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Merdeka
Kurikulum
Kurikulum Merdeka
sudah mulai!

Apakah
Anda sudah
siap?
Penerbit Erlangga selalu mendampingi generasi muda
dengan menyediakan sumber belajar terbaik agar
siap menghadapi era baru dalam dunia pendidikan.
Kami hadir dengan buku-buku berkualitas yang sesuai
dengan Kurikulum Merdeka.
CAPAIAN PEMBELAJARAN

Materi dan soal disusun sesu
ai Capaian Pembelajaran
berdasarkan Kurikulum Merd
eka.

QR CODE KONTEN PEMBELAJARAN DIGITAL

Kurikulum Merdeka

Dilengkapi konten digital (video pembelajaran, video tutorial,
animasi, audio, soal-soal digital) untuk memperkuat pemahaman
peserta didik atas materi yang dipelajari.
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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.

PROYEK

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

Henry Pandia

INFORMATIKA

NFORMATIKA

TUK SMP/MTs KELAS VII

u Informatika SMP/MTs ini ditujukan bagi peserta didik SMP dan
yang ingin memahami Informatika secara lebih mendalam. Buku ini
yajikan materi esensial, kegiatan, dan soal-soal yang akan membantu
rta didik mencapai hasil pembelajaran secara holistik, baik dari aspek
petensi kognitif maupun nonkognitif untuk mewujudkan Profil Pelajar
casila. Buku ini mengacu pada Kurikulum Merdeka. Di dalamnya terdapat
-fitur seperti:

INFORMATIKA

Pengarang: Henry Pandia

UNTUK SMP/MTs KELAS VII

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

003-004-004-0

Jld. 1/Kls VII

Rp98.000

Henry Pandia

uan Pembelajaran, berisi hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki,
au dikuasai berdasarkan Capaian Pembelajaran.

chnoWord, berisi istilah-istilah yang sering digunakan dalam bidang

ormatika.

ortcut, berisi cara pintas dalam melakukan tahap pemrograman komputer.

oTech, berisi informasi seputar teknologi yang dapat memperbarui

ngetahuan peserta didik.

ngkuman, berisi konsep-konsep penting setiap bab yang harus
erhatikan.

fleksi, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk diri sendiri agar dapat
etahui kompetensi yang sudah dipahami dan belum dipahami.

Pemahaman, Latihan Soal Akhir Bab, dan Uji Capaian Pembelajaran,
risi soal-soal dengan bentuk, antara lain pilihan ganda, uraian, dan soal
M. Bagian ini dilengkapi juga dengan soal tipe HOTS sebagai evaluasi
mahaman peserta didik terhadap materi.

al Model AKM, berisi soal-soal dengan karakteristik konteks dan bentuk
al tipe Asesmen Kompetensi Minimum.

aproyek, berisi tugas penelitian sederhana yang mangolaborasikan
berapa mata pelajaran dan penguatan Profil Pelajar Pancasila.

003 - 004 - 004- 0
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ISBN 978 - 623 - 266 - 656 - 6

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
di-download atau diunduh di Play Store.

KLIK DI SINI

untuk melihat contoh halaman isi

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
ILMU
PENGETAHUAN
SOSIAL

MTs Kelas VII

mu Pengetahuan Sosial SMP/MTs ini disusun untuk peserta
MP dan MTs yang ingin memahami ilmu pengetahuan sosial lebih
am. Buku ini menyajikan materi esensial, kegiatan, dan soal-soal
an membantu peserta didik mencapai hasil pembelajaran secara
baik dari aspek kompetensi kognitif maupun nonkognitif, untuk
dkan Profil Pelajar Pancasila.

N. Suparno | T.D. Haryo Tamtomo

S

Buku ini didukung dengan
media digital sebagai
sumber belajar.

INFORMATIKA

ta Kunci, berisi kata-kata kunci yang dibahas pada setiap bab.

Jilid 1 untuk SMP/MTs Kelas VII

ofil Pelajar Pancasila, berisi Profil Pelajar Pancasila yang diharapkan
pat diterapkan oleh peserta didik.

ntoh Soal dan Pembahasan, berisi contoh soal dan pembahasan yang
suai dengan materi.

Pengarang: N. Suparno-T. D. Haryo Tamtomo

N. Suparno | T.D. Haryo Tamtomo

IPS

ILMU
PENGETAHUAN
SOSIAL

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

003-300-064-0

Jld. 1/Kls VII

Rp98.000

keistimewaan buku ini
sebagai berikut.

IPS berisi informasi singkat
nai konsep-konsep yang
dipelajari.

i berisi contoh aplikasi
ehidupan sehari-hari yang
dengan materi.

n berupa kegiatan atau
s yang dapat dilakukan
mandiri atau berkelompok
mengaplikasikan materi
dang dipelajari.

Contoh Soal dan Pembahasan berisi
contoh soal dan pembahasan yang
terkait dengan materi yang sedang
dipelajari.
Praproyek berisi tugas penelitian
sederhana yang mengolaborasikan beberapa mata pelajaran dan
penguatan Profil Pelajar Pancasila.
Praproyek disajikan di akhir bab.

untuk SMP/MTs Kelas VII

elajar Pancasila berisi profil
Pancasila yang diharapkan
terapkan oleh peserta

Refleksi berisi pertanyaan-per-

tanyaan untuk diri sendiri agar
dapat mengetahui kompetensi
yang sudah dipahami dan belum
dipahami.

untuk

SMP/MTs

Kelas VII

IPS

Pembelajaran disajikan
penuntun atas materi yang
ri.

Buku ini didukung dengan
media digital sebagai
sumber belajar.

KLIK DI SINI

1

003 - 300 - 064 - 0

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.

ISBN 000 - 000 - 000 - 000 - 0

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

untuk melihat contoh halaman isi

SMP/MTs KELAS VII

tematika SMP/MTs ini ditujukan bagi peserta didik SMP dan
ingin memahami Matematika secara lebih mendalam. Buku ini
n materi esensial, kegiatan, dan soal-soal yang akan membantu
dik mencapai hasil pembelajaran secara holistik, baik dari aspek
si kognitif maupun nonkognitif untuk mewujudkan Profil Pelajar
Buku ini mengacu pada Kurikulum Merdeka. Di dalamnya terdapat
seperti:

Wono Setya Budhi, dkk.

MATEMATIKA
MATEMATIKA
UNTUK SMP/MTs KELAS VII
Wono Setya Budhi, dkk.

Pembelajaran, berisi hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki,
uasai berdasarkan Capaian Pembelajaran.

han Masalah, berisi soal nonrutin yang menstimulus peserta didik
engembangkan kemampuan matematika.

soal dan pembahasan, berisi contoh soal dan pembahasan yang
engan materi.

man, berisi konsep-konsep penting setiap bab yang harus
ikan.

, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk diri sendiri agar dapat
i kompetensi yang sudah dipahami dan belum dipahami.

ahaman, Latihan Soal Akhir Bab, dan Uji Capaian Pembelajaran,
al-soal dengan bentuk, antara lain pilihan ganda, uraian, dan soal
gian ini dilengkapi juga dengan soal tipe HOTS sebagai evaluasi
man peserta didik terhadap materi.

del AKM, berisi soal-soal dengan karakteristik konteks dan bentuk
Asesmen Kompetensi Minimum.

ek, berisi tugas penelitian sederhana yang mangolaborasikan
a mata pelajaran dan penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Buku ini didukung dengan
media digital sebagai
sumber belajar.
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
di-download atau diunduh di Play Store.

003 - 510 - 054- 0

ISBN 978 - 623 - 266 - 607 - 8

MATEMATIKA

nci, berisi kata-kata kunci yang dibahas pada setiap bab.

san, berisi kegiatan guna memperdalam pemahaman sebuah
engan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Jilid 1 untuk SMP/MTs Kelas VII

elajar Pancasila, berisi Profil Pelajar Pancasila yang diharapkan
terapkan oleh peserta didik.
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Pengarang: Wono Setya Budhi, dkk

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

003-510-054-0

Jld. 1/Kls VII

Rp125.000

KLIK DI SINI

untuk melihat contoh halaman isi

PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA, DAN KESEHATAN
Pengarang: Masrian, dkk

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

003-613-019-0

Jld. 1/Kls VII

Rp97.000

untuk melihat contoh halaman isi

ILMU PENGETAHUAN ALAM
Pengarang: Tim Abdi Guru

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

003-500-081-0

Jld. 1/Kls VII

Rp121.000

KLIK DI SINI

untuk melihat contoh halaman isi

Kurikulum Merdeka

KLIK DI SINI

3

MAHIR BERBAHASA INDONESIA
Pengarang: Tim Edukatif

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

003-490-046-0

Jld. 1/Kls VII

Rp89.000

KLIK DI SINI

untuk melihat contoh halaman isi

PENDIDIKAN PANCASILA
Satar | Haryo T.

PENDIDIKAN
PANCASILA
untuk SMP/MTs Kelas VII

Pengarang: Satar-Haryo T.

Satar | Haryo T.

PENDIDIKAN
PANCASILA

Buku Pendidikan Pancasila ini disusun untuk peserta didik SMP dan MTs
yang ingin memahami Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan lebih
mendalam. Buku ini menyajikan materi esensial, kegiatan, dan soal-soal
yang akan membantu peserta didik mencapai hasil pembelajaran secara
holistik, baik dari aspek kompetensi kognitif maupun nonkognitif, untuk
mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

Konsep PPKn berisi informasi singkat mengenai konsep-konsep yang
sedang dipelajari.
Kegiatan berupa kegiatan atau aktivitas yang dapat dilakukan secara
mandiri atau berkelompok untuk
mengaplikasikan materi yang sedang
dipelajari.

Contoh Soal dan Pembahasan berisi
contoh soal dan pembahasan yang
terkait dengan materi yang sedang
dipelajari.
Praproyek berisi tugas individu maupun kelompok yang dapat dilakukan
di akhir pembelajaran setiap bab.
Praproyek dikolaborasikan dengan
mata pelajaran lain dan berkaitan dengan penguatan Profil Pelajar Pancasila.
Refleksi berisi pertanyaan-pertanyaan
untuk diri sendiri agar dapat mengetahui kompetensi yang sudah dipahami
dan belum dipahami.

Buku ini didukung dengan
media digital sebagai
sumber belajar.

003 - 300 - 064 - 0
ISBN 000 - 000 - 000 - 000 - 0

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.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

003-323-051-0

Jld. 1/Kls VII

Rp66.000

untuk

PENDIDIKAN PANCASILA

Profil Pelajar Pancasila berisi profil
Pelajar Pancasila yang diharapkan
dapat diterapkan oleh peserta didik.

untuk SMP/MTs Kelas VII

Adapun keistimewaan buku ini
adalah sebagai berikut.
Tujuan Pembelajaran disajikan
sebagai penuntun atas materi yang
dipelajari.

SMP/MTs
Kelas VII

1

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

KLIK DI SINI

untuk melihat contoh halaman isi

untuk SMP Kelas VII

Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ini ditujukan bagi peserta
didik SMP yang ingin memahami Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
secara lebih mendalam. Buku ini menyajikan materi esensial, kegiatan, dan
soal-soal yang akan membantu peserta didik mencapai hasil pembelajaran
secara holistik, baik dari aspek kompetensi kognitif maupun non-kognitif
untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. Buku ini mengacu pada
Kurikulum Merdeka.
Di dalamnya terdapat fitur-fitur
seperti:
Tujuan Pembelajaran, berisi hasil
belajar yang diharapkan terjadi,
dimiliki, atau dikuasai berdasarkan
Capaian Pembelajaran.
Profil Pelajar Pancasila, berisi profil
Pelajar Pancasila yang diharapkan
dapat diterapkan oleh peserta didik.
Kata Kunci, berisi kata-kata kunci
yang dibahas pada setiap bab.
Penerapan Budi Pekerti, berisi
contoh penerapan dalam kehidupan
sehari-hari yang terkait dengan
materi.
Nasihat, berisi informasi tambahan
yang terkait materi.
Kegiatan, berisi soal-soal kegiatan
yang dapat meningkatkan
keterampilan sesuai dengan materi.

Contoh soal dan pembahasan, berisi
contoh soal dan pembahasan yang
sesuai dengan materi.
Rangkuman, berisi konsep-konsep
penting setiap bab yang harus
diperhatikan.
Refleksi, berisi pertanyaan-pertanyaan
untuk diri sendiri agar dapat diketahui
kompetensi yang sudah dipahami dan
belum dipahami.
Uji Pemahaman, Latihan Soal Akhir
Bab, dan Uji Capaian Pembelajaran,
berisi soal-soal dengan bentuk pilihan
ganda dan uraian. Bagian ini dilengkapi
juga dengan soal tipe HOTS sebagai
evaluasi pemahaman peserta didik
terhadap materi.
Praproyek, berisi tugas riset atau
penelitian yang mengolaborasikan
beberapa mata pelajaran dan
penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Buku ini didukung dengan
media digital sebagai
sumber belajar.

003 - 297 - 047 - 0

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.

Pengarang: Nasikin, dkk

Nasikin | Syaekudin | Mushonef | Parjono

PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM
dan BUDI PEKERTI

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM dan BUDI PEKERTI Jilid 1 untuk SMP Kelas VII

PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM
dan BUDI PEKERTI

Nasikin | Syaekudin | Mushonef | Parjono

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI
Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

003-297-047-0

Jld. 1/Kls VII

Rp81.000

003-297-048-0

Jld. 2/Kls VIII

Rp90.000

untuk

SMP

Kelas VII

1

ISBN 978 - 623 - 266 - 650 - 4

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

KLIK DI SINI

untuk melihat contoh halaman isi kelas VII

KLIK DI SINI

untuk melihat contoh halaman isi kelas VIII

BRIGHT
AN

COURSE FOR SMP/MTs GRADE VII

BRIGHT
AN

ENGLISH
COURSE FOR SMP/MTs GRADE VII

Bright An English course for SMP/MTs presents essential materials and
activities that will help students achieve holistic learning outcomes, both
in terms of cognitive and non-cognitive competencies achieve Pancasila
Profile Development. This book refers to the Merdeka Curriculum. It includes
features such as:

Nur Zaida

• Pancasila Profile Development, contains profiles of Pancasila Students
that are expected to be applied by students.
• Keywords, contains key words that are discussed in each chapter.
• Reflection, contains questions for yourself so that competencies that have
been understood and not understood can be known.
• AKM Model Critical Thinking Questions and HOTS Exercises.

Buku ini didukung dengan
media digital sebagai
sumber belajar.

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
di-download atau diunduh di Play Store.

4

An English

• Project, contains individual and group assignments that can be done at
the end of each chapter.

Jilid 1 untuk SMP/MTs Kelas VII

• Learning Objectives, contains learning outcomes that are expected to
occur, have, or be mastered based on Capaian Pembelajaran.

004 - 570 - 052- 0

ISBN 000 - 000 - 000 - 000 - 0

BRIGHT

1

ENGLISH

Tim Edukatif

Kurikulum Merdeka

BRIGHT AN ENGLISH COURSE

1

Pengarang: Nur Zaida

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

003-420-008-0

Jld. 1/Kls VII

Rp58.000

003-420-009-0

Jld. 2/Kls VIII

Rp71.000

KLIK DI SINI

untuk melihat contoh halaman isi kelas VII

KLIK DI SINI

untuk melihat contoh halaman isi kelas VIII

JAKARTA Telp. (021) 8717006 (Hunting) Fax. (021) 8717011, 8708660 BEKASI Telp/Fax. (021)
88957526-27 TANGERANG Telp. (021) 55797942-43 Fax. (021) 55797945 BOGOR Telp/Fax.
(0251) 8355744 LAMPUNG Telp. (0721) 774005, Fax. (0721) 773715 BANDUNG Telp. (022)
7500893 Fax. (022) 7504918 CIREBON Telp. (0231) 205006 Fax. (0231) 207728 SEMARANG Telp.
(024) 7609432, 7609475, 7604394 Fax. (024) 7615612 SURAKARTA Telp. (0271) 730507, 730508,
710481 Fax. (0271) 719370 PURWOKERTO Telp. (0281) 6843870 YOGYAKARTA Telp. (0274) 443
6666, Fax. (0274) 443 6906-07 SURABAYA Telp (031) 8687910-12, Fax. (031) 8676738, BALI
Telp/Fax. (0361) 484386-483187 JEMBER Telp. (0331) 426692 Fax. (0331) 484784 MALANG Telp/
Fax. (0341) 4377079 PAPUA Telp. (0967) 5189598 MADIUN Telp/Fax. (0351) 494567, Flexi (0351)
7811451 MEDAN Telp. (061) 7853885 (Hunting), Fax. (061) 7853886-87 SIANTAR Telp. (0622)
96732 Fax. (0622) 96732 BANDA ACEH Telp/Fax. (0651) 35555-66 PEKANBARU Telp. (0761)
571633, 571533 Fax (0761) 39198-99 PADANG Telp. (0751) 7052251-77 Fax. (0751) 7055131
PALEMBANG Telp. (0711) 444463 Fax. (0711) 444462 SAMARINDA (0541) 261330, 261449 Fax.
(0541) 260373 BANJARMASIN Telp. (0511) 4221139 Fax. (0511) 4221138 PONTIANAK Telp.
(0561) 713609 Fax.(0561) 713611 MAKASSAR Telp. (0411) 883933, 883948 Fax. (0411) 883922
PALU Telp/Fax. (0451) 452650

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:
Nama : ..................................................
Telp : ..................................................

DOWNLOAD

KLIK DI SINI

Penerbit Erlangga
bukuerlangga

Kurikulum Merdeka

List Harga Buku

Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan
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