang dikeluarkan pemerintah.

• Mini Proyek, berisi kegiatan kolaboratif yang bersifat lintas mata pelajaran yang bertujuan 
mengasah satu atau lebih karakter dalam Profil Pelajar Pancasila dan keterampilan abad ke-
21, ada di setiap bab.

• Profil Pelajar Pancasila, berisi salah satu atau lebih karakter unggul yang diharapkan 
terbentuk/terasah setelah menyelesaikan sebuah bab. Karakter unggul tersebut tidak lain 
merupakan salah satu atau lebih karakter yang tertuang Profil Pelajar Pancasila (beriman, 
bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia; berkebinekaan global; gotong royong; 
mandiri; bernalar kritis; dan kreatif ).

• Refleksi, berisi kolom reviu hasil belajar, di dalamnya peserta didik menilai sendiri tingkat 
kompetensinya setelah mempelajari suatu bab.

PROYEK IPAS RUMPUN TEKNOLOGI
Pengarang: Berti Sagendra, dkk.
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Informatika
Informatika

Buku ini disusun berdasarkan Kurikulum 2021. Sesuai semangat dasar Kurikulum 2021, 
buku ini kaya dengan asesmen berbasis AKM (Asesmen Kompetensi Minimum), yang 
menguji kemampuan berpikir/kognitif peserta didik serta Proyek, yang mengasah 
karakter sesuai Profil Pelajar Pancasila dan keterampilan abad ke-21. Semuanya itu 
tercermin dalam fitur-fitur, sebagai berikut.
• Prolog, berisi gambaran ringkas materi yang akan dibahas dalam suatu bab. 
• Uji Kemampuan Diri, berisi soal-soal pilihan ganda, esai, maupun modifikasi 

berupa tabel isian yang bertujuan menguji penguasaan materi peserta didik 
setelah mempelajari subbab tertentu. Soal-soal disajikan dengan tingkat kesulitan 
yang bervariasi.

• Yuk, Asah Literasimu!, berisi soal-soal tipe Asesmen Kompetensi Minimum yang 
berfungsi menguji kemampuan peserta didik memahami secara utuh pesan/
makna teks (paragraf, puisi, grafik, matriks, infografik, dan rumus matematis) di 
setiap subbab. Di sini, kemampuan penalaran, analisis, mengambil inferensi, dan 
membaca pesan tersirat diasah.

• Aktivitas Mandiri dan Ruang Kolaborasi, berisi kegiatan diskusi, pencarian 
informasi, analisis kasus, atau kegiatan pengayaan yang dapat meningkatkan life 
skill peserta didik, baik dilakukan secara mandiri maupun kelompok.

• Soal Tipe AKM, berisi soal-soal di akhir bab yang menguji kemampuan berpikir/
kognitif peserta didik, seperti kemampuan bernalar, melakukan analisis, 
membuat inferensi, dan membaca pesan/makna tersirat dari sebuah teks, dengan 
berpedoman pada petunjuk teknis penyusunan soal-soal AKM yang dikeluarkan 
pemerintah.

• Mini Proyek, berisi kegiatan kolaboratif yang bersifat lintas mata pelajaran yang 
bertujuan mengasah satu atau lebih karakter dalam Profil Pelajar Pancasila dan 
keterampilan abad ke-21.

• Profil Pelajar Pancasila, berisi salah satu atau lebih karakter unggul yang 
diharapkan terbentuk/terasah setelah menyelesaikan sebuah bab. Karakter unggul 
tersebut tidak lain merupakan salah satu atau lebih karakter yang tertuang Profil 
Pelajar Pancasila (beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia; 
berkebinekaan global; gotong royong; mandiri; bernalar kritis; dan kreatif ).

• Refleksi, berisi kolom reviu hasil belajar, di dalamnya peserta didik menilai sendiri 
tingkat kompetensinya setelah mempelajari suatu bab.
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Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa file Audio dan CBT untuk mendukung 
penjelasan materi 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 
di-download atau diunduh di Play Store.

Rumpun Bisnis 
dan Manajemen, 
Pariwisata, serta Seni 
dan Ekonomi Kreatif

INFORMATIKA RUMPUN BISNIS DAN MANAJEMEN, 
PARIWISATA, SERTA SENI DAN EKONOMI KREATIF

Pengarang: Andi Novianto

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

005-004-015-0 Jld. 1/Kls X Rp101.000

PROYEK IPAS RUMPUN BISNIS DAN MANAJEMEN, 
PARIWISATA, SERTA SENI DAN EKONOMI KREATIF

Pengarang: Indang Retno, dkk.
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AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI, SERTA KEMARITIMAN
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Rumpun Kesehatan  
dan Pekerjaan Sosial, 
Agribisnis, dan 
KemaritimanISBN 978 - 602 - 486 - 538 - 2

005 - 005 - 014 - 0Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa file Audio dan CBT untuk mendukung 
penjelasan materi 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 
di-download atau diunduh di Play Store.

Buku ini disusun berdasarkan Kurikulum Merdeka. Sesuai semangat dasar Kurikulum Merdeka, 
buku ini kaya dengan asesmen berbasis AKM (Asesmen Kompetensi Minimum), yang menguji 
kemampuan berpikir/kognitif peserta didik serta Proyek, yang mengasah karakter sesuai 
Profil Pelajar Pancasila dan keterampilan abad ke-21. Semuanya itu tercermin dalam fitur-fitur, 
sebagai berikut.
• Prolog, berisi gambaran ringkas materi yang akan dibahas dalam suatu bab. 
• Uji Kemampuan Diri, berisi soal-soal pilihan ganda, esai, maupun modifikasi berupa 

tabel isian yang bertujuan menguji penguasaan materi peserta didik setelah mempelajari 
subbab tertentu. Soal-soal disajikan dengan tingkat kesulitan yang bervariasi.

• Yuk, Asah Literasimu!, berisi soal-soal tipe Asesmen Kompetensi Minimum yang 
berfungsi menguji kemampuan peserta didik memahami secara utuh pesan/makna teks 
(paragraf, puisi, grafik, matriks, infografik, dan rumus matematis) di setiap subbab. Di sini, 
kemampuan penalaran, analisis, mengambil inferensi, dan membaca pesan tersirat diasah.

• Studi Kasus dan Pemecahan Masalah, berisi kasus-kasus terkini sebagai pemantik peserta 
didik untuk dapat membantu peserta didik bernalar kritis disertai langkah pemecahan 
masalahnya.

• Soal Tipe AKM, berisi soal-soal di akhir bab yang menguji kemampuan berpikir/kognitif 
peserta didik, seperti kemampuan bernalar, melakukan analisis, membuat inferensi, dan 
membaca pesan/makna tersirat dari sebuah teks, dengan berpedoman pada petunjuk 
teknis penyusunan soal-soal AKM yang dikeluarkan pemerintah.

• Proyek Mini, berisi kegiatan kolaboratif yang bersifat lintas mata pelajaran yang bertujuan 
mengasah satu atau lebih karakter dalam Profil Pelajar Pancasila dan keterampilan abad ke-
21, ada di setiap bab.

• Profil Pelajar Pancasila, berisi salah satu atau lebih karakter unggul yang diharapkan 
terbentuk/terasah setelah menyelesaikan sebuah bab. Karakter unggul tersebut tidak lain 
merupakan salah satu atau lebih karakter yang tertuang Profil Pelajar Pancasila (beriman, 
bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia; berkebinekaan global; gotong royong; 
mandiri; bernalar kritis; dan kreatif ).

• Refleksi, berisi kolom reviu hasil belajar, di dalamnya peserta didik menilai sendiri tingkat 
kompetensinya setelah mempelajari suatu bab.
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Rumpun Bisnis 
dan Manajemen, 
Pariwisata,  serta Seni 
dan Ekonomi KreatifISBN 978 - 602 - 486 - 538 - 2

005 - 005 - 014 - 0Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa file Audio dan CBT untuk mendukung 
penjelasan materi 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 
di-download atau diunduh di Play Store.

Buku ini disusun berdasarkan Kurikulum 2021. Sesuai semangat dasar Kurikulum 2021, buku 
ini kaya dengan asesmen berbasis AKM (Asesmen Kompetensi Minimum), yang menguji 
kemampuan berpikir/kognitif peserta didik serta Proyek, yang mengasah karakter sesuai 
Profil Pelajar Pancasila dan keterampilan abad ke-21. Semuanya itu tercermin dalam fitur-fitur, 
sebagai berikut.
• Prolog, berisi gambaran ringkas materi yang akan dibahas dalam suatu bab. 
• Uji Kemampuan Diri, berisi soal-soal pilihan ganda, esai, maupun modifikasi berupa 

tabel isian yang bertujuan menguji penguasaan materi peserta didik setelah mempelajari 
subbab tertentu. Soal-soal disajikan dengan tingkat kesulitan yang bervariasi.

• Yuk, Asah Literasimu!, berisi soal-soal tipe Asesmen Kompetensi Minimum yang 
berfungsi menguji kemampuan peserta didik memahami secara utuh pesan/makna teks 
(paragraf, puisi, grafik, matriks, infografik, dan rumus matematis) di setiap subbab. Di sini, 
kemampuan penalaran, analisis, mengambil inferensi, dan membaca pesan tersirat diasah.

• Studi Kasus dan Pemecahan Masalah, berisi kasus-kasus terkini sebagai pemantik peserta 
didik untuk dapat membantu peserta didik bernalar kritis disertai langkah pemecahan 
masalahnya.

• Soal Tipe AKM, berisi soal-soal di akhir bab yang menguji kemampuan berpikir/kognitif 
peserta didik, seperti kemampuan bernalar, melakukan analisis, membuat inferensi, dan 
membaca pesan/makna tersirat dari sebuah teks, dengan berpedoman pada petunjuk 
teknis penyusunan soal-soal AKM yang dikeluarkan pemerintah.

• Mini Proyek, berisi kegiatan kolaboratif yang bersifat lintas mata pelajaran yang bertujuan 
mengasah satu atau lebih karakter dalam Profil Pelajar Pancasila dan keterampilan abad ke-
21, ada di setiap bab.

• Profil Pelajar Pancasila, berisi salah satu atau lebih karakter unggul yang diharapkan 
terbentuk/terasah setelah menyelesaikan sebuah bab. Karakter unggul tersebut tidak lain 
merupakan salah satu atau lebih karakter yang tertuang Profil Pelajar Pancasila (beriman, 
bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia; berkebinekaan global; gotong royong; 
mandiri; bernalar kritis; dan kreatif ).

• Refleksi, berisi kolom reviu hasil belajar, di dalamnya peserta didik menilai sendiri tingkat 
kompetensinya setelah mempelajari suatu bab.
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