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bukuerlangga

BUKU PELAJARAN

DAFTAR HARGA

SMK/MAK

Kurikulum
Merdeka
Kurikulum
Merdeka
sudah mulai!

Apakah
Anda sudah
siap?
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.

Pipit Dwi Komariah

Bahasa
Indonesia

SMK/MAK Kelas X

uku ini disusun berdasarkan Kurikulum Merdeka. Sesuai semangat dasar Kurikulum Merdeka,
uku ini kaya dengan asesmen berbasis AKM (Asesmen Kompetensi Minimum), yang menguji
emampuan berpikir/kognitif peserta didik, serta Proyek, yang mengasah karakter sesuai
rofil pelajar Pancasila dan keterampilan abad ke-21. Semua itu tecermin dalam fitur-fitur
ebagai berikut.
Prolog, berisi gambaran ringkas materi yang akan dibahas dalam suatu bab.

Pipit Dwi Komariah

Bahasa
Indonesia

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.

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.
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.

005 - 490 - 040 - 0

Kelas X

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.

SMK/MAK

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

Bahasa Indonesia

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.

SMK/MAK Kelas X

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.
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CAPAIAN PEMBELAJARAN

Materi 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.

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.

KELOMPOK UMUM
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI
Pengarang: Sholeh Dimyathi, dkk.
Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-297-013-0

Jld. 1/Kls X

Rp89.000

005-297-014-0

Jld. 2/Kls XI

Rp130.000

KLIK DI SINI

untuk melihat contoh halaman isi

KLIK DI SINI

untuk melihat contoh halaman isi

Yuyus Kardiman, dkk.

PENDIDIKAN PANCASILA
Pendidikan

Pancasila
SMK/MAK Kelas X

Buku ini didukung dengan
media digital sebagai
sumber belajar.

Pendidikan

Pancasila

Pendidikan Pancasila

Kelas X

SMK/MAK

SMK/MAK Kelas X

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.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-323-008-0

Jld. 1/Kls X

Rp80.000

KLIK DI SINI

untuk melihat contoh halaman isi
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005 - 005 - 014 - 0

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.

Pengarang: Yuyus Kardiman, dkk.

Yuyus Kardiman, dkk.

ISBN 978 - 602 - 486 - 538 - 2

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

Pipit Dwi Komariah

BAHASA INDONESIA
Bahasa
Indonesia

SMK/MAK Kelas X

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.

•

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.

Pengarang: Pipit Dwi Komariah

Pipit Dwi Komariah

Bahasa
Indonesia

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-490-040-0

Jld. 1/Kls X

Rp84.000

005-490-041-0

Jld. 2/Kls XI

Rp95.000

Buku ini didukung dengan
media digital sebagai
sumber belajar.

Bahasa Indonesia

Kelas X

SMK/MAK

SMK/MAK Kelas X

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.

1

005 - 490 - 040 - 0

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.

Kurikulum Merdeka

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

untuk melihat contoh halaman isi

KLIK DI SINI

untuk melihat contoh halaman isi

SEJARAH

Pengarang: Ratna Hapsari - M. Adil
Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-907-007-0

Jld. 1/Kls X

Rp135.000

005-907-008-0

Jld. 2/Kls XI

Rp132.000

KLIK DI SINI

untuk melihat contoh halaman isi

KLIK DI SINI

untuk melihat contoh halaman isi

KELOMPOK KEJURUAN
MATEMATIKA

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-510-031-0

Jld. 1/Kls X

Rp115.000

KLIK DI SINI

untuk melihat contoh halaman isi
RUMPUN TEKNOLOGI

005-510-053-0
KLIK DI SINI

Pengarang:
Arif Ediyanto Maya Harsasi

Jld. 2/Kls XI

Rp102.000

untuk melihat contoh halaman isi

RUMPUN KESEHATAN DAN PEKERJAAN SOSIAL,
AGROBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI, SERTA KEMARITIMAN

005-510-054-0
KLIK DI SINI

Jld. 2/Kls XI

Rp100.000

untuk melihat contoh halaman isi

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

005-510-055-0
KLIK DI SINI

SPLASH

Jld. 2/Kls XI

Rp102.000

untuk melihat contoh halaman isi

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-420-040-0

Jld. 1/Kls X

Rp67.000

KLIK DI SINI

untuk melihat contoh halaman isi

005-420-041-0
KLIK DI SINI

Pengarang:
Anik Muslikah
Indriastuti

Jld. 2/Kls XI

Rp75.000

untuk melihat contoh halaman isi

RUMPUN KESEHATAN DAN PEKERJAAN SOSIAL,
AGROBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI, SERTA KEMARITIMAN

005-420-043-0
KLIK DI SINI

Jld. 2/Kls XI

Rp75.000

untuk melihat contoh halaman isi

Kurikulum Merdeka

RUMPUN TEKNOLOGI

5

INFORMATIKA

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

RUMPUN TEKNOLOGI

005-004-013-0
KLIK DI SINI

Jld. 1/Kls X

Rp109.000

untuk melihat contoh halaman isi

RUMPUN KESEHATAN DAN PEKERJAAN SOSIAL,
AGROBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI, SERTA KEMARITIMAN
Pengarang:
Andi Novianto

005-004-014-0
KLIK DI SINI

Jld. 1/Kls X

Rp97.000

untuk melihat contoh halaman isi

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

005-004-015-0
KLIK DI SINI

Jld. 1/Kls X

Rp101.000

untuk melihat contoh halaman isi

PROYEK IPAS (ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN SOSIAL)
Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

Pengarang: Berti Sagendra, dkk.
RUMPUN TEKNOLOGI

005-500-012-0
KLIK DI SINI

Jld. 1/Kls X

Rp102.000

untuk melihat contoh halaman isi

Kurikulum Merdeka

Pengarang: Indang Retno, dkk.
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RUMPUN KESEHATAN DAN PEKERJAAN SOSIAL,
AGROBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI, SERTA KEMARITIMAN

005-500-013-0
KLIK DI SINI

Jld. 1/Kls X

Rp102.000

untuk melihat contoh halaman isi

Pengarang: Dwi Harti, dkk.
RUMPUN BISNIS DAN MANAJEMEN, PARIWISATA,
SERTA SENI DAN EKONOMI KREATIF

005-500-014-0
KLIK DI SINI

Jld. 1/Kls X

Rp109.000

untuk melihat contoh halaman isi

R. Bambang Eko Sugihartadi

NIHONGO DE YAROU BIDANG KEAHLIAN PARIWISATA

o de Yarou

MAK

ebutuhan pembelajaran bahasa Jepang pada Kurikulum
disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Pelajar
g hayat.

uruh baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor.
ngkatan hasil keberhasilannya dapat terukur sebagai
ndividu yang percaya diri dengan pengetahuan dan
ke dalam dunia kerja. Setiap bagian pada buku ini akan
n belajar yang bermakna dan menyenangkan. Fitur-fitur
gkum sebagai berikut.

Pengarang: R. Bambang E. S.

R. Bambang Eko Sugihartadi

Nihongo de Yarou
Buku Ajar
Bahasa Jepang

FASE F
untuk SMK/MAK

las kegiatan inti yang tersaji persatu halaman. Setiap
baran nyata penggunaan bahasa Jepang dalam situasi

eberapa sub kegiatan berupa kegiatan yang dimulai dari
nfirmasi terhadap apa yang dipelajari.

nti merupakan pembelajaran berbasis proyek.

nyimpulkan sendiri tentang yang dipelajari dari semua
ah kegiatan inti.

buat perkegiatan sehingga pemelajar dapat mempelajari
mpuan diri, kebutuhan, dan kondisi lingkungan sekitar.
Jepang minimal disesuaikan dengan Can-do Japan

k menjadi materi pembelajaran untuk menunjang
da situasi kerja.

Nihongo de Yarou

merupakan proyek yang sudah disiapkan untuk dapat
mata pelajaran lain.

hampir semua disertai dengan huruf latin.

bawah kegiatan

didukung dengan
igital sebagai
belajar.

Jilid/Kelas

Harga

005-495-001-0

Jld. 1/Kls X

Rp81.000

KLIK DI SINI

m setiap kegiatan adalah sebuah kesatuan reseptif dan

igital berupa file PDF dan CBT untuk mendukung
an materi dengan cara men-scan atau memindai
E yang tersaji di halaman isi buku.

Kode Buku

005 - 495 - 001 - 0
ISBN 978 - 623 - 266 - 749 - 5

untuk melihat contoh halaman isi

SMK/MAK
Bidang keahlian

Pariwisata

e dapat diakses dengan alat
a, yaitu Erlangga Reader yang dapat
load atau diunduh di Play Store.

BUKU ERLANGGA
ERLANGGA
BUKU
Sum ber Belajar Ter percaya

Pembahasan Lebih Mendalam
Beraga m Pilih an Pro duk

(Buku Teks, Buku Soal, Eboo k)

Dilengkapi Media Belajar Digital

Kurikulum Merdeka
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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

List Harga Buku
KLIK DI SINI

Penerbit Erlangga
bukuerlangga

Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan
005.008.025.5

