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Pengarang: Shyla K. Lande & Eka M. Astuti

2

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-420-001-2

Jld. 1/Kls X

Rp135.000

005-420-002-2

Jld. 2/Kls XI

Rp109.000

005-420-003-2

Jld. 3/Kls XII

Rp104.000

MATEMATIKA
Pengarang: Kasmina & Toali

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-510-022-2

Jld. 1/Kls X

Rp183.000

005-510-023-2

Jld. 2/Kls XI

Rp184.000

005-510-024-2

Jld. 3/Kls XII

Rp100.000

PRODUKTIF BERBAHASA INDONESIA
Pengarang: Yustinah

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-490-008-2

Jld. 1/Kls X

Rp147.000

005-490-009-2

Jld. 2/Kls XI

Rp147.000

005-490-010-2

Jld. 3/Kls XII

Rp144.000

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI
Pengarang: Iim Halimah, dkk.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-297-004-2

Jld. 1/Kls X

Rp120.000

005-297-011-2

Jld. 2/Kls XI

Rp139.000

005-297-012-1

Jld. 3/Kls XII

Rp139.000

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI (PENILAIAN)
Pengarang: Iim Halimah, dkk.

berisi khazanah informasi tentang keindahan dan keajaiban
mbil dari berbagai sumber. Dengan demikian peserta didik
wawasan tentang dunia Islam sekaligus menambah kadar

ar istilah yang dilengkapi dengan definisi.

ah dinyatakan layak terbit berdasarkan Keputusan Kepala Badan
gan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama Republik
2019 tentang “Buku Pendidikan Agama yang Layak Terbit pada
n 2019”.

Agama Islam
dan Budi Pekerti

untuk

SMK Kelas X

1

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-297-016-0

Jld. 1/Kls X

Rp127.000

005-297-017-0

Jld. 2/Kls XI

Rp142.000

005-297-018-0

Jld. 3/Kls XII

Rp143.000

PENJASORKES
Pengarang: Indiriati A. & M. Azhar

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-796-004-1

Jld. 1/Kls X

Rp144.000

005-796-005-0

Jld. 2/Kls XI

Rp121.000

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Pengarang: Yuyus K.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-370-001-2

Jld. 1/Kls X

Rp188.000

005-370-002-2

Jld. 2/Kls XI

Rp157.000

005-370-003-2

Jld. 3/Kls XII

Rp132.000

Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi Dasar (KD) 2018

005 - 297 - 016- 0

241 - 945
422 - 83
ISBN 978 - 602 - 486

Pendidikan

Jilid 1 untuk SMK Kelas X

lam dan Budi Pekerti untuk SMK yang disusun berdasarkan
ini dilengkapi dengan fitur-fitur antara lain:
ah Al-Qur’an, berisi ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan
ebelum pelajaran dimulai.
berpikir yang berhubungan dengan materi pembelajaran.
erta didik dapat mengambil pelajaran atau hikmah sekaligus
an bagi peserta didik.
kumpulan-kumpulan hadis Nabi Muhammad Saw. yang
eri, diharapkan peserta didik dapat meneladani perilaku Nabi
m kehidupan sehari-hari.
ulan materi dari setiap bab.
aian yang meliputi: penilaian sikap, penilaian pengetahuan,
pilan.
er, berisi soal-soal pilihan ganda dan esai untuk menguji
rapan konsep.
atan aplikasi dilakukan peserta didik yang berhubungan
lajaran.
okoh-tokoh Islam yang paling berpengaruh di dunia yang
sumber. Dengan demikian, peserta didik dapat mengenal
a pengetahuan tentang tokoh-tokoh Islam di dunia.
i kisah-kisah islami yang diambil dari berbagai sumber,
idik dapat melihat dan menerapkannya dalam kehidupan

Pendidikan Agama Islam
dan Budi Pekerti

sX

H. Abd. Rahman Hj. Iim Halimah Munawir A.M.
H.A. Sholeh Dimyathi H. Ridhwan

H. Abd. Rahman Hj. Iim Halimah Munawir A.M.
H.A. Sholeh Dimyathi H. Ridhwan

am
Pekerti

3

SEJARAH INDONESIA
Ratna Hapsari

Ratna Hapsari

K/MAK Kelas X

Sejarah Indonesia

untuk SMK/MAK Kelas X

disusun dengan mengacu pada Kurikulum 2013 (KI-KD
aimana diamanatkan pemerintah, mulai Tahun Ajaran
ata pelajaran Sejarah Indonesia diajarkan hanya di Kelas X.
ncakup seluruh Kompetensi Dasar Kelas X, XI, dan XII dari
elumnya. Maka, tantangan utama dalam proses penulisan
h banyaknya Kompetensi Dasar yang harus dipelajari.
epadatan materi tidak bisa dihindarkan, hal penting yang
perhatikan adalah narasi yang mengalir, logis, dan mudah
ain akan mendapatkan gambaran yang utuh tentang
a lalu bangsa kita, narasi yang mudah dipahami diharapkan
erta didik dapat mengikuti dan mencerna setiap materi
. Dengan demikian, pada akhir tahun pelajaran, seluruh
asar dapat dikuasai dengan baik.
enunjang pemahaman, soal-soal evaluasi di akhir bab telah
mikian rupa sehingga benar-benar mengikuti rambu-rambu
soal yang baik. Sementara itu, sejalan dengan tuntutan
13, buku ini melalui sajian materi dan berbagai bentuk
amnya secara implisit ingin menanamkan karakter-karakter
m diri peserta didik, seperti nasionalisme dan patriotisme,
ggung jawab, pantang menyerah, kejujuran, cinta damai,
ap orang lain, dan sebagainya. Guru diharapkan kreatif
n dan mengarahkan proses belajar-mengajar sehingga
ter itu benar-benar dilatih dan dihayati.

Pengarang: Ratna Hapsari & M. Adil

M.Adil

Sejarah
Indonesia

M.Adil

rah
nesia

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-907-001-3

Jld. 1/Kls X

Rp238.000

untuk

SMK/MAK Kelas X

005 - 907 - 001 - 3
ISBN 978 - 602 - 434 - 443 - 6

SENI BUDAYA

GRADE X

Anik M. Indriastuti

SH (Smart Path to Learning English) for SMK/MAK Grade X is based on
m 2013 (KI-KD 2018). This book features meaningful drills and practice
in four areas of language learning: listening, speaking, reading, and
eatures of the book are Prologue (an apperception that gives students a
f the lesson), Warm up (a warm up task or activity before entering the main
Spoken Zone (activities that can improve students’ listening and speaking
ritten Zone (activities that can improve students’ reading and writing skills),
Your Knowledge (contains brief explanation that can improve students’
e about the lesson), Grammar Point (a variety of materials covering
about the lesson), Project (group activities about topics being learned),
mary (a short description that gives the main facts or ideas of the lesson).
also the additional features of the book.

Evaluation

listening,
, and writing

Contain audio for
speaking and listening
activities.

disusun berdasarkan Perdirjen Dikdasmen No. 464/D.D5/KR/2018 tahun
ntang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Muatan
l (A), Muatan Kewilayahan (B), Dasar Bidang Keahlian (C1), Dasar Program
n (C2), dan Kompetensi Keahlian (C3).
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.

SPLASH
Smart Path to Learning English

X
GRADE

005 - 420 - 014 - 0

1

ISBN 978 - 623 - 266 - 022 - 9

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

Eka Zuliana • Sarli Bamoris M.K. • Diyarko

UNTUK KELAS X

Matematika untuk SMK/MAK Kelas X ini disusun berdasarkan kurikulum
2018. Buku ini dirancang dengan fitur-fitur pembelajaran yang menarik
mudah dipahami peserta didik, mengikuti perkembangan zaman, dan

Berisi soal-soal pilihan
ganda berbentuk CBT
di setiap bab.

gan materi yang
h dibahas.

File
Multimedia
File video yang berisi
tutorial menyelesaikan
soal-soal sulit atau
soal UN.

Jilid 1 untuk SMK/MAK Kelas X

Ulas CBT

si aktivitas latihan
g disajikan untuk

Matematika
UNTUK

KELAS X

4

Buku ini didukung dengan
media digital sebagai
sumber belajar.

Media digital berupa file PDF untuk mendukung
penjelasan materi dengan cara men-scan atau memindai
QR CODE yang tersaji di halaman isi buku.

005 - 510 - 058 - 0
ISBN 978 - 602 - 486 - 719 - 5

Matematika

u ini disusun berdasarkan Perdirjen Dikdasmen No. 464/D.D5/KR/2018 tahun
8 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Muatan
onal (A), Muatan Kewilayahan (B), Dasar Bidang Keahlian (C1), Dasar Program
hlian (C2), dan Kompetensi Keahlian (C3).

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

Jld. 1/Kls X

Rp135.000

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-420-014-0

Jld. 1/Kls X

Rp81.000

005-420-015-0

Jld. 2/Kls XI

Rp69.000

005-420-016-0

Jld. 3/Kls XII

Rp70.000

Pengarang: Eka Zuliana, dkk.

Eka Zuliana • Sarli Bamoris M.K. • Diyarko

ai ekonomis. Berikut fitur-fitur pembelajarannya.

nguji penalaran
erta didik terkait

005-700-003-2

POINT TO POINT (PTP) MATEMATIKA

atematika 1

Studi Kasus

Harga

Multimedia
File

CBT Exam

Contain computer
based test exercises.

tests.

Jilid/Kelas

Pengarang: Anik M. Indriastuti

Anik M. Indriastuti

for SMK/MAK Grade X

1

Smart Path to Learning English

o Learning English

Kode Buku

POINT TO POINT (PTP) SPLASH ENGLISH

SPLASH

LASH

Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi Dasar (KD) 2018

Pengarang: Sugiyanto, dkk.

1

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-510-058-0

Jld. 1/Kls X

Rp72.000

005-510-059-0

Jld. 2/Kls XI

Rp67.000

005-510-060-0

Jld. 3/Kls XII

Rp36.000

POINT TO POINT (PTP) BAHASA INDONESIA
Pengarang: Sujepti & Nugroho P. S.

Jilid/Kelas

Harga

005-490-022-0

Jld. 1/Kls X

Rp77.000

005-490-023-0

Jld. 2/Kls XI

Rp81.000

005-490-024-0

Jld. 3/Kls XII

Rp63.000

Ria Ismayani I Coline Carretier
Ersy Veronita

S’IL VOUS PLAIT BAHASA PRANCIS

us
Plaît
Mon manuel
d’initiation
au français

Ria Ismayani I Coline Carretier
Ersy Veronita

S’il Vous
Plaît
Mon manuel
d’initiation
au français

Buku Pengantar
Bahasa Prancis

untuk SMK/MAK

S’il Vous Plaît merupakan buku ajar Bahasa
Prancis untuk peserta didik SMK/MAK
yang disusun berdasarkan Kurikulum 2013
Revisi 2018 dengan Kompetensi Dasar Mata
Pelajaran Muatan Nasional (A). Materi dalam
buku ajar ini disusun secara terintegrasi
dan mencakup 4 kecakapan berbahasa,
yaitu membaca, menulis, mendengarkan,
dan berbicara, agar peserta didik dapat
berkomunikasi dengan Bahasa Prancis dalam
konteks kehidupan sehari-hari dan dunia
kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, buku
ini juga dilengkapi dengan aktivitas yang
dapat memperkaya kosakata peserta didik
dan meningkatkan pemahaman penggunaan
struktur Bahasa Prancis yang tepat dalam
berkomunikasi.

Kode Buku

Harga

A1

005-440-002-0

Rp115.000

Buku Pengantar
Bahasa Prancis

005 - 440 - 002 - 0

untuk

ISBN 978 - 623 - 266 - 428 - 9

SMK/MAK

Kelompok C1
Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa
Andi Novianto

tal

sX

orissi sim nobitiu ribusae nos maxiupiende libustiis magniscius, aliquis
olorpo reperov iduciatur sapella dolum, serspides esequas ident hil
nsentis volore, quas expliquid eaquionsequ idebit quam rest magnate
us dolupit atescillis magniet, aut et
sed quis eos sentem essimus andio.

eni magnim est, officaes dolupta
uid ute non eaqui volo et pro conseperchil miliqui aut accus rendebit
uates si quas evel is eat iume dolorio
atium num ipsamusam esto que pori

Simulasi dan
Komunikasi Digital

i dolorum re officid mo doluptati aut
ciisinimi, sam que veribus eaquidu
ccullestrum est volorum

005 - 000 - 001 - 0

ISBN 978 - 602 - 298
241 - 134
422 - 3

Simulasi dan
Komunikasi
C1
Digital

untuk SMK/MAK Kelas X

b il maios aut doluptur, siminctio.
s es cus etur, sum fugia dolorum
eles veriatum lanis et magnatati apis
obit, sum acculligeni dit es se secatat.

untuk

SMK/MAK Kelas X

SIMULASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL
Pengarang: Andi Novianto

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-000-001-0

Jld. 1/Kls X

Rp204.000

Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi Dasar (KD) 2018

S’il Vous Plaît

•

Audio yang dapat diakses dengan QR Code
Kosakata yang sering dipakai
Tata bahasa penting dalam
berkomunikasi
Informasi tentang budaya Prancis

Pengarang: Ria Ismayani, dkk.

Niveau

S’il Vous Plaît dilengkapi dengan:
•
•
•

Andi Novianto

manuel de
es des écoles
e curriculum de
s compétences
s de contenu
ce manuel est
e et comprend
tiques, à savoir
er afin que les
uer en français
quotidienne et
ur atteindre cet
également des
r le vocabulaire
ompréhension
es de la langue
munication.

ec le code QR

Kode Buku

Semua Kompetensi Keahlian

5

Sudirman

BIDANG KEAHLIAN

Teknologi dan Rekayasa

Sudirman

sika

uk SMK/MAK Kelas X

Fisika

Fisika

ndahuluan, berisi pengenalan serta ringkasan tentang topik yang akan
las guna menstimulus dan memotivasi peserta didik mendalami materi
ih lanjut.
o Fisika, berisi info tambahan ringkas seputar topik yang sedang dibahas.
ysicsnet, berisi alamat situs internet yang memfasilitasi peserta didik
mpelajari materi secara lebih mendalam.
ntoh, berisi bentuk-bentuk soal disertai langkah-langkah penyelesaian
agai umpan balik topik yang telah dipahami.
Kemampuan Diri, berisi soal esai untuk menguji pemahaman peserta
ik mengenai konsep yang telah dipelajari.
sperimen, berisi kegiatan untuk menemukan suatu konsep fisika dengan
kerja secara ilmiah.
likasi, berisi penerapan konsep fisika pada topik yang dipelajari dalam
hidupan sehari-hari.
ofil Fisikawan, berisi tentang pengenalan ilmuwan/fisikawan yang berjasa
am penemuan konsep fisika.
osarium, berisi definisi singkat dari beberapa istilah fisika yang digunakan.
angan Akhir Bab, berisi soal-soal pilihan ganda dan esai untuk mengukur
ngetahuan peserta didik.
angan Akhir Semester, berisi soal-soal yang disajikan guna menguji
mahaman dan penerapan konsep peserta didik dalam satu semester.

Pengarang: Sudirman

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-530-007-1

Jld. 1/Kls X

Rp235.000

untuk

241 - 466
422 - 53
ISBN 978 - 602 - 434

Bidang Keahlian
Teknologi dan Rekayasa

2/1/18 10:25 AM

Aas Saidah Michael Purba

Kimia

Kimia

huluan, berisi pengenalan serta ringkasan tentang topik yang akan
una menstimulus dan memotivasi peserta didik mendalami materi
njut.
mia, berisi info tambahan ringkas seputar topik yang sedang dibahas.
et, berisi alamat situs internet yang memfasilitasi peserta didik
lajari materi secara lebih mendalam.
, berisi bentuk-bentuk soal disertai langkah-langkah penyelesaian
umpan balik topik yang telah dipahami.
mampuan Diri, berisi soal esai untuk menguji pemahaman peserta
engenai konsep yang telah dipelajari.
men, berisi kegiatan untuk menemukan suatu konsep kimia dengan
secara ilmiah.
i, berisi penerapan konsep kimia pada topik yang dipelajari dalam
pan sehari-hari.
imiawan, berisi tentang pengenalan ilmuwan/kimiawan yang berjasa
penemuan konsep kimia.
um, berisi definisi singkat dari beberapa istilah kimia yang digunakan.
n Akhir Bab, berisi soal-soal pilihan ganda dan esai untuk mengukur
ahuan peserta didik.
n Akhir Semester, berisi soal-soal yang disajikan guna menguji
aman dan penerapan konsep peserta didik dalam satu semester.

C1

untuk SMK/MAK Kelas X

nologi dan Rekayasa

MK/MAK Kelas X

a Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa
n Kurikulum 2013 KI KD 2017 ini dilengkapi dengan
ebagai berikut.

Aas Saidah Michael Purba

ANG KEAHLIAN

mia

KIMIA
Pengarang: Aas S. & M. Purba

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-540-004-1

Jld. 1/Kls X

Rp168.000

untuk

SMK/MAK Kelas X

005 - 540 - 004 - 1

241 - 466
422 - 53
ISBN 978 - 602 - 434

Bidang Keahlian
Teknologi dan Rekayasa

Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi
Andi Novianto
Andi Novianto

Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi Dasar (KD) 2018

MK/MAK Kelas X

FISIKA

SMK/MAK Kelas X

005 - 530 - 007 - 1

dd 1

asi dan
nikasi Digital

C1

untuk SMK/MAK Kelas X

Fisika Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa
sarkan Kurikulum 2013 KI KD 2017 ini dilengkapi dengan
tur sebagai berikut.

tia dem autem corissi sim nobitiu ribusae nos maxiquo velit omnimol upiende libustiis magniscius, aliquis
ptium qui quam volorpo reperov iduciatur sapellque landiassi cusa dolum, serspides esequas ident hil
oluptae pe est, consentis volore, quas expliquid eaquierferumqui non nonsequ idebit quam rest magnate
pos velent dolectius dolupit atescillis magniet, aut et
cipis es eatur, consed quis eos sentem essimus andio.

parumquist, volleni magnim est, officaes dolupta
voluptati consequid ute non eaqui volo et pro conseum voluptatust is perchil miliqui aut accus rendebit
ea ne volorio eliquates si quas evel is eat iume dolorio
d et aut omnis pratium num ipsamusam esto que pori
m inctur?

Simulasi dan
Komunikasi Digital

, tem fuga. Pa qui dolorum re officid mo doluptati aut
ue doluptatur? Faciisinimi, sam que veribus eaquidu
is re, offic tenet occullestrum est volorum

005 - 000 - 001 - 0

ISBN 978 - 602 - 298
241 - 134
422 - 3

6

Simulasi dan
Komunikasi
C1
Digital

untuk SMK/MAK Kelas X

m reperia explab il maios aut doluptur, siminctio.
ptate con rehenes es cus etur, sum fugia dolorum
re dolupta tempeles veriatum lanis et magnatati apis
erovidus, sende nobit, sum acculligeni dit es se secatat.

SIMULASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL
Pengarang: Andi Novianto

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-000-001-0

Jld. 1/Kls X

Rp204.000

untuk

SMK/MAK Kelas X
Semua Kompetensi Keahlian

FISIKA
Pengarang: Pristiadi Utomo

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-530-009-0

Jld. 1/Kls X

Rp176.000

Suswanto Djony P. Siti Naqiyah

dapat dalam buku ini adalah sebagai berikut.

isi pengantar materi untuk memotivasi
m mempelajari bab yang akan dibahas.
erupa diskusi, pencarian informasi, dan
akan meningkatkan life skill peserta didik.
terdapat di akhir bab yang berisi informasi
pan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari .
berisi konsep penting dari materi yang

deskripsi singkat mengenai ilmuwan yang
engembangkan ilmu kimia.
i poin-poin penting mengenai materi yang

Kimia

ajikan, di antaranya Uji Kemampuan Diri
mahaman setelah mempelajari beberapa
han Bab untuk menguji pemahaman bab
Soal Semester untuk menguji pemahaman
emester.

Kimia

C1

untuk SMK/MAK Kelas X

K/MAK Kelas X Bidang Keahlian
an Komunikasi ini disusun berdasarkan
017. Materi dalam buku ini disajikan secara
didik lebih mudah dalam memahami dan
mia dalam kehidupan sehari-hari.

Suswanto Djony P. Siti Naqiyah

AN

formasi
kasi

Kelas X

KIMIA
Pengarang: Suswanto D. P. & Siti N.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-540-015-0

Jld. 1/Kls X

Rp158.000

untuk

SMK/MAK Kelas X

005 - 540 - 015 - 0

ISBN 978 - 602 - 298
241 - 134
422 - 3

Bidang Keahlian
Teknologi Informasi
dan komunikasi

Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen
Andi Novianto

Simulasi dan
Komunikasi
C1
Digital

Andi Novianto

tal

sX

orissi sim nobitiu ribusae nos maxiupiende libustiis magniscius, aliquis
olorpo reperov iduciatur sapella dolum, serspides esequas ident hil
nsentis volore, quas expliquid eaquionsequ idebit quam rest magnate
us dolupit atescillis magniet, aut et
sed quis eos sentem essimus andio.

eni magnim est, officaes dolupta
uid ute non eaqui volo et pro conseperchil miliqui aut accus rendebit
uates si quas evel is eat iume dolorio
atium num ipsamusam esto que pori

SIMULASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL
Pengarang: Andi Novianto

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-000-001-0

Jld. 1/Kls X

Rp204.000

untuk

SMK/MAK Kelas X

005 - 000 - 001 - 0

ISBN 978 - 602 - 298
241 - 134
422 - 3

Semua Kompetensi Keahlian

Sri Endang R. Sri Mulyani Suyetty

si Umum

Kelas X

um untuk SMK/MAK Kelas X ini disusun
m 2013 KI/KD 2017. Buku ini mencakup
egiatan administrasi, struktur manajemen,
ingkungan perusahaan, dan penataan
empelajari buku ini, peserta didik diharapkan
n menerapkan tata cara melakukan kegiatan
ik. Fitur-fitur pendukung materi dalam buku
ut.

Sri Endang R. Sri Mulyani Suyetty

IAN

Manajemen

Administrasi C1
Umum

risi informasi tambahan tentang aktivitas
ang dipelajari.
ormasi tentang situs internet yang
tuk mendalami lebih jauh materi yang sedang

Administrasi Umum

tu tugas-tugas yang dimaksudkan untuk
tahuan, penghayatan, dan keterampilan
materi yang sedang dipelajari.
butir penting dari bab yang telah dipelajari.
yaitu rangkaian soal yang terdiri atas pilihan
ap akhir bab untuk menguji kemampuan
memahami materi yang dipelajari.

untuk SMK/MAK Kelas X

gantar awal bab yang bertujuan memancing
a didik atau gambaran awal tentang materi

ADMINISTRASI UMUM
Pengarang: Sri Endang. dkk.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-657-027-0

Jld. 1/Kls X

Rp184.000

untuk

SMK/MAK Kelas X

005 - 657 - 027 - 0

ISBN 978 - 602 - 298
241 - 134
422 - 3

Bidang Keahlian
Bisnis dan Manajemen

EKONOMI BISNIS

Alam S.

N

Alam S.

najemen

isnis

las X

olleni magnim est, officaes dolupta
equid ute non eaqui volo et pro conset is perchil miliqui aut accus rendebit
iquates si quas evel is eat iume dolorio
pratium num ipsamusam esto que pori

qui dolorum re officid mo doluptati aut
Faciisinimi, sam que veribus eaquidu
t occullestrum est volorum

005 - 350 - 005 - 0

ISBN 978 - 602 - 298
241 - 134
422 - 3

Ekonomi Bisnis

corissi sim nobitiu ribusae nos maximol upiende libustiis magniscius, aliquis
m volorpo reperov iduciatur sapellusa dolum, serspides esequas ident hil
consentis volore, quas expliquid eaquin nonsequ idebit quam rest magnate
ctius dolupit atescillis magniet, aut et
onsed quis eos sentem essimus andio.

Ekonomi
Bisnis

C1

untuk SMK/MAK Kelas X

lab il maios aut doluptur, siminctio.
nes es cus etur, sum fugia dolorum
mpeles veriatum lanis et magnatati apis
e nobit, sum acculligeni dit es se secatat.

Pengarang: Alam S.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-330-005-0

Jld. 1/Kls X

Rp189.000

Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi Dasar (KD) 2018

Simulasi dan
Komunikasi Digital

i dolorum re officid mo doluptati aut
ciisinimi, sam que veribus eaquidu
ccullestrum est volorum

untuk SMK/MAK Kelas X

b il maios aut doluptur, siminctio.
s es cus etur, sum fugia dolorum
eles veriatum lanis et magnatati apis
obit, sum acculligeni dit es se secatat.

untuk

SMK/MAK Kelas X
Bidang Keahlian
Bisnis dan Manajemen

7

Mieke Miarsyah, dkk.

BIDANG KEAHLIAN

A

Mieke Miarsyah, dkk.

Bisnis dan Manajemen
Ilmu
Pengetahuan
Alam

IPA

Ilmu
Pengetahuan
Alam

C1

IPA

Ilmu
Pengetahuan
Alam

untuk SMK/MAK Kelas X

k SMK/MAK Kelas X

PA Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen untuk SMK/MAK
ini disusun berdasarkan Kurikulum 2013 KI-KD 2017.
ni dilengkapi dengan fitur-fitur berikut.
endahuluan, berisi pengenalan serta ringkasan tentang topik
ang akan diulas untuk menstimulasi dan memotivasi peserta didik
endalami materi lebih lanjut.
fo Sains, berisi info tambahan ringkas seputar topik yang sedang
bahas.
nk, berisi alamat situs internet yang memfasilitasi peserta didik
empelajari materi secara lebih mendalam.
ksperimen, berisi kegiatan untuk menguji suatu konsep sains
engan bekerja secara ilmiah.
ji Kemampuan Diri, berisi soal esai untuk menguji pemahaman
eserta didik mengenai konsep yang telah dipelajari.
plikasi, berisi penerapan konsep sains pada topik yang dipelajari
alam kehidupan sehari-hari.
langan Akhir Bab, berisi soal-soal pilihan ganda, isian, dan esai
ntuk mengukur pengetahuan peserta didik.
langan Akhir Semester, berisi soal-soal yang disajikan untuk
enguji pemahaman dan penerapan konsep peserta didik dalam satu
mester.

IPA (ILMU PENGETAHUAN ALAM)
Pengarang: Mieke Miarsyah, dkk.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-500-004-0

Jld. 1/Kls X

Rp140.000

untuk

SMK/MAK Kelas X

005 - 500 - 004 - 0

ISBN 978 - 602 - 298
241 - 134
422 - 3

Bidang Keahlian
Bisnis dan Manajemen

Bidang Keahlian Pariwisata

Andi Novianto

Andi Novianto

si dan
ikasi Digital

MK/MAK Kelas X

a dem autem corissi sim nobitiu ribusae nos maxio velit omnimol upiende libustiis magniscius, aliquis
ium qui quam volorpo reperov iduciatur sapellue landiassi cusa dolum, serspides esequas ident hil
uptae pe est, consentis volore, quas expliquid eaquiferumqui non nonsequ idebit quam rest magnate
os velent dolectius dolupit atescillis magniet, aut et
pis es eatur, consed quis eos sentem essimus andio.

arumquist, volleni magnim est, officaes dolupta
oluptati consequid ute non eaqui volo et pro consem voluptatust is perchil miliqui aut accus rendebit
ne volorio eliquates si quas evel is eat iume dolorio
et aut omnis pratium num ipsamusam esto que pori
nctur?

Simulasi dan
Komunikasi Digital

Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi Dasar (KD) 2018

em fuga. Pa qui dolorum re officid mo doluptati aut
e doluptatur? Faciisinimi, sam que veribus eaquidu
re, offic tenet occullestrum est volorum

Simulasi dan
Komunikasi
C1
Digital

untuk SMK/MAK Kelas X

m reperia explab il maios aut doluptur, siminctio.
tate con rehenes es cus etur, sum fugia dolorum
e dolupta tempeles veriatum lanis et magnatati apis
ovidus, sende nobit, sum acculligeni dit es se secatat.

SMK/MAK Kelas X

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-000-001-0

Jld. 1/Kls X

Rp204.000

untuk

Semua Kompetensi Keahlian

Suswanto Djony P.

Terapan untuk SMK/MAK kelas X Bidang Keahlian Pariwisata ini disusun
engacu pada Kurikulum 2013 KI KD 2017. Buku ini mencakup pemahaman
etahuan Fisika, Kimia, dan Biologi. Dengan mempelajari buku ini, peserta
rapkan dapat menerapkan ilmu-ilmu IPA dalam kehidupan sehari-hari.
tur-fitur yang disajikan untuk mendukung penyusunan buku ini adalah
erikut.

dahuluan, berisi pengantar materi yang diberikan untuk memotivasi
rta didik mempelajari materi yang akan dibahas.

Suswanto Djony P. Zainul Abidin Laila Novitasari

DANG KEAHLIAN

ariwisata

Pengarang: Andi Novianto

SMK/MAK Kelas X

005 - 000 - 001 - 0

ISBN 978 - 602 - 298
241 - 134
422 - 3

A Terapan

SIMULASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL

Zainul Abidin Laila Novitasari

IPA

Terapan C1

IPA TERAPAN
Pengarang: Suswanto, dkk.

Kemampuan Diri, berisi soal-soal uraian yang diberikan guna menguji
ahaman peserta didik tentang pokok bahasan yang sedang dibahas.

perimen, berisi kegiatan untuk menguji suatu konsep IPA sekaligus
ingkatkan keterampilan ilmiah peserta didik.

utar Sains, berisi penerapan konsep IPA pada topik yang sedang dipelajari
m kehidupan sehari-hari terutama pada bidang pariwisata.

vitas Diskusi, berisi kegiatan kelompok yang diberikan untuk
mperdalam pengetahuan dan penghayatan peserta didik terhadap suatu
ok bahasan yang sedang dipelajari.

gkuman, berisi ulasan singkat tentang materi yang diberikan untuk
gingat kembali materi-materi yang telah dibahas.

untuk SMK/MAK Kelas X

Sains, berisi info tambahan ringkas seputar topik yang sedang dibahas.

snet, berisi alamat situs internet yang memfasilitasi peserta didik untuk
jelajahi materi secara lebih mendalam.

ngan Akhir Bab, berisi soal-soal pilihan ganda dan uraian yang diberikan
k mengukur kemampuan peserta didik.

005 - 500 - 003 - 0

ISBN
ISBN978
978- -602
602- -434
241- -620
422- -13

005-500-003-0

Jld. 1/Kls X

Rp140.000

untuk

atia dem autem corissi sim nobitiu ribusae nos maxim quo velit omnimol upiende libustiis magniscius, aliquis
uptium qui quam volorpo reperov iduciatur sapellet que landiassi cusa dolum, serspides esequas ident hil
voluptae pe est, consentis volore, quas expliquid eaquiFerferumqui non nonsequ idebit quam rest magnate
t pos velent dolectius dolupit atescillis magniet, aut et
eicipis es eatur, consed quis eos sentem essimus andio.

e parumquist, volleni magnim est, officaes dolupta
us voluptati consequid ute non eaqui volo et pro conseorum voluptatust is perchil miliqui aut accus rendebit
s ea ne volorio eliquates si quas evel is eat iume dolorio
ed et aut omnis pratium num ipsamusam esto que pori
em inctur?

re, tem fuga. Pa qui dolorum re officid mo doluptati aut
que doluptatur? Faciisinimi, sam que veribus eaquidu
spis re, offic tenet occullestrum est volorum

005 - 910 - 003 - 0

ISBN 978 - 602 - 298
241 - 134
422 - 3

Mangatas Siringoringo

Kepariwisataan

untuk SMK/MAK Kelas X

tem reperia explab il maios aut doluptur, siminctio.
ruptate con rehenes es cus etur, sum fugia dolorum
m re dolupta tempeles veriatum lanis et magnatati apis
serovidus, sende nobit, sum acculligeni dit es se secatat.

8

Harga

SMK/MAK Kelas X

Mangatas Siringoringo

pariwisataan

SMK/MAK Kelas X

Jilid/Kelas

Bidang Keahlian
Pariwisata

Kepariwisataan

DANG KEAHLIAN

ariwisata

IPA Terapan

ngan Akhir Semester, berisi soal-soal yang disajikan guna menguji
ahaman dan penerapan konsep peserta didik dalam satu semester.

Kode Buku

untuk

SMK/MAK Kelas X
Bidang Keahlian
Pariwisata

KEPARIWISATAAN
Pengarang: Mangatas S.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-910-003-0

Jld. 1/Kls X

Rp128.000

Bidang Keahlian Kesehatan dan Pekerjaan Sosial

Andi Novianto

Andi Novianto

tal

sX

rissi sim nobitiu ribusae nos maxiupiende libustiis magniscius, aliquis
olorpo reperov iduciatur sapella dolum, serspides esequas ident hil
nsentis volore, quas expliquid eaquionsequ idebit quam rest magnate
us dolupit atescillis magniet, aut et
sed quis eos sentem essimus andio.

ni magnim est, officaes dolupta
uid ute non eaqui volo et pro conseperchil miliqui aut accus rendebit
ates si quas evel is eat iume dolorio
tium num ipsamusam esto que pori

Simulasi dan
Komunikasi Digital

dolorum re officid mo doluptati aut
ciisinimi, sam que veribus eaquidu
ccullestrum est volorum

Simulasi dan
Komunikasi
C1
Digital

untuk SMK/MAK Kelas X

b il maios aut doluptur, siminctio.
s es cus etur, sum fugia dolorum
les veriatum lanis et magnatati apis
obit, sum acculligeni dit es se secatat.

SIMULASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL
Pengarang: Andi Novianto

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-000-001-0

Jld. 1/Kls X

Rp204.000

untuk

SMK/MAK Kelas X

005 - 000 - 001 - 0

ISBN 978 - 602 - 298
241 - 134
422 - 3

Semua Kompetensi Keahlian

sehatan untuk SMK/MAK kelas X ini
2013 KI-KD 2017.
fitur berikut.
nalan serta ringkasan tentang topik
nstimulasi dan memotivasi peserta didik
jut.
bahan ringkas seputar topik yang sedang

Biologi

BIOLOGI
Pengarang: Mieke Miarsyah, dkk.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-570-003-0

Jld. 1/Kls X

Rp122.000

untuk

SMK/MAK Kelas X

005 - 570 - 003 - 0

ISBN 978 - 602 - 434 - 624 - 9

Bidang Keahlian
Kesehatan dan Pekerjaan Sosial

Pristiadi Utomo
Pristiadi Utomo

rjaan Sosial

gi dan Rekayasa
017 ini dilengkapi dengan

ringkas seputar topik yang sedang dibahas.
ernet yang memfasilitasi peserta didik
mendalam.
al disertai langkah-langkah penyelesaian
telah dipahami.
esai untuk menguji pemahaman peserta
h dipelajari.
uk menemukan suatu konsep fisika dengan

plikatif yang dilakukan peserta didik.
elaahan suatu kasus dalam kehidupan seharimateri yang sedang dibahas.
p fisika pada topik yang dipelajari dalam

dari beberapa istilah fisika yang digunakan.
oal pilihan ganda dan esai untuk mengukur

Fisika

C1

untuk SMK/MAK Kelas X

serta ringkasan tentang topik yang akan
motivasi peserta didik mendalami materi

Fisika

soal-soal yang disajikan guna menguji
sep peserta didik dalam satu semester.

005 - 530 - 003 - 0

ISBN 978 - 602 - 241 - 422 - 3

FISIKA
Pengarang: Pristiadi Utomo

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-530-003-0

Jld. 1/Kls X

Rp179.000

untuk

SMK/MAK Kelas X
Bidang Keahlian
Kesehatan & Pekerjaan Sosial

n ringkas seputar topik yang sedang dibahas.
ernet yang memfasilitasi peserta didik
h mendalam.
oal disertai langkah-langkah penyelesaian
g telah dipahami.
al esai untuk menguji pemahaman peserta
lah dipelajari.
tuk menemukan suatu konsep kimia dengan

ep kimia pada topik yang dipelajari dalam

pengenalan ilmuwan/kimiawan yang berjasa
.
at dari beberapa istilah kimia yang digunakan.
soal pilihan ganda dan esai untuk mengukur

Kimia

C1

untuk SMK/MAK Kelas X

atan dan Pekerjaan Sosial
2017 ini dilengkapi dengan

an serta ringkasan tentang topik yang akan
memotivasi peserta didik mendalami materi

Aas Saidah Tiara Damayanti

Aas Saidah Tiara Damayanti

erjaan Sosial

Kimia

si soal-soal yang disajikan guna menguji
nsep peserta didik dalam satu semester.

005 - 540 - 008 - 0

ISBN 978 - 602 - 434
241 - 661
422 - 43

KIMIA
Pengarang: Aas S. & Tiara D.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-540-008-0

Jld. 1/Kls X

Rp100.000

Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi Dasar (KD) 2018

Biologi

nternet yang memfasilitasi peserta didik
ebih mendalam.
n untuk menguji suatu konsep biologi
h.
soal esai untuk menguji pemahaman
sep yang telah dipelajari.
tan aplikatif yang dilakukan peserta didik.
penelaahan suatu kasus dalam kehidupan
nya dengan materi yang telah dipelajari.
konsep biologi pada topik yang dipelajari
ri.
risi tentang pengenalan ilmuwan yang
onsep biologi.
oal-soal pilihan ganda, isian, dan esai
uan peserta didik.
berisi soal-soal yang disajikan untuk
enerapan konsep peserta didik dalam satu

C1

untuk SMK/MAK Kelas X

X

Mieke Miarsyah, dkk.

Mieke Miarsyah, dkk.

kerjaan Sosial

untuk

SMK/MAK Kelas X
Bidang Keahlian
Kesehatan dan Pekerjaan Sosial

9

Bidang Keahlian Kemaritiman
Andi Novianto

Andi Novianto

asi dan
nikasi Digital

MK/MAK Kelas X

ia dem autem corissi sim nobitiu ribusae nos maxiuo velit omnimol upiende libustiis magniscius, aliquis
ptium qui quam volorpo reperov iduciatur sapellque landiassi cusa dolum, serspides esequas ident hil
oluptae pe est, consentis volore, quas expliquid eaquierferumqui non nonsequ idebit quam rest magnate
os velent dolectius dolupit atescillis magniet, aut et
ipis es eatur, consed quis eos sentem essimus andio.

parumquist, volleni magnim est, officaes dolupta
voluptati consequid ute non eaqui volo et pro conseum voluptatust is perchil miliqui aut accus rendebit
a ne volorio eliquates si quas evel is eat iume dolorio
d et aut omnis pratium num ipsamusam esto que pori
inctur?

Simulasi dan
Komunikasi Digital

tem fuga. Pa qui dolorum re officid mo doluptati aut
ue doluptatur? Faciisinimi, sam que veribus eaquidu
s re, offic tenet occullestrum est volorum

Simulasi dan
Komunikasi
C1
Digital

untuk SMK/MAK Kelas X

m reperia explab il maios aut doluptur, siminctio.
ptate con rehenes es cus etur, sum fugia dolorum
re dolupta tempeles veriatum lanis et magnatati apis
rovidus, sende nobit, sum acculligeni dit es se secatat.

SIMULASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL
Pengarang: Andi Novianto

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-000-001-0

Jld. 1/Kls X

Rp204.000

untuk

SMK/MAK Kelas X

005 - 000 - 001 - 0

ISBN 978 - 602 - 298
241 - 134
422 - 3

Semua Kompetensi Keahlian

Pristiadi Utomo

ika

a untuk SMK/MAK Kelas X Bidang Keahlian Kemaritiman
n berdasarkan Kurikulum 2013 KI KD 2017. Materi dalam buku
n secara sistematis agar peserta didik lebih mudah dalam
mi dan menerapkan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari.
fitur yang terdapat dalam buku ini adalah sebagai berikut.

Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi Dasar (KD) 2018

Fisika

ahuluan, berisi pengantar materi untuk memotivasi peserta
dalam mempelajari bab yang akan dibahas.
itas, dapat berupa diskusi, pencarian informasi, dan eksperimen,
akan meningkatkan life skill peserta didik.
awala Kimia, terdapat di akhir bab yang berisi informasi
genai penerapan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari .
an Singkat, berisi konsep penting dari materi yang sedang
as.
Tokoh, berisi deskripsi singkat mengenai ilmuwan yang berperan
m mengembangkan ilmu kimia.
kuman, berisi poin-poin penting mengenai materi yang telah
as.
soal yang disajikan, di antaranya Uji Kemampuan Diri untuk
guji pemahaman setelah mempelajari beberapa subbab, Soal
an Bab untuk menguji pemahaman bab yang dibahas, dan Soal
ster untuk menguji pemahaman kimia dalam satu semester.

Fisika

• Suswanto Djony P. • Siti Naqiyah • Zainal Abidin

Kimia

Kimia

huluan, berisi pengantar materi untuk memotivasi peserta
dalam mempelajari bab yang akan dibahas.
tas, dapat berupa diskusi, pencarian informasi, dan eksperimen,
kan meningkatkan life skill peserta didik.
wala Kimia, terdapat di akhir bab yang berisi informasi
enai penerapan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari .
an Singkat, berisi konsep penting dari materi yang sedang
as.
okoh, berisi deskripsi singkat mengenai ilmuwan yang berperan
mengembangkan ilmu kimia.
uman, berisi poin-poin penting mengenai materi yang telah
as.
oal yang disajikan, di antaranya Uji Kemampuan Diri untuk
uji pemahaman setelah mempelajari beberapa subbab, Soal
n Bab untuk menguji pemahaman bab yang dibahas, dan Soal
ter untuk menguji pemahaman kimia dalam satu semester.

Jld. 1/Kls X

Rp236.000

C1

KIMIA
Pengarang: Suswanto Djony P., dkk.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-540-017-0

Jld. 1/Kls X

Rp166.000

untuk

10/30/18 3:35 PM

Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi
Andi Novianto

ia dem autem corissi sim nobitiu ribusae nos maxiuo velit omnimol upiende libustiis magniscius, aliquis
ptium qui quam volorpo reperov iduciatur sapellque landiassi cusa dolum, serspides esequas ident hil
oluptae pe est, consentis volore, quas expliquid eaquierferumqui non nonsequ idebit quam rest magnate
os velent dolectius dolupit atescillis magniet, aut et
ipis es eatur, consed quis eos sentem essimus andio.

parumquist, volleni magnim est, officaes dolupta
voluptati consequid ute non eaqui volo et pro conseum voluptatust is perchil miliqui aut accus rendebit
a ne volorio eliquates si quas evel is eat iume dolorio
d et aut omnis pratium num ipsamusam esto que pori
inctur?

Simulasi dan
Komunikasi Digital

tem fuga. Pa qui dolorum re officid mo doluptati aut
ue doluptatur? Faciisinimi, sam que veribus eaquidu
s re, offic tenet occullestrum est volorum

005 - 000 - 001 - 0

ISBN 978 - 602 - 298
241 - 134
422 - 3

Simulasi dan
Komunikasi
C1
Digital

untuk SMK/MAK Kelas X

m reperia explab il maios aut doluptur, siminctio.
ptate con rehenes es cus etur, sum fugia dolorum
re dolupta tempeles veriatum lanis et magnatati apis
rovidus, sende nobit, sum acculligeni dit es se secatat.
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005-530-010-0

Bidang Keahlian
Kemaritiman

Andi Novianto

MK/MAK Kelas X

Harga

SMK/MAK Kelas X

005 - 540 - 017 - 0

ISBN 978 - 602 - 434 - 686 - 7

asi dan
nikasi Digital

Jilid/Kelas

11/16/18 4:46 PM

a untuk SMK/MAK Kelas X Bidang Keahlian Kemaritiman
berdasarkan Kurikulum 2013 KI KD 2017. Materi dalam buku
n secara sistematis agar peserta didik lebih mudah dalam
dan menerapkan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari.
ur yang terdapat dalam buku ini adalah sebagai berikut.

1

Kode Buku

Bidang Keahlian
Kemaritiman

• Suswanto Djony P. • Siti Naqiyah
• Zainal Abidin

emaritiman

MK/MAK Kelas X

Pengarang: Pristiadi Utomo

untuk

untuk SMK/MAK Kelas X

IDANG KEAHLIAN

FISIKA

SMK/MAK Kelas X

005 - 530 - 010 - 0

ISBN 978 - 602 - 434 - 686 - 7

mia

C1

untuk SMK/MAK Kelas X

Kemaritiman

Pristiadi Utomo

BIDANG KEAHLIAN

SMK/MAK Kelas X

untuk

SMK/MAK Kelas X
Semua Kompetensi Keahlian

SIMULASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL
Pengarang: Andi Novianto

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-000-001-0

Jld. 1/Kls X

Rp204.000

FISIKA

Agroteknologi

sX

nis dan Agroteknologi berdasarkan Kurikulum 2013
tur-fitur sebagai berikut.

an serta ringkasan tentang topik yang akan diulas
vasi peserta didik mendalami materi lebih lanjut.

n ringkas seputar topik yang sedang dibahas.

nternet yang memfasilitasi peserta didik
h mendalam.

Suswanto Djony P. • Ssti Naqiyah

Pengarang: Pristiadi Utomo

tuk menemukan suatu konsep fisika dengan bekerja

aplikatif yang dilakukan peserta didik.

nelaahan suatu kasus dalam kehidupan sehari-hari
teri yang sedang dibahas.

ep fisika pada topik yang dipelajari dalam
pengenalan ilmuwan/fisikawan yang berjasa dalam

at dari beberapa istilah fisika yang digunakan.

-soal pilihan ganda dan esai untuk mengukur

Biologi

si soal-soal yang disajikan guna menguji
nsep peserta didik dalam satu semester.

Kimia

C1

untuk SMK/MAK Kelas X

oal disertai langkah-langkah penyelesaian sebagai
ipahami.

al esai untuk menguji pemahaman peserta didik
pelajari.

Suswanto Djony P. • Siti Naqiyah

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-530-011-0

Jld. 1/Kls X

Rp207.000

KIMIA
Pengarang: Suswanto Djony P. & Siti Naqiyah

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-540-016-0

Jld. 1/Kls X

Rp165.000

untuk

SMK/MAK Kelas X

005 - 530 - 011 - 0
ISBN 978 - 602 - 434 - 686 - 7

Bidang Keahlian
Agribisnis dan Agroteknologi

11/15/18 4:47 PM

serta ringkasan tentang topik yang akan diulas
asi peserta didik mendalami materi lebih lanjut.

ringkas seputar topik yang sedang dibahas.

ernet yang memfasilitasi peserta didik
mendalam.

Tutus Saiman F. • Marsaid

X

esai untuk menguji pemahaman peserta didik
elajari.

k menemukan suatu konsep fisika dengan bekerja

plikatif yang dilakukan peserta didik.

elaahan suatu kasus dalam kehidupan sehari-hari
eri yang sedang dibahas.

p fisika pada topik yang dipelajari dalam

pengenalan ilmuwan/fisikawan yang berjasa dalam

dari beberapa istilah fisika yang digunakan.

oal pilihan ganda dan esai untuk mengukur

Biologi

soal-soal yang disajikan guna menguji
sep peserta didik dalam satu semester.

005 - 530 - 011 - 0
ISBN 978 - 602 - 434 - 686 - 7

C1

untuk SMK/MAK Kelas X

al disertai langkah-langkah penyelesaian sebagai
ahami.

Biologi

untuk

SMK/MAK Kelas X
Bidang Keahlian
Agribisnis dan Agroteknologi

11/15/18 9:38 AM

BIOLOGI
Pengarang: Tutus Salman F. & Marsaid

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-570-004-0

Jld. 1/Kls X

Rp156.000

Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi Dasar (KD) 2018

Tutus Salman F. • Marsaid

groteknologi

nis dan Agroteknologi berdasarkan Kurikulum
n fitur-fitur sebagai berikut.
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Kelompok C2
Program Keahlian Teknik Otomotif

Wahyu Triyono Muidu Muif

PROGRAM KEAHLIAN

005 - 620 - 014 - 0

ISBN 978 - 602 - 298
241 - 134
422 - 3

Gambar Teknik C2
Otomotif

untuk SMK/MAK Kelas X

Pendahuluan, berisi pengenalan serta ringkasan tentang topik yang akan
diulas guna menstimulasi dan memotivasi peserta didik mendalami materi
lebih lanjut.
Info Teknik, berisi info tambahan ringkas seputar topik yang sedang dibahas.
Contoh, berisi penyelesaian bentuk-bentuk soal yang berkaitan dengan materi
yang sedang dipelajari.
Tips, berisi informasi berupa arahan yang memberikan petunjuk dalam
melakukan sesuatu.
Uji Kemampuan Diri, berisi soal-soal uraian yang diberikan guna menguji
pemahaman peserta didik tentang pokok bahasan yang dibahas.
Rangkuman, berisi ulasan singkat tentang materi yang diberikan untuk
mengingat kembali materi-materi yang telah dibahas.
Ulangan Akhir Bab, berisi soal-soal pilihan ganda dan uraian yang diberikan
untuk mengukur kemampuan peserta didik.
Ulangan Akhir Semester, berisi soal-soal yang disajikan guna menguji
pemahaman dan penerapan konsep peserta didik dalam satu semester.

Gambar Teknik Otomotif

tuk SMK/MAK Kelas X

u Gambar Teknik Otomotif untuk SMK/MAK kelas X ini disusun dengan
gacu pada Kurikulum 2013 KI KD 2017. Cakupan materi meliputi alat-alat
bar teknik, pengenalan huruf dan garis pada gambar teknik, menggambar
truksi geometris, proyeksi, potongan, pengukuran, dan sketsa. Dengan
mpelajari buku ini, peserta didik diharapkan dapat menerapkan ilmu berupa
rampilan aplikatif. Adapun fitur-fitur yang disajikan untuk mendukung
yusunan buku ini adalah sebagai berikut.

Wahyu Triyono Muidu Muif

Teknik Otomotif

ambar Teknik
tomotif

GAMBAR TEKNIK OTOMOTIF
Pengarang: Wahyu Triyono & Muidu Muif

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-620-014-0

Jld. 1/Kls X

Rp105.000

untuk

SMK/MAK Kelas X

Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi Dasar (KD) 2018

Program Keahlian
Teknik Otomotif
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PEKERJAAN DASAR TEKNIK OTOMOTIF
Pengarang: Wahyu Triyono

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-620-011-0

Jld. 1/Kls X

Rp116.000

TEKNOLOGI DASAR OTOMOTIF
Pengarang: Wahyu Triyono

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-620-012-0

Jld. 1/Kls X

Rp95.000

Program Keahlian Teknik Elektronika
Mariati

IAN

Mariati

nika

kel dan
knik

elas X

erupa arahan yang memberikan petunjuk
uatu.
dua kegiatan yang dilakukan peserta didik,
dan Keterampilan yang membantu peserta
ahaman terhadap konsep yang dipelajari.
asan singkat tentang materi yang diberikan
bali materi-materi yang telah dibahas.
erisi soal-soal pilihan ganda dan uraian yang
ukur kemampuan peserta didik.
ster, berisi soal-soal yang disajikan guna
dan penerapan konsep peserta didik dalam

Kerja Bengkel dan Gambar Teknik

engenalan serta ringkasan tentang topik
menstimulasi dan memotivasi peserta didik
h lanjut.
o tambahan ringkas seputar topik yang sedang

untuk SMK/MAK Kelas X

mbar Teknik untuk SMK/MAK kelas X ini
pada Kurikulum 2013 KI KD 2018. Dengan
erta didik diharapkan dapat menerapkan ilmu
atif. Adapun fitur-fitur yang disajikan untuk
buku ini adalah sebagai berikut.

Kerja Bengkel dan
C2
Gambar Teknik

ISBN 978 - 602 - 486 - 719 - 5

Jilid/Kelas

Harga

005-620-015-0

Jld. 1/Kls X

Rp101.000

Program Keahlian
Teknik Elektronika

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

DASAR LISTRIK DAN ELEKTRONIKA

Andi Hasad

LIAN

Andi Hasad

onika

ik
onika

pengenalan serta ringkasan tentang topik
a menstimulasi dan memotivasi peserta didik
bih lanjut.
o tambahan ringkas seputar topik yang sedang

berupa arahan yang memberikan petunjuk dalam

i dua kegiatan yang dilakukan peserta didik, yaitu
Keterampilan yang membantu peserta didik
man terhadap konsep yang dipelajari.
lasan singkat tentang materi yang diberikan untuk
materi-materi yang telah dibahas.
berisi soal-soal pilihan ganda dan uraian yang
gukur kemampuan peserta didik.
ster, berisi soal-soal yang disajikan guna menguji
erapan konsep peserta didik dalam satu semester.

Dasar Listrik
dan Elektronika

Dasar Listrik dan Elektronika

n Elektronika untuk SMK/MAK kelas X ini disusun
rikulum 2013 KI KD 2018. Dengan mempelajari
arapkan dapat menerapkan ilmu berupa
pun fitur-fitur yang disajikan untuk mendukung
ah sebagai berikut.

untuk SMK/MAK Kelas X

elas X

C2

Pengarang: Andi Hasad

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-620-016-0

Jld. 1/Kls X

Rp115.000

untuk

Program Keahlian
Teknik Elektronika

Mariati Ridwan Samsu
Mariati Ridwan Samsu

onika

raman,
dan Mikrokontroler

elas X

untuk SMK/MAK Kelas X

n, Mikroprosesor, dan Mikrokontroler untuk
un dengan mengacu pada Kurikulum 2013 KI KD 2018.
u ini, peserta didik diharapkan dapat menerapkan
aplikatif. Adapun fitur-fitur yang disajikan untuk
buku ini adalah sebagai berikut.

pengenalan serta ringkasan tentang topik yang akan
ulasi dan memotivasi peserta didik mendalami materi

o tambahan ringkas seputar topik yang sedang

Teknik Pemrograman, Mikroprosesor, dan Mikrokontroler

i dua kegiatan yang dilakukan peserta didik, yaitu Uji
terampilan yang membantu peserta didik mendalami
p konsep yang dipelajari.
lasan singkat tentang materi yang diberikan untuk
materi-materi yang telah dibahas.
berisi soal-soal pilihan ganda dan uraian yang
gukur kemampuan peserta didik.
ester, berisi soal-soal yang disajikan guna menguji
nerapan konsep peserta didik dalam satu semester.

Teknik Pemrograman,
Mikroprosesor,
dan Mikrokontroler C2

untuk

SMK/MAK Kelas X

005 - 620 - 017 - 0

ISBN 978 - 602 - 486
241 - 717
422 - 13

TEKNIK PEMROGRAMAN
MIKROPROSESOR DAN MIKROKONTROLER
Pengarang: Mariati dan Ridwan Samsu

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-620-017-0

Jld. 1/Kls X

Rp118.000

Program Keahlian
Teknik Elektronika

Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika
SISTEM KOMPUTER

as X

Andi Novianto

Andi Novianto
Teknik
Telekomunikasi

mputer

SMK/MAK kelas X ini disusun dengan
13 KI KD 2017. Dengan mempelajari buku ini,
at menerapkan ilmu berupa keterampilan
ng disajikan untuk mendukung penyusunan
ut.

a kegiatan yang dilakukan peserta didik,
gas Praktikum, dan Tugas Eksperimen yang
mendalami pemahaman terhadap konsep

an bentuk-bentuk soal yang berkaitan
ng dipelajari.
an dari kata-kata asing seputar materi yang

Sistem Komputer

n singkat tentang materi yang diberikan
i materi-materi yang telah dibahas.
si soal-soal pilihan ganda, uraian, tugas
n yang diberikan untuk mengukur
k.
r, berisi soal-soal yang disajikan guna
n penerapan konsep peserta didik dalam

005 - 004 - 005 - 1
ISBN 978 - 602 - 434 - 458 - 0

C2

untuk SMK/MAK Kelas X

genalan serta ringkasan tentang topik
enstimulus dan memotivasi peserta didik
anjut.
ahan ringkas seputar topik yang sedang

Sistem
Komputer

Pengarang: Andi Novianto

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-004-005-1

Jld. 1/Kls X

Rp166.000

Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi Dasar (KD) 2018

SMK/MAK Kelas X

005 - 620 - 016 - 0

ISBN 978 - 602 - 486
241 - 718
422 - 83

HLIAN

er
a

Kode Buku
untuk

Media digital berupa file PDF untuk mendukung
penjelasan materi dengan cara men-scan atau memindai
QR CODE yang tersaji di halaman isi buku.

AN

Pengarang: Mariati

SMK/MAK Kelas X

005 - 620 - 015 - 0

Buku ini didukung dengan
media digital sebagai
sumber belajar.

KERJA BENGKEL DAN GAMBAR TEKNIK

untuk

SMK/MAK Kelas X
Teknik
Telekomunikasi

Program Keahlian
Teknik Komputer
dan Informatika
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KOMPUTER DAN JARINGAN DASAR
Pengarang: Andi Novianto

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-005-006-0

Jld. 1/Kls X

Rp164.000

PEMROGRAMAN DASAR

tuk SMK/MAK Kelas X

Andi Novianto
Andi Novianto

PROGRAM KEAHLIAN

Teknik Komputer
dan Informatika

asar
esain Grafis

Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi Dasar (KD) 2018

Pengarang: Andi Novianto

ROGRAM KEAHLIAN

Harga

005-005-008-0

Jld. 1/Kls X

Rp198.000

DASAR DESAIN GRAFIS
Pengarang: Andi Novianto

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-005-009-0

Jld. 1/Kls X

Rp152.000

SMK/MAK Kelas X

005 - 005 - 006 - 0

Program Keahlian
Teknik Komputer
dan Informatika

Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan
AKUNTANSI DASAR

Dwi Harti
Dwi Harti

Akuntansi dan Keuangan

un terlihat menyajikan banyak materi, buku ini pada
ya berorientasi praktik. Peserta didik pertama-tama
enalkan dengan konsep-konsep dasar akuntansi.
hnya, ditantang untuk melihat praktik akuntansi melalui
-contoh soal, kemudian mengerjakan sendiri soal-soal
di bagian akhir setiap bab. Untuk itu, buku ini memiliki
rakteristik utama, yang sekaligus menjadi keunggulannya.

ya Contoh Kasus. Contoh-contoh kasus itu akan
ngiringi pembahasan materi. Melalui contoh-contoh
us itu, peserta didik belajar sambil melihat praktik nyata
untansi. Dengan demikian, peserta didik diharapkan
nguasai penerapan akuntansi dalam dunia nyata.

Akuntansi Dasar

ya Soal Evaluasi. Soal-soal ini diberikan di akhir bab
upun di bagian ulangan semester, baik berupa pilihan
nda, esai, maupun contoh kasus. Soal-soal ini sengaja
erikan dalam jumlah banyak untuk menguji pemahaman
serta didik seputar konsep serta praktik akuntansi. Dengan
mikian, selain dipaparkan konsep-konsep akuntansi, buku
menjadi sarana yang baik untuk berpraktik akuntansi.

005 - 657 - 026 - 0

241 - 629
422 - 43
ISBN 978 - 602 - 434

Akuntansi
Dasar

C2

untuk SMK/MAK Kelas X

kuntansi Dasar (Program Keahlian Akuntansi dan
gan) untuk SMK/MAK ini disusun berdasarkan Kurikulum
KI-KD 2017) dan diajarkan hanya di Kelas X. Materinya
banyak karena memang berisi pengetahuan dan praktikdasar akuntansi.
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Jilid/Kelas

untuk

ISBN 978 - 602 - 434 - 458 - 0

untansi Dasar

k SMK/MAK Kelas X

Dasar Desain Grafis

Pendahuluan, berisi pengenalan serta ringkasan tentang topik
yang akan diulas guna menstimulasi dan memotivasi peserta didik
mendalami materi lebih lanjut.
nfo TIK, berisi info tambahan ringkas seputar topik yang sedang
dibahas.
Zona Aktivitas, berisi tiga kegiatan yang dilakukan peserta didik,
yaitu Uji Pengetahuan, Tugas Praktikum, dan Tugas Eksperimen yang
membantu peserta didik mendalami pemahaman terhadap konsep
yang dipelajari.
Contoh, berisi penyelesaian bentuk-bentuk soal yang berkaitan
dengan materi yang sedang dipelajari.
Arti Kata, berisi pengertian dari kata-kata asing seputar materi yang
dibahas.
Rangkuman, berisi ulasan singkat tentang materi yang diberikan
untuk mengingat kembali materi-materi yang telah dibahas.
Ulangan Akhir Bab, berisi soal-soal pilihan ganda, uraian, tugas
praktik, dan tugas laporan yang diberikan untuk mengukur
kemampuan peserta didik.
Ulangan Akhir Semester, berisi soal-soal yang disajikan guna
menguji pemahaman dan penerapan konsep peserta didik dalam satu
semester.

untuk SMK/MAK Kelas X

u Komputer dan Jaringan Dasar untuk SMK/MAK kelas X ini
usun dengan mengacu pada Kurikulum 2013 KI KD 2017. Dengan
mpelajari buku ini, peserta didik diharapkan dapat menerapkan ilmu
upa keterampilan aplikatif. Adapun fitur-fitur yang disajikan untuk
ndukung penyusunan buku ini adalah sebagai berikut.

Dasar
Desain Grafis C2

Kode Buku

untuk

SMK/MAK Kelas X
Program Keahlian
Akuntansi dan Keuangan

Pengarang: Dwi Harti

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-657-026-0

Jld. 1/Kls X

Rp179.000

Deky Noviar

N

Deky Noviar

Keuangan
Angka/

heet

as X

gka/Spreadsheet ini disusun
belajar peserta didik Program
uangan Kelas X sesuai dengan
i, peserta didik dilatih untuk
sederhana, terperinci, jelas,
disertai dengan contoh-contoh
ntansi menggunakan aplikasi
et.

Spreadsheet C2

Spreadsheet

Aplikasi Pengolah Angka/

untuk SMK/MAK Kelas X

erta didik diperkaya dengan
un Zona Aktivitas di sela-sela
petensi dan Uji Kompetensi
bab bertujuan membantu
erta didik di bidang

Aplikasi Pengolah Angka/

APLIKASI PENGOLAH ANGKA/SPREADSHEET
Pengarang: Deky Noviar, dkk.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-651-006-0

Jld. 1/Kls X

Rp106.000

untuk

SMK/MAK Kelas X

005 - 651 - 006 - 0
ISBN 978 - 602 - 434 - 447 - 4

Program Keahlian
Akuntansi dan Keuangan

ETIKA PROFESI

Dwi Harti

N

Dwi Harti

Keuangan

si

sX

menunjang kegiatan proses
esuai dengan Kurikulum 2013
pakan mata pelajaran wajib bagi
etensi keahlian Akuntansi dan
nkan dan Keuangan Mikro, dan

an bahasa Indonesia yang luwes
ah dipahami. Selain itu, dilengkapi
ahuan dan keterampilan.
yang dibahas dalam buku ini adalah

Etika Profesi

a Keuangan
Etika di Bidang Akuntansi
Kompetensi Personal
n Kecelakaan Akibat Kerja
di Lingkungan Kerja
n Penyakit dalam Bekerja
Komunikasi Bisnis
n Komunikasi Efektif

C2

untuk SMK/MAK Kelas X

ahas berupa pengenalan dasar
gan, profesi dan etika profesi,
n kesehatan pekerja, serta
pik-topik ini dipahami karena para
han dengan hal-hal ini ketika kelak

Etika
Profesi

Pengarang: Dwi Harti

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-657-028-0

Jld. 1/Kls X

Rp140.000

untuk

SMK/MAK Kelas X

005 - 657 - 028 - 0
ISBN 978 - 602 - 434 - 690 - 4

Program Keahlian
Akuntansi dan Keuangan

PERBANKAN DASAR
Pengarang: Dwi Harti

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-332-003-0

Jld. 1/Kls X

Rp174.000

Program Keahlian Manajemen Perkantoran
Sri Endang R. Sri Mulyani Suyetty

SMK/MAK Kelas X ini disusun
3 (KI-KD 2017). Buku ini mencakup
erkomunikasi dan melakukan
surat-menyurat di lingkungan
ajari buku ini, peserta didik
mi dan menerapkan tata cara
pondensi dengan baik. Fitur-fitur
ku ini adalah sebagai berikut.

ar awal bab yang bertujuan
n peserta didik atau gambaran
akan dibahas.
si informasi tambahan tentang
ang sedang dipelajari.
masi tentang situs internet yang
mendalami lebih jauh materi yang

tugas-tugas yang dimaksudkan
getahuan, penghayatan, dan
k terkait materi yang sedang
penting dari bab yang telah

Korespondensi

tu rangkaian soal yang terdiri atas
setiap akhir bab untuk mengiji
k dalam memahami materi yang

002 - 700 - 019 - 0

241 - 134
422 - 3
ISBN 978 - 602 - 298

Korespondensi

C2

untuk SMK/MAK Kelas X

X

Sri Endang R. Sri Mulyani Suyetty

ntoran

nsi

KORESPONDENSI
Pengarang: Sri Endang, dkk.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-651-007-0

Jld. 1/Kls X

Rp126.000

Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi Dasar (KD) 2018

2/22/18 2:40 PM

untuk

SMK/MAK Kelas X
Program Keahlian
Manajemen Perkantoran
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KEARSIPAN

Sri Endang, dkk.

erlihat menyajikan banyak materi, buku ini pada
rorientasi praktik. Peserta didik pertama-tama
an dengan konsep-konsep dasar akuntansi.
ditantang untuk melihat praktik akuntansi melalui
toh soal, kemudian mengerjakan sendiri soal-soal
agian akhir setiap bab. Untuk itu, buku ini memiliki
ristik utama, yang sekaligus menjadi keunggulannya.

ontoh Kasus. Contoh-contoh kasus itu akan
ngi pembahasan materi. Melalui contoh-contoh
u, peserta didik belajar sambil melihat praktik nyata
si. Dengan demikian, peserta didik diharapkan
asai penerapan akuntansi dalam dunia nyata.

Perkantoran

oal Evaluasi. Soal-soal ini diberikan di akhir bab
n di bagian ulangan semester, baik berupa pilihan
esai, maupun contoh kasus. Soal-soal ini sengaja
n dalam jumlah banyak untuk menguji pemahaman
didik seputar konsep serta praktik akuntansi. Dengan
n, selain dipaparkan konsep-konsep akuntansi, buku
adi sarana yang baik untuk berpraktik akuntansi.

005 - 332 - 003 - 0

241 - 629
422 - 43
ISBN 978 - 602 - 434

Kearsipan C2 Pengarang: Sri Endang, dkk.

untuk SMK/MAK Kelas X

ansi Dasar (Program Keahlian Akuntansi dan
untuk SMK/MAK ini disusun berdasarkan Kurikulum
2017) dan diajarkan hanya di Kelas X. Materinya
ak karena memang berisi pengetahuan dan praktikr akuntansi.

Sri Endang, dkk.

RAM KEAHLIAN

ntansi dan Keuangan

sipan

MK/MAK Kelas X

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-651-003-0

Jld. 1/Kls X

Rp156.000

untuk

SMK/MAK Kelas X
Program Keahlian
Akuntansi dan Keuangan

TEKNOLOGI PERKANTORAN

Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi Dasar (KD) 2018

Pengarang: Sri Endang, dkk.
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Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-350-005-0

Jld. 1/Kls X

Rp101.000

Program Keahlian Bisnis & Pemasaran
MARKETING
Pengarang: Widaningsih dan Syamsul Rizal

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-370-008-0

Jld. 1/Kls X

Rp186.000

KOMUNIKASI BISNIS
Pengarang: Widaningsih dan Syamsul Rizal

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-650-001-1

Jld. 1/Kls X

Rp148.000

PERENCANAAN BISNIS
Pengarang: Dwi Harti, dkk.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-650-004-0

Jld. 1/Kls X

Rp138.000

Program Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian

Fitri Normasari, dkk.

AHLIAN

Fitri Normasari, dkk.

engolahan Hasil pertanian

oses
an Hasil
n

Kelas X

Diri, berisi soal esai untuk menguji pemahaman
ngenai konsep yang telah dipelajari.

berupa diskusi, pencarian informasi, dan eksperimen
gkatkan life skill peserta didik.

gi Pangan, berisi penerapan konsep agribisnis dan
da topik yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.

ab, berisi soal-soal pilihan ganda dan uraian untuk
tahuan peserta didik.

emester, berisi soal-soal yang disajikan guna
man dan penerapan konsep peserta didik dalam satu

C2

untuk

SMK/MAK Kelas X

005 - 630 - 001 - 0
ISBN 978 - 602 - 486 - 423 - 1

DASAR PROSES PENGOLAHAN
HASIL PERTANIAN
Pengarang: Fitri Normasari, dkk.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-630-001-0

Jld. 1/Kls X

Rp118.000

Program Keahlian
Agribisnis Pengolahan
Hasil Pertanian

Retno Utami
K., dkk.
Ari Wiyati,
dkk.

LIAN

Ai Wiyati, dkk.

Perkantoran

anganan
sil

elas X

isi informasi tambahan tentang materi yang

informasi tentang situs internet yang
untuk mendalami lebih jauh materi yang sedang

yaitu tugas-tugas yang dimaksudkan untuk
getahuan, penghayatan, dan keterampilan peserta
yang sedang dipelajari.

r-butir penting dari bab yang telah dipelajari.

iri, yaitu rangkaian soal yang terdiri atas plihan
etiap akhir bab untuk menguji kemampuan peserta
hami materi yang dipelajari.

Dasar Penanganan
Bahan Hasil Pertanian

ngantar awal bab yang bertujuan memancing
rta didik atau gambaran awal tentang materi yang

Dasar Penanganan
Bahan Hasil
Pertanian

C2

untuk SMK/MAK Kelas X

m Keahlian Manajemen Perkantoran)
X ini disusun berdasarkan Kurikulum
gan mempelajari buku ini, peserta
pu memahami dan menerapkan tata
kas-berkas atau dokumen dengan baik.
materi dalam buku ini adalah sebagai

untuk

DASAR PENANGANAN BAHAN
HASIL PERTANIAN
Pengarang: Retno Utami K., dkk.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-630-002-0

Jld. 1/Kls X

Rp103.000

SMK/MAK Kelas X

005 - 630 - 002 - 0
ISBN 978 - 602 - 434 - 927 - 1

Program Keahlian
Agribisnis Pengolahan
Hasil Pertanian

Retno Utami, dkk.

iri, pendalaman materi berupa latihan soal atau
a didik secara individu.
mpok, pendalaman materi berupa latihan soal atau
a didik secara berkelompok.
etahuan, berisi soal pilihan ganda dan isian untuk
huan peserta didik terhadap materi dalam setiap

ampilan, berisi studi kasus dan tugas kelompok
h keterampilan peserta didik terhadap materi dalam

Semester, merupakan bentuk soal pilihan ganda
membantu peserta didik memahami materi tiap

005 - 630 - 003 - 0
ISBN 978 - 602 - 434 - 000 - 0

Dasar
Pengendalian Mutu

Hasil Pertanian C2

untuk SMK/MAK Kelas X

dengan fitur-fitur berikut:
si informasi-informasi tambahan untuk memperluas
a didik mengenai perencanaan bisnis.
risi saran sumber informasi berupa situs yang dapat
erta didik. Disajikan untuk memperoleh keterangan
genai materi yang sedang dipelajari.
erupakan intisari materi dari setiap bab yang telah
ajari. Disajikan untuk memudahkan peserta didik
eri.
si definisi kata-kata yang belum dipahami untuk
peserta didik memahami kata-kata tertentu dengan

Dasar Pengendalian Mutu
Hasil Pertanian

Kelas X

alian Mutu Hasil Pertanian Untuk SMK/
un dengan mengacu pada Kurikulum 2013

Retno Utami, dkk.

AHLIAN

Pengolahan Hasil Pertanian
dalian Mutu Hasil Pertanian

untuk

SMK/MAK Kelas X
Program Keahlian
Agribisnis Pengolahan
Hasil Pertanian

DASAR PENGENDALIAN MUTU
HASIL PERTANIAN
Pengarang: Fitria Riany Eris & Retno Utami K.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-630-003-0

Jld. 1/Kls X

Rp118.000

Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi Dasar (KD) 2018

Dasar Proses Pengolahan
Hasil Pertanian

berisi info tambahan ringkas seputar topik yang

untuk SMK/MAK Kelas X

ngolahan Hasil Pertanian untuk SMK/MAK kelas X
engacu pada Kurikulum 2013 KI KD 2018. Dengan
peserta didik diharapkan dapat menerapkan ilmu
aplikatif. Adapun fitur-fitur yang disajikan untuk
nan buku ini adalah sebagai berikut.

erisi pengenalan serta ringkasan tentang topik
guna menstimulus dan memotivasi peserta didik
i lebih lanjut.

Dasar Proses
Pengolahan Hasil
Pertanian
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Program Keahlian Perhotelan dan Jasa Pariwisata
SANITASI, HYGIENE, DAN
KESELAMATAN KERJA
Pengarang: Asep Parantika

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-360-003-0

Jld. 1/Kls X

Rp100.000

MPETENSI KEAHLIAN

Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi Dasar (KD) 2018

Kelompok C3
Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
Didik Widiyono Taufiq Handi Kurniawan

PEMELIHARAAN MESIN KENDARAAN RINGAN

knik Kendaraan Ringan Otomotif

uluan, berisi pengenalan serta ringkasan tentang topik
an diulas guna menstimulasi dan memotivasi peserta didik
ami materi lebih lanjut.
knik, berisi informasi tambahan ringkas seputar topik yang
dibahas.
risi informasi berupa arahan yang memberikan petunjuk
melakukan sesuatu.
ktivitas, berisi kegiatan yang dilakukan peserta didik yang
ntunya mendalami pemahaman tentang konsep yang
ri.
um, berisi langkah-langkah praktik yang berkaitan dengan
ang sedang dipelajari.
man, berisi ulasan singkat tentang materi yang diberikan
mengingat kembali materi-materi yang telah dibahas.
n Akhir Bab, berisi soal-soal pilihan ganda dan uraian yang
n untuk mengukur kemampuan peserta didik.
n Akhir Semester, berisi soal-soal yang disajikan guna
i pemahaman dan penerapan konsep peserta didik dalam satu
er.

Didik Widiyono
Taufiq Handi Kurniawan

Pemeliharaan Mesin
Kendaraan Ringan

untuk

SMK/MAK Kelas XI

005 - 620 - 018 - 0

ISBN 978 - 602 - 486 - 724 - 9

BIDANG KEAHLIAN

Kompetensi Keahlian
Teknik Kendaraan Ringan Otomotif

Berti Sagendra, dkk.

Produk Kreatif dan
Kewirausahaan

endahuluan, yaitu paragraf singkat yang berisi sekilas informasi yang memancing
asa ingin tahu peserta didik atas materi.
nfo Kewirausahaan, yaitu informasi singkat terkait topik kewirausahaan pada materi
ang sedang dibahas.
ktivitas, berisi kegiatan yang melatih peserta didik berpikir kritis sehingga meningkatkan
aya analisis, kreativitas, dan inovasi di bidang teknologi dan rekayasa.
ontoh, berisi bentuk-bentuk soal disertai langkah-langkah penyelesaian sebagai umpan
alik topik yang telah dipahami.
tudi Kasus, yaitu berisikan contoh kasus yang sedang berkembang pesat di masyarakat.
angkuman, yaitu ringkasan seluruh materi yang ada pada bab tersebut.
langan Akhir Bab, yaitu soal-soal pilihan ganda dan esai di setiap akhir bab yang
meliputi uji pengetahuan dan keterampilan untuk menguji peserta didik serta membantu
uru mengukur kemampuan peserta didik.
langan Akhir Semester, yaitu soal-soal yang disediakan di semester gasal dan genap
una menguji pemahaman peserta didik dalam satu semester.
losarium, yaitu daftar yang berisi pengertian dari istilah-istilah yang tertuang dalam
i buku.

005 - 620 - 008 - 0

Produk
Kreatif dan
Kewirausahaan C3

untuk SMK/MAK Kelas XI

uku Produk Kreatif dan Kewirausahaan Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa untuk
MAK kelas XI ini disusun dengan mengacu pada Kurikulum 2013 Revisi KI-KD 2018. Buku
usun untuk membantu peserta didik memahami ilmu berupa keterampilan aplikatif
lai-nilai kewirausahaan yang dapat diterapkan dalam berwirausaha. Selain itu, buku
a diharapkan mampu mencetak peserta didik yang memiliki ide serta gagasan yang
ktif, inovatif, dan kreatif dalam kegiatan berwirausaha.
ateri yang tersedia dalam buku ini sangat lengkap sehingga dapat dijadikan bekal
tahuan yang cukup bagi peserta didik yang ingin memulai sebuah usaha. Adapun
gai fitur yang disediakan dalam buku ini adalah sebagai berikut.

Berti Sagendra, dkk.

Teknologi dan Rekayasa

oduk Kreatif dan
wirausahaan

k SMK/MAK Kelas XI

C3
C2

untuk SMK/MAK Kelas XI

MK/MAK Kelas XI

liharaan Mesin Kendaraan Ringan untuk SMK/MAK kelas XI
dengan mengacu pada Kurikulum 2013 KI KD 2018. Dengan
ri buku ini, peserta didik diharapkan dapat menerapkan ilmu
erampilan aplikatif. Adapun fitur-fitur yang disajikan untuk
g penyusunan buku ini adalah sebagai berikut.

Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan

liharaan Mesin
araan Ringan

untuk

SMK/MAK Kelas XI

ISBN 978 - 623 - 266 - 419 - 7
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Bidang Keahlian

Teknologi dan Rekayasa

Pengarang: Didik Widiyono & Taufiq Handi Kurniawan

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-620-018-0

Jld. 1/Kls Xl

Rp74.000

005-620-023-0

Jld. 2/Kls XII

Rp87.000

PRODUK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN
Pengarang: Berti Sagendra, dkk.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-620-008-0

Jld. 1/Kls Xl

Rp89.000

005-620-009-0

Jld. 2/Kls XII

Rp105.000

Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
PEMELIHARAAN SASIS SEPEDA MOTOR
Pengarang: Rofiq Ali Muhsin & Mohammad

Berti Sagendra, dkk.

HLIAN

aragraf singkat yang berisi sekilas informasi yang memancing
didik atas materi.
yaitu informasi singkat terkait topik kewirausahaan pada materi

untuk

SMK/MAK Kelas XI

005 - 620 - 008 - 0

ISBN 978 - 623 - 266 - 419 - 7

Bidang Keahlian

Teknologi dan Rekayasa

Jilid/Kelas

Harga

005-620-020-0

Jld. 1/Kls Xl

Rp66.000

005-620-024-0

Jld. 2/Kls XII

Rp80.000

PRODUK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN
Pengarang: Berti Sagendra, dkk.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-620-008-0

Jld. 1/Kls Xl

Rp89.000

005-620-009-0

Jld. 2/Kls XII

Rp105.000

Kompetensi Keahlian Teknik Ototronik
PERAWATAN DAN PERBAIKAN ENGINE
MANAGEMENT SYSTEM DAN MOTOR LISTRIK
Pengarang: Hengky Kurnia Dhany

Berti Sagendra, dkk.

HLIAN

n Kewirausahaan Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa untuk
n dengan mengacu pada Kurikulum 2013 Revisi KI-KD 2018. Buku
tu peserta didik memahami ilmu berupa keterampilan aplikatif
n yang dapat diterapkan dalam berwirausaha. Selain itu, buku
mencetak peserta didik yang memiliki ide serta gagasan yang
if dalam kegiatan berwirausaha.
alam buku ini sangat lengkap sehingga dapat dijadikan bekal
bagi peserta didik yang ingin memulai sebuah usaha. Adapun
an dalam buku ini adalah sebagai berikut.

aragraf singkat yang berisi sekilas informasi yang memancing
didik atas materi.
yaitu informasi singkat terkait topik kewirausahaan pada materi

Produk Kreatif dan
Kewirausahaan

n yang melatih peserta didik berpikir kritis sehingga meningkatkan
dan inovasi di bidang teknologi dan rekayasa.
bentuk soal disertai langkah-langkah penyelesaian sebagai umpan
ipahami.
ikan contoh kasus yang sedang berkembang pesat di masyarakat.
gkasan seluruh materi yang ada pada bab tersebut.
aitu soal-soal pilihan ganda dan esai di setiap akhir bab yang
an dan keterampilan untuk menguji peserta didik serta membantu
mpuan peserta didik.
ter, yaitu soal-soal yang disediakan di semester gasal dan genap
man peserta didik dalam satu semester.
r yang berisi pengertian dari istilah-istilah yang tertuang dalam

005 - 620 - 008 - 0

Produk
Kreatif dan
Kewirausahaan C3

untuk SMK/MAK Kelas XI

s XI

Berti Sagendra, dkk.

dan Rekayasa

tif dan
aan

untuk

SMK/MAK Kelas XI

ISBN 978 - 623 - 266 - 419 - 7

Bidang Keahlian

Teknologi dan Rekayasa

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-620-019-0

Jld. 1/Kls Xl

Rp141.000

PRODUK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN
Pengarang: Berti Sagendra, dkk.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-620-008-0

Jld. 1/Kls Xl

Rp89.000

005-620-009-0

Jld. 2/Kls XII

Rp105.000

Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi Dasar (KD) 2018

Produk Kreatif dan
Kewirausahaan

n yang melatih peserta didik berpikir kritis sehingga meningkatkan
dan inovasi di bidang teknologi dan rekayasa.
bentuk soal disertai langkah-langkah penyelesaian sebagai umpan
ipahami.
ikan contoh kasus yang sedang berkembang pesat di masyarakat.
gkasan seluruh materi yang ada pada bab tersebut.
aitu soal-soal pilihan ganda dan esai di setiap akhir bab yang
an dan keterampilan untuk menguji peserta didik serta membantu
mpuan peserta didik.
ter, yaitu soal-soal yang disediakan di semester gasal dan genap
man peserta didik dalam satu semester.
r yang berisi pengertian dari istilah-istilah yang tertuang dalam

Produk
Kreatif dan
Kewirausahaan C3

untuk SMK/MAK Kelas XI

s XI

n Kewirausahaan Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa untuk
n dengan mengacu pada Kurikulum 2013 Revisi KI-KD 2018. Buku
tu peserta didik memahami ilmu berupa keterampilan aplikatif
n yang dapat diterapkan dalam berwirausaha. Selain itu, buku
mencetak peserta didik yang memiliki ide serta gagasan yang
if dalam kegiatan berwirausaha.
alam buku ini sangat lengkap sehingga dapat dijadikan bekal
bagi peserta didik yang ingin memulai sebuah usaha. Adapun
an dalam buku ini adalah sebagai berikut.

Berti Sagendra, dkk.

dan Rekayasa

tif dan
aan

Kode Buku

19

Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan

ADMINISTRASI SISTEM JARINGAN
Pengarang: Andi Novianto

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-003-001-0

Jld. 1/Kls Xl

Rp161.000

005-003-002-0

Jld. 2/Kls XII

Rp139.000

ADMINISTRASI INFRASTRUKTUR JARINGAN

nologi
anan Jaringan
SMK/MAK Kelas XI

u ini disusun untuk menunjang kegiatan proses pembelajaran
si Keuangan sesuai dengan Kurikulum 2013 (KI-KD 2018). Mata
n Teknologi Layanan Jaringan merupakan mata pelajaran wajib
erta didik dengan kompetensi keahlian Akuntansi dan Keuangan
a.
u ini pada dasarnya berorientasi praktik. Peserta didik pertamaperkenalkan dengan konsep-konsep dasar akuntansi keuangan.
ya, ditantang untuk melihat praktik akuntansi keuangan melalui
contoh soal, kemudian mengerjakan sendiri soal-soal latihan di
khir setiap bab. Untuk itu, buku ini memiliki dua karakteristik utama,
aligus menjadi keunggulannya.
ntoh Kasus. Ada banyak contoh kasus yang mengiringi pembahasan
eri. Melalui contoh-contoh kasus itu, peserta didik belajar sambil
ihat praktik nyata akuntansi keuangan. Dengan demikian, peserta
k diharapkan menguasai penerapan akuntansi keuangan dalam
nia nyata.
l Evaluasi. Soal-soal ini diberikan di akhir bab ataupun di bagian
ngan semester, baik berupa pilihan ganda, esai, maupun contoh
us. Soal-soal ini sengaja diberikan dalam jumlah banyak untuk
nguji pemahaman peserta didik seputar konsep serta praktik
ntansi keuangan. Dengan demikian, buku ini menjadi sarana yang
k untuk menguasai bidang akuntansi keuangan.

uku ini adalah sebagai berikut:
Akuntansi Utang Jangka Panjang
Akuntansi Penjualan Konsinyasi
Akuntansi Persekutuan
Pencatatan Modal Perusahaan

Andi Novianto

Teknologi
Layanan Jaringan C3

untuk SMK/MAK Kelas XI

Andi Novianto

eknik Komputer dan Jaringan

Teknologi Layanan Jaringasn

OMPETENSI KEAHLIAN

Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi Dasar (KD) 2018

Pengarang: Andi Novianto

untuk

SMK/MAK Kelas XI

005 - 003 - 006 - 0

ISBN 978 - 602 - 434
241 - 695
422 - 93

eknologi Jaringan Berbasis Luas (WAN) Untuk SMK/
Kelas XI ini disusun dengan mengacu pada Kurikulum 2013
2018).

ni dilengkapi dengan fitur-fitur berikut:
fo Bisnis, berisi informasi-informasi tambahan untuk memperluas
awasan peserta didik mengenai perencanaan bisnis.
lajah Link, berisi saran sumber informasi berupa situs yang dapat
akses oleh peserta didik. Disajikan untuk memperoleh keterangan
bih lanjut mengenai materi yang sedang dipelajari.
angkuman, merupakan intisari materi dari setiap bab yang telah
eserta didik pelajari. Disajikan untuk memudahkan peserta didik
engingat materi.
osarium, berisi definisi kata-kata yang belum dipahami untuk
empermudah peserta didik memahami kata-kata tertentu dengan
las.
ktivitas Mandiri, pendalaman materi berupa latihan soal atau
egiatan peserta didik secara individu.
ktivitas Kelompok, pendalaman materi berupa latihan soal atau
egiatan peserta didik secara berkelompok.
enilaian Pengetahuan, berisi soal pilihan ganda dan isian untuk
enilai pengetahuan peserta didik terhadap materi dalam setiap
ab.
enilaian Keterampilan, berisi studi kasus dan tugas kelompok
ntuk mengasah keterampilan peserta didik terhadap materi dalam
tiap bab.
enilaian Akhir Semester, merupakan bentuk soal pilihan ganda
an isian yang membantu peserta didik memahami materi tiap
mester

005 - 003 - 005 - 0
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ISBN 978 - 602 - 298
434 - 134
788 - 38

Andi Novianto

k SMK/MAK Kelas XI

Harga

005-003-003-0

Jld. 1/Kls Xl

Rp168.000

005-003-004-0

Jld. 2/Kls XII

Rp99.000

TEKNOLOGI LAYANAN JARINGAN
Pengarang: Andi Novianto

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-003-006-0

Jld. 1/Kls Xl

Rp134.000

005-003-007-0

Jld. 2/Kls XII

Rp108.000

TEKNOLOGI JARINGAN BERBASIS LUAS (WAN)

Andi Novianto

knik Komputer dan Jaringan

nologi Jaringan Berbasis Luas (WAN)

Teknologi Jaringan

Berbasis Luas
(WAN)

C3

untuk SMK/MAK Kelas XI

MPETENSI KEAHLIAN

Jilid/Kelas

20/03/2019 10:44

Teknologi Jaringan
Berbasis Luas (WAN)

d 1

Kompetensi Keahlian
Teknik Komputer dan Jaringan

Kode Buku

untuk

SMK/MAK Kelas XI
Kompetensi Keahlian
Teknik Komputer
dan Jaringan

Pengarang: Andi Novianto

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-003-005-0

Jld. 1/Kls XI

Rp108.000

Andi Novianto Maryanti Wiji Khurniawati
Andi Novianto Maryanti
Wiji Khurniawati

AHLIAN
gkat Lunak
er dan Jaringan

ika, Jaringan dan Aplikasi
i Telekomunikasi
Akses Telekomunikasi

eatif dan
ahaan
Kelas XII

risi pengenalan serta ringkasan tentang topik yang akan
timulasi dan memotivasi peserta didik mendalami materi
tambahan ringkas seputar topik yang sedang dibahas.

erisi tiga kegiatan yang dilakukan peserta didik, yaitu Uji
as Praktikum, dan Tugas Eksperimen yang membantu
dalami pemahaman terhadap konsep yang dipelajari.

angkah-langkah praktik yang berkaitan dengan materi yang

si ulasan singkat tentang materi yang diberikan untuk
i materi-materi yang telah dibahas.

b, berisi soal-soal pilihan ganda, uraian, tugas praktik, dan
g diberikan untuk mengukur kemampuan peserta didik.

untuk SMK/MAK Kelas XII

an Kewirausahaan untuk SMK/MAK kelas XII ini disusun
Kurikulum 2013 KI KD 2018. Dengan mempelajari buku ini,
an dapat menerapkan ilmu berupa keterampilan aplikatif.
disajikan untuk mendukung penyusunan buku ini adalah

Produk
Kreatif dan
C3
Kewirausahaan

Produk Kreatif dan
Kewirausahaan

emester, berisi soal-soal yang disajikan guna menguji
enerapan konsep peserta didik dalam satu semester.

Buku ini didukung dengan
media digital sebagai
sumber belajar.

005 - 003 - 009 - 0

untuk

SMK/MAK Kelas XII

Kompetensi Keahlian
Rekayasa Perangkat Lunak
Teknik Komputer dan Jaringan
Multimedia
Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi
Teknik Transmisi Telekomunikasi
Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi

ISBN 978 - 623 - 266 - 423 - 4

Media digital berupa file PDF untuk mendukung
penjelasan materi dengan cara men-scan atau memindai
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as.
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Buku ini disusun untuk menunjang kegiatan proses pembelajaran
kuntansi Keuangan sesuai dengan Kurikulum 2013 (KI-KD 2018). Mata
elajaran Akuntansi Keuangan merupakan mata pelajaran wajib bagi peserta
idik dengan kompetensi keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga.
Buku ini pada dasarnya berorientasi praktik. Peserta didik pertamaama diperkenalkan dengan konsep-konsep dasar akuntansi keuangan.
elebihnya, ditantang untuk melihat praktik akuntansi keuangan melalui
ontoh-contoh soal, kemudian mengerjakan sendiri soal-soal latihan di
agian akhir setiap bab. Untuk itu, buku ini memiliki dua karakteristik utama,
ang sekaligus menjadi keunggulannya.
. Contoh Kasus. Ada banyak contoh kasus yang mengiringi pembahasan
materi. Melalui contoh-contoh kasus itu, peserta didik belajar sambil
melihat praktik nyata akuntansi keuangan. Dengan demikian, peserta
didik diharapkan menguasai penerapan akuntansi keuangan dalam
dunia nyata.
. Soal Evaluasi. Soal-soal ini diberikan di akhir bab ataupun di bagian
ulangan semester, baik berupa pilihan ganda, esai, maupun contoh
kasus. Soal-soal ini sengaja diberikan dalam jumlah banyak untuk
menguji pemahaman peserta didik seputar konsep serta praktik
akuntansi keuangan. Dengan demikian, buku ini menjadi sarana yang
baik untuk menguasai bidang akuntansi keuangan.
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u Pemrograman Berorientasi Objek untuk SMK/MAK kelas XI ini disusun dengan
ngacu pada Kurikulum 2013 KI KD 2018. Dengan mempelajari buku ini, peserta
k diharapkan dapat menerapkan ilmu berupa keterampilan aplikatif. Adapun
r-fitur yang disajikan untuk mendukung penyusunan buku ini adalah sebagai
kut.

Pendahuluan, berisi pengenalan serta ringkasan tentang topik yang akan
diulas guna menstimulasi dan memotivasi peserta didik mendalami materi lebih
anjut.
Info TIK, berisi info tambahan ringkas seputar topik yang sedang dibahas.
Zona Aktivitas, berisi tiga kegiatan yang dilakukan peserta didik, yaitu Uji
Pengetahuan, Tugas Praktikum, dan Tugas Eksperimen yang membantu peserta
didik mendalami pemahaman terhadap konsep yang dipelajari.
Contoh, berisi penyelesaian bentuk-bentuk soal yang berkaitan dengan materi
yang sedang dipelajari.
Arti Kata, berisi pengertian dari kata-kata asing seputar materi yang dibahas.
Rangkuman, berisi ulasan singkat tentang materi yang diberikan untuk
mengingat kembali materi-materi yang telah dibahas.
Ulangan Akhir Bab, berisi soal-soal pilihan ganda, uraian, tugas praktik, dan
tugas laporan yang diberikan untuk mengukur kemampuan peserta didik.
Ulangan Akhir Semester, berisi soal-soal yang disajikan guna menguji
pemahaman dan penerapan konsep peserta didik dalam satu semester.
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Pendahuluan, berisi pengenalan serta ringkasan tentang topik yang akan
diulas guna menstimulasi dan memotivasi peserta didik mendalami materi
lebih lanjut.
Info TIK, berisi info tambahan ringkas seputar topik yang sedang dibahas.
Zona Aktivitas, berisi tiga kegiatan yang dilakukan peserta didik, yaitu Uji
Pengetahuan, Tugas Praktikum, dan Tugas Eksperimen yang membantu
peserta didik mendalami pemahaman terhadap konsep yang dipelajari.
Praktikum, berisi langkah-langkah praktik yang berkaitan dengan materi yang
sedang dipelajari.
Rangkuman, berisi ulasan singkat tentang materi yang diberikan untuk
mengingat kembali materi-materi yang telah dibahas.
Ulangan Akhir Bab, berisi soal-soal pilihan ganda, uraian, tugas praktik, dan
tugas laporan yang diberikan untuk mengukur kemampuan peserta didik.
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ngan mengacu pada Kurikulum 2013 KI KD 2018. Dengan mempelajari buku ini,
serta didik diharapkan dapat menerapkan ilmu berupa keterampilan aplikatif.
apun fitur-fitur yang disajikan untuk mendukung penyusunan buku ini adalah
bagai berikut.
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QR CODE yang tersaji di halaman isi buku.
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hnya, ditantang untuk melihat praktik akuntansi perusahaan dagang melalui
-contoh soal, kemudian mengerjakan sendiri soal-soal latihan Uji Kompetensi
an akhir setiap bab. Selain itu, pemahaman peserta didik secara keseluruhan
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mempraktikkan penghitungan dan pelaporan keuangan pada perusahaan
g.

Praktikum Akuntansi
Perusahaan Dagang

C3

Perusahaan Dagang dengan Peredaran Bruto Lebih dari Rp4,8 Miliar Sampai
dengan Rp50 Miliar
Perusahaan Dagang dengan Peredaran Bruto Lebih dari Rp50 Miliar

Buku ini didukung dengan
media digital sebagai
sumber belajar.
Media digital berupa file PDF untuk mendukung
penjelasan materi dengan cara men-scan atau memindai
QR CODE yang tersaji di halaman isi buku.

Praktikum Akuntansi Perusahaan Dagang

Perusahaan Dagang dengan Peredaran Bruto Kurang dari Rp4,8 Miliar

untuk

SMK/MAK Kelas XII

005 - 370 - 005 - 0
ISBN 978 - 602 - 486 - 100 - 1

PRAKTIKUM AKUNTANSI
PERUSAHAAN DAGANG

Pengarang: Dwi Harti

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-370-005-0

Jld. 1/Kls Xll

Rp135.000

Kompetensi Keahlian

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

Akuntansi dan Keuangan Lembaga

R. JASA DAGANG KLS XII.indd 1

08/11/2019 15:54

Dwi Harti

KOMPETENSI KEAHLIAN

Dwi Harti

Akuntansi dan Keuangan Lembaga
tikum
ntansi Perusahaan Manufaktur

C3

Praktikum Akuntansi
Perusahaan Manufaktur

t materi yang dibahas dalam buku ini.
ab 1 Konsep Dasar Akuntansi Biaya
ab 2 Menghitung Harga Pokok Pesanan
ab 3 Menghitung Harga Pokok Proses
ab 4 Siklus Akuntansi Perusahaan Manufaktur

Praktikum
Akuntansi Perusahaan
Manufaktur

untuk SMK/MAK Kelas XII

k SMK/MAK Kelas XII

uku ini disusun untuk menunjang kegiatan proses pembelajaran
um Akuntansi Perusahaan Manufaktur sesuai dengan Kurikulum
Revisi (KI-KD 2018). Mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan
aktur merupakan mata pelajaran wajib bagi peserta didik dengan
etensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga.
uku ini pada dasarnya berorientasi praktik. Peserta didik pertamadiperkenalkan dengan konsep-konsep dasar akuntansi perusahaan
aktur. Selebihnya, ditantang untuk melihat praktik akuntansi
ahaan manufaktur melalui contoh-contoh soal, kemudian mengerjakan
i soal-soal latihan di bagian akhir setiap bab. Untuk itu, buku ini memiliki
rakteristik utama, yang sekaligus menjadi keunggulannya.
ontoh Kasus. Ada banyak contoh kasus yang mengiringi pembahasan
materi. Melalui contoh-contoh kasus itu, peserta didik belajar sambil
melihat praktik nyata akuntansi perusahaan manufaktur. Dengan
emikian, peserta didik diharapkan menguasai penerapan akuntansi
erusahaan manufaktur dalam dunia nyata.
oal Evaluasi. Soal-soal ini diberikan di akhir bab ataupun di bagian
angan semester, baik berupa pilihan ganda, esai, maupun contoh kasus.
oal-soal ini sengaja diberikan dalam jumlah banyak untuk menguji
emahaman peserta didik seputar konsep serta praktik perusahaan
manufaktur. Dengan demikian, buku ini menjadi sarana yang baik untuk
menguasai bidang akuntansi perusahaan manufaktur.

untuk

PRAKTIKUM AKUNTANSI
PERUSAHAAN MANUFAKTUR

Pengarang: Dwi Harti

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-370-006-0

Jld. 1/Kls Xll

Rp134.000

SMK/MAK Kelas XII

005 - 370 - 006 - 0

ISBN 978 - 602 - 486
241 - 722
422 - 53

Buku ini adalah salah satu seri dari 6 seri buku Komputer Akuntansi
uk SMK/MAK. Selengkapnya, keenam seri tersebut adalah sebagai berikut.
Komputer Akuntansi pada Perusahaan Jasa dengan Accurate
Komputer Akuntansi pada Perusahan Jasa dengan MYOB
Komputer Akuntansi pada Perusahaan Dagang dengan Accurate
Komputer Akuntansi pada Perusahaan Dagang dengan MYOB
Komputer Akuntansi pada Perusahaan Manufaktur dengan Accurate
Komputer Akuntansi pada Perusahaan Manufaktur dengan MYOB

Buku ini disusun untuk menunjang kegiatan belajar peserta didik Kompetensi
hlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga sesuai dengan KI-KD 2017. Melalui
u ini, peserta dididik dan dilatih untuk mengolah data keuangan secara
rhana, terperinci, jelas, dan mudah dipahami yang disertai dengan contohoh latihan dan kasus siklus akuntansi menggunakan aplikasi komputer
ntansi Accurate versi 5 dan MYOB Accounting Plus versi 15.

Penguasaan konsep dan pengaplikasian komputer akuntansi akan sangat
manfaat bagi siswa/i SMK/MAK KK Akuntansi dan Keuangan Lembaga,
ngingat saat ini dan kecenderungan di masa yang akan datang, penyusunan
ran keuangan perusahaan sudah menggunakan sistem akuntansi yang
omputerisasi.

Buku ini pada dasarnya berorientasi pada praktik. Peserta didik pertamaa akan diperkenalkan dengan konsep-konsep dasar siklus akuntansi berbasis
mputer. Selebihnya, ditantang untuk melihat praktik siklus akuntansi berbasis
mputer melalui contoh-contoh soal, kemudian mengerjakan sendiri soal-soal
han Uji Kompetensi di bagian akhir setiap bab. Selain itu, pemahaman peserta
k secara keseluruhan akan diuji melalui Uji Kompetensi Kejuruan.
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005 - 651 - 017 - 0

ISBN 978 - 602 - 434 - 785 - 7

Bimo Suciono
1B untuk SMK/MAK Kelas XI

untuk SMK/MAK Kelas XI

dd 1

KOMPUTER AKUNTANSI

Bimo Suciono

Akuntansi dan Keuangan Lembaga
mputer Akuntansi pada Perusahaan
sa dengan MYOB

Komputer Akuntansi
pada Perusahaan Jasa
dengan MYOB

C3

Pengarang: Bimo Suciono

Kode Buku

Komputer Akuntansi pada Perusahaan Jasa
dengan MYOB

Kompetensi KeAHLiAn

Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi Dasar (KD) 2018

Kompetensi Keahlian
Akuntansi dan
Keuangan Lembaga

1B
untuk

SMK/MAK Kelas XI

Kompetensi Keahlian
Akuntansi dan Keuangan Lembaga

untuk

SMK/MAK Kelas XI

15/01/2019 14:42

Judul Buku

Harga

Komputer Akuntansi pada
005-651-015-0 Perusahaan Jasa dengan Rp134.000
Accurate 1A
Komputer Akuntansi pada
005-651-017-0 Perusahaan Jasa dengan Rp135.000
MYOB 1B
Komputer Akuntansi pada
Perusahaan
005-651-008-0
Rp169.000
Dagang dengan
Accurate 1C
Komputer Akuntansi pada
Perusahaan
005-651-010-0
Rp150.000
Dagang dengan MYOB 1D
Komputer Akuntansi pada
005-651-016-0 Perusahaan Manufaktur Rp165.000
dengan Accurate 2A
Komputer Akuntansi pada
005-651-018-0 Perusahaan Manufaktur Rp157.000
dengan MYOB 2B

Wulan Ayodya

N

Produk
Kreatif dan
Kewirausahaan C3

Wulan Ayodya

Pemasaran

ata Kelola Perkantoran
angan Lembaga
uangan Mikro

Produk Kreatif dan
Kewirausahaan

ientasi praktik. Peserta didik akan dilatih dan
an kritis melalui diskusi kelompok dan tugasKompetensi di setiap akhir bab dimaksudkan
erta didik seputar materi yang telah dibahas.

untuk SMK/MAK Kelas XII

dan
n

haan untuk SMK/MAK Kelas XII ini disusun
r peserta didik sesuai dengan Kurikulum 2013
gandung materi pengetahuan yang lengkap,
m terjadi di masyarakat. Melalui buku ini,
h untuk menjadi seorang wirausahawan yang
if.
uku ini sangat lengkap sehingga dapat
g cukup bagi peserta didik yang ingin
uan-pengetahuan seputar dunia wirausaha,
hawan muda, contoh-contoh usaha yang
yarakat, serta langkah-langkah jitu menjadi
olusi Industri 4.0 juga terkandung dalam buku

untuk

SMK/MAK Kelas XII

005 - 657 - 035 - 1

Kompetensi Keahlian

ISBN 978 - 623 - 266 - 249 - 0

Bisnis Daring dan Pemasaran
Retail
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
Akuntansi dan Keuangan Lembaga
Perbankan dan Keuangan Mikro
Perbankan Syariah

PRODUK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN
Pengarang: Wulan Ayodya

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-657-034-1

Jld. 1/Kls Xl

Rp111.000

005-657-035-1

Jld. 2/Kls Xll

Rp90.000

Kompetensi Keahlian Perbankan Syariah
AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

Slamet Wiyono

as XI

Akuntansi
Perbankan
Syariah

Akuntansi Perbankan Syariah

untuk SMK/MAK Kelas XI

riah

ankan Syariah

Slamet Wiyono

AN

n Syariah (Kompetensi Keahlian
/MAK Kelas XI ini disusun untuk
eserta didik sesuai dengan Kurikulum
ini mengandung materi pengetahuan
praktik yang umum terjadi di
eserta didik dilatih untuk memahami
yariah serta menguasai pengolahan
riah.
pengaplikasian akuntansi perbankan
at bagi peserta didik SMK/MAK KK
saat ini tenaga kerja ahli dalam bidang
at terbatas, sementara perkembangan
kin meningkat.
erorientasi praktik. Peserta didik
lkan dengan konsep-konsep dasar siklus
kemudian ditantang untuk mengerjakan
uan kompetensi peserta didik juga
Uji Kompetensi dan Studi Kasus di setiap
peserta didik secara keseluruhan akan
hir Semester.

C3

untuk

Kompetensi Keahlian
Perbankan Syariah

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-657-032-0

Jld. 1/Kls Xl

Rp148.000

005-657-033-0

Jld. 2/Kls Xll

Rp173.000

13/03/2019 09:46

Wulan Ayodya

N

Produk
Kreatif dan
Kewirausahaan C3

Wulan Ayodya

Pemasaran

ata Kelola Perkantoran
angan Lembaga
uangan Mikro

haan untuk SMK/MAK Kelas XII ini disusun
r peserta didik sesuai dengan Kurikulum 2013
gandung materi pengetahuan yang lengkap,
m terjadi di masyarakat. Melalui buku ini,
h untuk menjadi seorang wirausahawan yang
if.
uku ini sangat lengkap sehingga dapat
g cukup bagi peserta didik yang ingin
uan-pengetahuan seputar dunia wirausaha,
hawan muda, contoh-contoh usaha yang
yarakat, serta langkah-langkah jitu menjadi
olusi Industri 4.0 juga terkandung dalam buku

Produk Kreatif dan
Kewirausahaan

ientasi praktik. Peserta didik akan dilatih dan
an kritis melalui diskusi kelompok dan tugasKompetensi di setiap akhir bab dimaksudkan
erta didik seputar materi yang telah dibahas.

untuk SMK/MAK Kelas XII

dan
n

005 - 657 - 035 - 1

untuk

SMK/MAK Kelas XII

Kompetensi Keahlian

ISBN 978 - 623 - 266 - 249 - 0

Bisnis Daring dan Pemasaran
Retail
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
Akuntansi dan Keuangan Lembaga
Perbankan dan Keuangan Mikro
Perbankan Syariah

PRODUK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN
Pengarang: Wulan Ayodya

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-657-034-1

Jld. 1/Kls Xl

Rp111.000

005-657-035-1

Jld. 2/Kls Xll

Rp90.000

Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran
BISNIS ONLINE

Fatkhul A. Umar S.

Kelas XI

explab il maios aut doluptur, siminctio.
ehenes es cus etur, sum fugia dolorum
tempeles veriatum lanis et magnatati apis
nde nobit, sum acculligeni dit es se secatat.

tem corissi sim nobitiu ribusae nos maximnimol upiende libustiis magniscius, aliquis
uam volorpo reperov iduciatur sapellssi cusa dolum, serspides esequas ident hil
est, consentis volore, quas expliquid eaquinon nonsequ idebit quam rest magnate
dolectius dolupit atescillis magniet, aut et
ur, consed quis eos sentem essimus andio.

t, volleni magnim est, officaes dolupta
onsequid ute non eaqui volo et pro conseatust is perchil miliqui aut accus rendebit
o eliquates si quas evel is eat iume dolorio
nis pratium num ipsamusam esto que pori

Bisnis Online

Pa qui dolorum re officid mo doluptati aut
tur? Faciisinimi, sam que veribus eaquidu
enet occullestrum est volorum

005 - 360 - 001 - 0

ISBN 978 - 602 - 298
241 - 134
422 - 3

Bisnis
Online

C3

untuk SMK/MAK Kelas XI

g dan Pemasaran

ine

Fatkhul A. Umar S.

AN

untuk

SMK/MAK Kelas XI
Kompetensi Keahlian
Bisnis Daring
dan Pemasaran

Pengarang: Fatkhul Amin & Umar Said

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-658-009-0

Jld. 1/Kls Xl

Rp147.000

005-658-010-0

Jld. 2/Kls Xll

Rp142.000

Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi Dasar (KD) 2018

SMK/MAK Kelas XI

005 - 657 - 032 - 0
ISBN 978 - 602 - 434 - 629 - 4

Pengarang: Slamet Wiyono
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PENGELOLAAN BISNIS RITEL
Pengarang: Dwi Harti, dkk.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-658-004-0

Jld. 1/Kls Xl

Rp134.000

005-658-005-0

Jld. 2/Kls Xll

Rp132.000

ADMINISTRASI TRANSAKSI

k Kreatif dan
ausahaan

K/MAK Kelas XII

reatif dan Kewirausahaan untuk SMK/MAK Kelas XII ini disusun
ang kegiatan belajar peserta didik sesuai dengan Kurikulum 2013
018). Buku ini mengandung materi pengetahuan yang lengkap,
k-praktik yang umum terjadi di masyarakat. Melalui buku ini,
ditantang dan dilatih untuk menjadi seorang wirausahawan yang
s, kreatif, dan inovatif.
ng tersedia dalam buku ini sangat lengkap sehingga dapat
l pengetahuan yang cukup bagi peserta didik yang ingin
ah usaha. Pengetahuan-pengetahuan seputar dunia wirausaha,
okoh-tokoh wirausahawan muda, contoh-contoh usaha yang
mbang pesat di masyarakat, serta langkah-langkah jitu menjadi
sahawan di era Revolusi Industri 4.0 juga terkandung dalam buku

pada dasarnya berorientasi praktik. Peserta didik akan dilatih dan
uk berpikir kreatif dan kritis melalui diskusi kelompok dan tugasSementara itu, Uji Kompetensi di setiap akhir bab dimaksudkan
i pengetahuan peserta didik seputar materi yang telah dibahas.

005 - 657 - 035 - 1

ISBN 978 - 623 - 266 - 249 - 0
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Jilid/Kelas

Harga

005-658-002-0

Jld. 1/Kls Xl

Rp128.000

005-658-003-0

Jld. 2/Kls Xll

Rp116.000

Pengarang: Dwi Harti, dkk.

Wulan Ayodya

Wulan Ayodya

Produk
Kreatif dan
Kewirausahaan C3

untuk SMK/MAK Kelas XII

Daring dan Pemasaran

atisasi dan Tata Kelola Perkantoran
tansi dan Keuangan Lembaga
nkan dan Keuangan Mikro
nkan Syariah

Kode Buku

PENATAAN PRODUK

Produk Kreatif dan
Kewirausahaan

TENSI KEAHLIAN

Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi Dasar (KD) 2018

Pengarang: Dwi Harti, dkk.

untuk

SMK/MAK Kelas XII

Kompetensi Keahlian

Bisnis Daring dan Pemasaran
Retail
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
Akuntansi dan Keuangan Lembaga
Perbankan dan Keuangan Mikro
Perbankan Syariah

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-650-005-0

Jld. 1/Kls Xl

Rp110.000

005-650-006-0

Jld. 2/Kls Xll

Rp154.000

PRODUK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN
Pengarang: Wulan Ayodya

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-657-034-1

Jld. 1/Kls Xl

Rp111.000

005-657-035-1

Jld. 2/Kls Xll

Rp90.000

Kompetensi Keahlian Otomatisasi & Tata Kelola Perkantoran

Dwi Harti

EAHLIAN

g dan Pemasaran
Dwi Harti Suliarsi

si
Humas
okolan

Kelas XI

emasaran Online dengan Menggunakan

Otomatisasi Tata Kelola Humas
dan Keprotokolan

memadai, buku ini kaya dengan contoh dan
is dalam bisnis/pemasaran online. Peserta didik
uasana dunia nyata, dengan mengalami secara
is/pemasaran online itu sendiri.

g dibahas dalam buku ini.
nis Online (Daring)
n Membuat Website
Mesin Pencari dengan Memanfaatkan
Optimization (SEO)
emasaran Online dengan Memanfaatkan

C3

untuk SMK/MAK Kelas XI

untuk menunjang proses pembelajaran Bisnis
AK sesuai dengan Kurikulum 2013 (KI-KD 2018).
Online merupakan mata pelajaran wajib bagi
nsi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran. Buku
na untuk membantu peserta didik menguasai
nline secara lebih baik. Dengan mengenal dan
uk pemasaran online, peserta didik diharapkan
n media online sehingga bernilai ekonomis,
tau pemasar produk kreatifnya sendiri ataupun
di perusahaan-perusahaan.

Suliarsi

Otomatisasi
Tata Kelola Humas
dan Keprotokolan

untuk

OTOMATISASI TATA KELOLA HUMAS
DAN KEPROTOKOLAN
Pengarang: Dwi Harti, dkk.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-330-006-0

Jld. 1/Kls Xl

Rp160.000

005-330-007-0

Jld. 2/Kls Xll

Rp154.000

SMK/MAK Kelas XI

005 - 658 - 010 - 0

ISBN 978 - 602 - 298
434 - 134
788 - 38

Kompetensi Keahlian
Otomatisasi dan
Tata Kelola Perkantoran
22/02/2019 09:31

OTOMATISASI TATA KELOLA
KEPEGAWAIAN
Pengarang: Sri Endang R., dkk.

Jilid/Kelas

Harga

005-330-012-0

Jld. 1/Kls Xl

Rp147.000

005-330-013-0

Jld. 2/Kls Xll

Rp127.000

OTOMATISASI TATA KELOLA SARANA
DAN PRASARANA

Pengarang: Sri Endang R., dkk.

Dwi Harti

Tata Kelola Perkantoran

a Keuangan (Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola
disusun berdasarkan Kurikulum 2013 (KI-KD 2018). Dengan
ik diharapkan mampu memahami dan menerapkan berbagai
omatisasi tata kelola keuangan, baik di lingkungan pemerintah

rientasi praktik. Peserta didik pertama-tama akan
ar otomatisasi tata kelola keuangan di lingkungan pemerintah
itu, peserta didik diberi contoh studi kasus yang berkaitan
ang untuk mengerjakan sendiri soal-soal latihan di bagian
ni memiliki dua karakteristik utama, yang sekaligus menjadi

nyak contoh kasus yang mengiringi pembahasan materi.
s itu, peserta didik dapat belajar sambil melihat praktik nyata
ngan.

iberikan di akhir bab ataupun di bagian ulangan semester,
sai, maupun studi kasus. Soal-soal ini sengaja diberikan dalam
ji pemahaman peserta didik seputar konsep serta praktik
ngan. Dengan demikian, buku ini menjadi sarana yang baik
omatisasi tata kelola keuangan.

005 - 330 - 009 - 0

ISBN 978 - 602 - 298
486 - 134
625 - 39

Otomatisasi Tata Kelola Keuangan

as XII

Jilid/Kelas

Harga

005-330-010-0

Jld. 1/Kls Xl

Rp138.000

005-330-011-0

Jld. 2/Kls Xli

Rp100.000

OTOMATISASI TATA KELOLA KEUANGAN

Kusmayadi

Otomatisasi
Tata Kelola Keuangan

untuk SMK/MAK Kelas XII

Dwi Harti

Kusmayadi

AN

euangan

Kode Buku

C3

untuk

SMK/MAK Kelas XII

Kompetensi Keahlian
Otomatisasi dan
Tata Kelola Perkantoran
09/10/2019 14:30

Pengarang: Dwi Harti, dkk.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-330-008-0

Jld. 1/Kls Xl

Rp147.000

005-330-009-0

Jld. 2/Kls Xll

Rp91.000

Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi Dasar (KD) 2018

Kode Buku
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Wulan Ayodya

MPETENSI KEAHLIAN

Wulan Ayodya

snis Daring dan Pemasaran
tail
omatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
untansi dan Keuangan Lembaga
rbankan dan Keuangan Mikro
rbankan Syariah

duk Kreatif dan
irausahaan

Produk Kreatif dan
Kewirausahaan

u ini pada dasarnya berorientasi praktik. Peserta didik akan dilatih dan
s untuk berpikir kreatif dan kritis melalui diskusi kelompok dan tugasndiri. Sementara itu, Uji Kompetensi di setiap akhir bab dimaksudkan
nguji pengetahuan peserta didik seputar materi yang telah dibahas.

untuk SMK/MAK Kelas XII

SMK/MAK Kelas XII

duk Kreatif dan Kewirausahaan untuk SMK/MAK Kelas XII ini disusun
nunjang kegiatan belajar peserta didik sesuai dengan Kurikulum 2013
KD 2018). Buku ini mengandung materi pengetahuan yang lengkap,
raktik-praktik yang umum terjadi di masyarakat. Melalui buku ini,
idik ditantang dan dilatih untuk menjadi seorang wirausahawan yang
erdas, kreatif, dan inovatif.
eri yang tersedia dalam buku ini sangat lengkap sehingga dapat
bekal pengetahuan yang cukup bagi peserta didik yang ingin
sebuah usaha. Pengetahuan-pengetahuan seputar dunia wirausaha,
nya tokoh-tokoh wirausahawan muda, contoh-contoh usaha yang
erkembang pesat di masyarakat, serta langkah-langkah jitu menjadi
wirausahawan di era Revolusi Industri 4.0 juga terkandung dalam buku

Produk
Kreatif dan
Kewirausahaan C3

untuk

SMK/MAK Kelas XII

005 - 657 - 035 - 1

Kompetensi Keahlian

ISBN 978 - 623 - 266 - 249 - 0

Bisnis Daring dan Pemasaran
Retail
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
Akuntansi dan Keuangan Lembaga
Perbankan dan Keuangan Mikro
Perbankan Syariah

PRODUK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN
Pengarang: Wulan Ayodya

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-657-034-1

Jld. 1/Kls Xl

Rp111.000

005-657-035-1

Jld. 2/Kls Xll

Rp90.000

Kompetensi Keahlian Perhotelan

Asep Parantika

tuk SMK/MAK Kelas XI

sseceatia dem autem corissi sim nobitiu ribusae nos maxinum quo velit omnimol upiende libustiis magniscius, aliquis
m voluptium qui quam volorpo reperov iduciatur sapellrum et que landiassi cusa dolum, serspides esequas ident hil
olupit voluptae pe est, consentis volore, quas expliquid eaquis dio. Ferferumqui non nonsequ idebit quam rest magnate
natint pos velent dolectius dolupit atescillis magniet, aut et
ipiet eicipis es eatur, consed quis eos sentem essimus andio.

mene parumquist, volleni magnim est, officaes dolupta
nte ius voluptati consequid ute non eaqui volo et pro conseborporum voluptatust is perchil miliqui aut accus rendebit
cusciis ea ne volorio eliquates si quas evel is eat iume dolorio
consed et aut omnis pratium num ipsamusam esto que pori
t autem inctur?

Laundry

Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi Dasar (KD) 2018

s diore, tem fuga. Pa qui dolorum re officid mo doluptati aut
olectaque doluptatur? Faciisinimi, sam que veribus eaquidu
quiaspis re, offic tenet occullestrum est volorum

005 - 360 - 001 - 0

ISBN 978 - 602 - 298
241 - 134
422 - 3

Laundry

C3

untuk SMK/MAK Kelas XI

chitatem reperia explab il maios aut doluptur, siminctio.
rciae ruptate con rehenes es cus etur, sum fugia dolorum
eatum re dolupta tempeles veriatum lanis et magnatati apis
upta serovidus, sende nobit, sum acculligeni dit es se secatat.
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LAUNDRY

Asep Parantika

PAKET KEAHLIAN

Perhotelan dan Jasa Pariwisata

aundry

untuk

SMK/MAK Kelas XI
Kompetensi Keahlian
Perhotelan dan
Jasa Pariwisata

Pengarang: Asep Parantika

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-360-001-0

Jld. 1/Kls Xl

Rp100.000

005-360-002-0

Jld. 2/Kls Xll

Rp106.000

FOOD AND BEVERAGE
Pengarang: Asep Parantika & Baskoro Harwindito

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-330-014-0

Jld. 1/Kls Xl

Rp103.000

005-330-015-0

Jld. 2/Kls Xll

Rp103.000

HOUSEKEEPING
Pengarang: Ida Ayu Laxmi dan Nyoman Aris S.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-360-004-0

Jld. 1/Kls Xl

Rp134.000

005-360-005-0

Jld. 2/Kls Xll

Rp53.000

Trisnani Widowati, dkk.

akan dalam buku ini adalah sebagai berikut.
singkat yang berisi sekilas informasi yang
eserta didik atas materi.
seluruh materi yang ada pada bab tersebut.
al-soal yang diberikan kepada peserta didik
rsebut berupa pilihan ganda, esai, dan
a studi kasus.
tu soal-soal yang disediakan di semester
uji kemampuan peserta didik.
berisi pengertian dari istilah-istilah yang

eferensi yang digunakan penulis dalam

Trisnani Widowati, dkk.

haan (Bidang Keahlian Pariwisata) untuk
k menunjang kegiatan belajar peserta didik
visi (KI-KD 2018). Buku ini mengandung
ihan dan studi kasus yang bertujuan
s dan menganalisis sehingga diharapkan
tkan kreativitas dan inovasinya di bidang-

Produk
Kreatif dan
Kewirausahaan C3

untuk SMK/MAK Kelas XII

dan
n

untuk

SMK/MAK Kelas XII

005 - 657 - 041 - 0

Bidang Keahlian
Pariwisata

Pengarang: Dr. Trisnani Widowati. M.SI., dkk.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-910-006-0

Jld. 1/Kls Xl

Rp85.000

005-910-007-0

Jld. 2/Kls Xll

Rp95.000

ngan Nilai-nilai Karakter dan Akhlāqul Karīmah, berisi kisah islami yang nilaiernya dapat dikembangkan peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya.

an Akhir Semester (LUAS), diberikan pada akhir semester untuk membantu
k menghadapi ujian semester.

membantu peserta didik memahami konsep-konsep kunci dalam pembelajaran
ama Islam dan Budi Pekerti di SMK sekaligus mengenalkan karakteristik soal-soal
olah. Bagi guru, buku ini dapat menjadi sumber soal untuk PR, tugas harian,
laman materi menjelang ujian.

005 - 297 - 008 - 1
ISBN 978 - 602 - 486 - 145 - 2

Mengasah Kemampuan Diri

Pendidikan

Agama Islam

dan Budi Pekerti

1

untuk SMK
Kelas X

mandiri

ikap, berisi pernyataan-pernyataan untuk melatih afektif peserta didik dalam
n sikap dan alasan terhadap suatu pernyataan.

Jilid 1 untuk SMK Kelas X

Keterampilan terdiri atas tugas individu, kelompok, dan portofolio, berisi
atan yang berkaitan dengan materi yang dapat dikerjakan peserta didik secara
u kelompok baik di sekolah ataupun di rumah.

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

engetahuan, berisi soal-soal pilihan ganda, isian, dan esai untuk menguji
n peserta didik terhadap materi yang sudah dipelajarinya.

Hj. Iim Halimah H. Abd Rahman Munawir AM
H. A. Sholeh Dimyathi H. Ridhwan

MANDIRI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DAN BUDI PEKERTI
Pengarang: Hj. Iim Halimah, dkk.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-297-008-1

Jld. 1/Kls X

Rp120.000

005-297-009-1

Jld. 2/Kls Xl

Rp120.000

005-297-010-1

Jld. 3/Kls Xll

Rp120.000

MANDIRI BAHASA INDONESIA
Pengarang: Rustamaji - Husin

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-490-005-2

Jld. 1/Kls X

Rp107.000

005-490-006-2

Jld. 2/Kls Xl

Rp117.000

005-490-007-2

Jld. 3/Kls Xll

Rp102.000

Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi Dasar (KD) 2018

1

ang baik adalah kunci menuju sukses”

idikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK ini disusun secara sistematis
rikulum 2013 KI-KD 2018. Buku ini merupakan buku pelengkap yang
k membantu peserta didik SMK mendalami materi agama yang dituntut dalam
sar serta mengasah kemampuannya secara mandiri.

uhi tujuan tersebut, buku ini disajikan ke dalam beberapa bagian berikut.
Materi, berisi ringkasan suatu pokok bahasan untuk membantu peserta didik
konsep-konsep penting.

Hj. Iim Halimah | H. Abd Rahman | Munawir AM | H. A. Sholeh Dimyathi | H. Ridhwan

Buku Soal /Buku Kerja

Mandiri

emampuan Diri

Produk Kreatif dan
Kewirausahaan

k mencari istilah-istilah dalam buku.

PRODUK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN
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MANDIRI PRACTISE YOUR ENGLISH
COMPETENCE
Pengarang: Eka Mulya Astuti

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-428-004-2

Jld. 1/Kls X

Rp103.000

005-428-005-2

Jld. 2/Kls Xl

Rp87.000

005-428-006-2

Jld. 3/Kls Xll

Rp69.000

MANDIRI MATEMATIKA

Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi Dasar (KD) 2018

Pengarang: Eka Zuliana, dkk.

30

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-510-028-2

Jld. 1/Kls X

Rp124.000

005-510-029-2

Jld. 2/Kls Xl

Rp113.000

005-510-030-2

Jld. 3/Kls Xll

Rp55.000

MANDIRI SEJARAH INDONESIA
Pengarang: M. Adil

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-907-004-0

Jld. 1/Kls X

Rp138.000

ESMASH BAHASA INDONESIA

SMK/
MAK

Tabel Progres Pengerjaan
KOMPETENSI
KOMPETENSI
DASAR
DASAR

TANGGAL
TANGGAL
KIRIM
KIRIM KE
KE GURU
GURU

KEMBALI
KEMBALI DARI
DARI GURU
GURU

KETERANGAN
KETERANGAN
(NILAI)
(NILAI)

3.10
dan 4.1
4.10
3.1 dan
H:
E-SMAS

PPM

3.11
dan 4.1
4.11
3.1 dan
3.11
dan 4.2
4.11
3.2 dan

elajar
Mandiri
3.12 dan 4.12

BAHASA
INDONESIA

3.2 dan 4.2

pi 3.12
panduan
pengerjaan sehingga peserta
dan 4.3
4.12
3.3 dan
pat mengerjakan soal secara mandiri
3.13
dan 4.3
4.13
3.3 dan

pi video pembelajaran untuk penjelasan
3.13
dan 4.4
4.13
3.4 dan
materi

SMK/MAK
KELAS X

3.14
dan 4.4
4.14
3.4 dan

mah
Mata
3.15
dan 4.5
4.15
3.5 dan

3.15
dan 4.6
4.15 untuk mudah dan nyaman
mbar
3.6didesain
dan
eh3.16
peserta
didik
dan 4.16

005 - 490 - 029 - 0

3.6 dan 4.6

ISBN 978 - 623 - 266 - 242 - 1

3.16
4.16
3.7 dan 4.7
Praktis
3.17
4.17
3.8 dan 4.8

idik langsung mengerjakan di lembar E-Smash
3.17
4.17
3.8 dan 4.8

mbar dapat dikumpulkan untuk dinilai/
3.18
4.18
3.9guru
dan 4.9
oleh

Sujepti, dkk.

1B

DIRI
NDIRI
R MAN
R MA
AJA
AJA
IA BEL
IA BEL
MED
MED

3.18
4.18
3.9 dan 4.9

program
Soal Semester 2
Soal Semester 1

an soal disajikan per pokok bahasan sesuai
ada Kurikulum 2013 (KI KD 2018)

A A
MAT
MAT
AHAH
RAM
RAM

per lembar untuk setiap pokok bahasan
at dikerjakan dalam satu satuan jam belajar
ngguan)

KTIS
KTIS
PRA
PRA

MM
GRA
GRA
PRO
PRO
TER
TER

Pengarang: Sujepti, dkk.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-490-029-0

Jld. 1B/Kls X

Rp40.000

005-490-031-0

Jld. 2B/Kls XI

Rp40.000

005-490-033-0

Jld. 3B/Kls XII

Rp40.000

ESMASH BAHASA INGGRIS
SMK/
MAK

Tabel Progres Pengerjaan
KOMPETENSI
DASAR

TANGGAL
KIRIM KE GURU

KEMBALI DARI GURU

KETERANGAN
(NILAI)

3.9 dan 4.1
4.9
3.1
H:
E-SMAS

PPM

3.9 dan 4.1
4.9
3.1
3.9 dan 4.2
4.9
3.2

elajar
Mandiri
3.9 dan 4.3
4.9
3.3

BAHASA
INGGRIS

pi panduan
pengerjaan sehingga peserta
3.9 dan 4.3
4.9
3.3
pat mengerjakan soal secara mandiri
3.9 dan 4.4
4.9
3.4

pi video pembelajaran untuk penjelasan
3.9 dan 4.4
4.9
3.4
materi

SMK/MAK
KELAS X

3.9 dan 4.4
4.9
3.4

mah
Mata
3.10
4.10
3.5 dan 4.5

3.10
4.10 untuk mudah dan nyaman
3.5
dan 4.5
mbar
didesain
eh peserta
didik
3.11
4.11
3.6 dan 4.6

Anik Muslikah, dkk.

3.12
4.12
3.7 dan 4.7

idik langsung mengerjakan di lembar E-Smash
3.12
4.12
3.7 dan 4.7

mbar dapat dikumpulkan untuk dinilai/
3.13
4.13
3.8
dan 4.8
oleh
guru

DIRI
NDIRI
R MAN
R MA
AJAAJA
IA BEL
IA BEL
MED
MED

3.13
4.13
3.8 dan 4.8

program
Formative Test

an soal disajikan per pokok bahasan sesuai
ada Kurikulum 2013 (KI KD 2018)

A A
MAT
MAT
AHAH
RAM
RAM

per lembar untuk setiap pokok bahasan
at dikerjakan dalam satu satuan jam belajar
ngguan)

KTIS
KTIS
PRA
PRA

MM
GRA
GRA
PRO
PRO
TERTER

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-420-025-0

Jld. 1B/Kls X

Rp40.000

005-420-027-0

Jld. 2B/Kls XI

Rp40.000

005-420-029-0

Jld. 3B/Kls XII

Rp40.000

ESMASH MATEMATIKA
Tabel Progres Pengerjaan
Tabel Progres
Pengerjaan
TANGGAL

KOMPETENSI
DASAR

KOMPETENSI
3.8DASAR
dan 4.8
3.8 dan 4.8

KIRIM KE GURU

KEMBALI DARI GURU
TANGGAL

KIRIM KE GURU

KEMBALI DARI GURU

3.1 dan 4.1
H:
E-SMAS
3.9 dan 4.9

3.1 dan 4.1
3.10 dan 4.10
3.1 dan 4.1
3.11 dan 4.11
3.1 dan 4.1
dan 4.12
pi 3.12
panduan
3.2 dan 4.2pengerjaan sehingga peserta
pat3.13
mengerjakan
soal secara mandiri
dan 4.13
3.2 dan 4.2
pi 3.14
video
untuk penjelasan
danpembelajaran
4.14
3.3 dan 4.3
materi
3.15 dan 4.15
3.3 dan 4.3
3.15 dan 4.15
3.4 dan 4.4
3.16 dan 4.16
3.4didesain
dan 4.4 untuk mudah dan nyaman
mbar
dan 4.16
eh3.16
peserta
didik
3.4 dan 4.4
3.17 dan 4.17
3.5 dan 4.5
3.18 dan 4.18
3.5 dan 4.5
3.17
dan 4.17 mengerjakan di lembar E-Smash
idik
langsung
3.6dan
dan4.18
4.6
3.18

elajar Mandiri

mah Mata

SMK/
MAK

KETERANGAN
(NILAI)
KETERANGAN
(NILAI)

PPM
PPM

MATEMATIKA
SMK/MAK
KELAS X
005
005–- 510
510 –- 075 –- 00

ISBN 978 - 623 - 266 - 221 - 6

Praktis

Uning Hapsari, dkk.

1B

mbar dapat dikumpulkan untuk dinilai/
3.7guru
dan4.17
4.7
3.17
dan
oleh
3.18
3.7dan
dan4.18
4.7

program
3.17Semester
dan 4.171
Soal
3.18 dan 4.18

an soal disajikan per pokok bahasan sesuai
ada Kurikulum 2013 (KI KD 2018)
Soal Semester 2

per lembar untuk setiap pokok bahasan
at dikerjakan dalam satu satuan jam belajar
ngguan)

DIRI
NDIRI
R MAN
R MA
AJA
AJA
IA BEL
IA BEL
MED
MED

A A
MAT
MAT
AHAH
RAM
RAM
KTIS
KTIS
PRA
PRA

MM
GRA
GRA
PRO
PRO
TER
TER

Pengarang: Uning Hapsari, dkk.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

005-510-075-0

Jld. 1B/Kls X

Rp40.000

005-510-077-0

Jld. 2B/Kls XI

Rp40.000

005-510-079-0

Jld. 3B/Kls XII

Rp40.000

Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi Dasar (KD) 2018

1B

005 - 420 - 025 - 0
004

ISBN 978 - 623 - 266 - 228 - 5

3.11
4.11
3.6 dan 4.6
Praktis

Pengarang: Anik Muslikah, dkk.
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Rustamaji

Buku Persiapan US
Rustamaji

ERLANGGA X-PRESS US BAHASA INDONESIA

onesia
Bahasa Ind

u ini dilengkapi dengan Kunci Jawaban untuk mengecek kebenaran
aban dan LJK untuk berlatih mengisi jawaban yang dapat diakses melalui
code.

Erlangga X-Press US SMK/MAK

uk mencapai semua itu, buku ini menyajikan fitur-fitur sebagai berikut.

Bahasa Indonesia

ses US dengan meraih nilai terbaik adalah harapan kita semua. Oleh karena
Erlangga X-Press US SMK/MAK membekali peserta didik dengan strategi
ami, Kenali, Coba, Simulasikan! Dijamin Bisa! Dengan strategi jitu ini, nilai US
baik sudah ada di genggamanmu.

Pemantapan Materi, untuk memahami materi-materi yang akan diujikan
dalam US berdasarkan KI KD 2018.
elaah Soal, untuk mengenali karakteristik soal-soal US disertai dengan
pembahasannya.
atihan Soal Mandiri, untuk belajar mandiri dalam menjawab soal
ang dikelompokkan dalam tiap materi.
Paket Simulasi, untuk mengukur kemampuan dengan mengerjakan soal
prediksi US.
Paket Simulasi CBT, untuk membiasakan diri menghadapi Ujian Sekolah
erbasis Komputer.

005 - 410 - 012 - 0

donesia
Bahasa In
Pemantapan Materi

ali,
Pahami, Ken ikan!
ulas
Coba, Sim

Dijamin
Bisa!

ISBN 978 - 623 - 266 - 351 - 0

Telaah Soal
Latihan Soal Mandiri
Paket Simulasi
Paket Simulasi CBT

Pengarang: Rustamaji

Kode Buku

Harga

005-410-012-0

Rp97.000

Endrawati - Hutasuhut G. S.

Bonus Paket Simulasi CBT dapat diunduh ke Android
Anda dengan cara men-scan atau memindai QR CODE
yang tersaji di halaman isi buku.

gris
Bahasa Ing

es US dengan meraih nilai terbaik adalah harapan kita semua. Oleh karena
Erlangga X-Press US SMK/MAK membekali peserta didik dengan strategi
ami, Kenali, Coba, Simulasikan! Dijamin Bisa! Dengan strategi jitu ini, nilai US
aik sudah ada di genggamanmu.

Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi Dasar (KD) 2018

u ini dilengkapi dengan Kunci Jawaban untuk mengecek kebenaran
ban dan LJK untuk berlatih mengisi jawaban yang dapat diakses melalui
ode.

Erlangga Xpress US SMK/MAK

emantapan Materi, untuk memahami materi-materi yang akan diujikan
alam US berdasarkan KI KD 2018.
elaah Soal, untuk mengenali karakteristik soal-soal US disertai dengan
embahasannya.
atihan Soal Mandiri, untuk belajar mandiri dalam menjawab soal
ng dikelompokkan dalam tiap materi.
aket Simulasi, untuk mengukur kemampuan dengan mengerjakan soal
ediksi US.
aket Simulasi CBT, untuk membiasakan diri menghadapi Ujian Sekolah
erbasis Komputer.

Bahasa Inggris

uk mencapai semua itu, buku ini menyajikan fitur-fitur sebagai berikut.

005 - 420 - 033 - 0

ERLANGGA X-PRESS US BAHASA INGGRIS

Endrawati - Hutasuhut G. S.

ggris
Bahasa In
Pemantapan Materi
ali,
Pahami, Ken ikan!
ulas
Coba, Sim

Dijamin
Bisa!

ISBN 978 - 623 - 266 - 249 - 0

Telaah Soal
Latihan Soal Mandiri
Paket Simulasi
Paket Simulasi CBT

Pengarang: Endrawati dan Hutasuhut G. S.

Kode Buku

Harga

005-420-033-0

Rp50.000

Kasmina

Bonus Paket Simulasi CBT dapat diunduh ke Android
Anda dengan cara men-scan atau memindai QR CODE
yang tersaji di halaman isi buku.

Kasmina

ERLANGGA X-PRESS US MATEMATIKA

ka
Matemati

ses US dengan meraih nilai terbaik adalah harapan kita semua. Oleh karena
Erlangga X-Press US SMK/MAK membekali peserta didik dengan strategi
ami, Kenali, Coba, Simulasikan! Dijamin Bisa! Dengan strategi jitu ini, nilai US
aik sudah ada di genggamanmu.

u ini dilengkapi dengan Kunci Jawaban untuk mengecek kebenaran
aban dan LJK untuk berlatih mengisi jawaban yang dapat diakses melalui
code.

Erlangga X-Press US SMK/MAK

emantapan Materi, untuk memahami materi-materi yang akan diujikan
alam US berdasarkan KI KD 2018.
elaah Soal, untuk mengenali karakteristik soal-soal US disertai dengan
embahasannya.
atihan Soal Mandiri, untuk belajar mandiri dalam menjawab soal
ang dikelompokkan dalam tiap materi.
aket Simulasi, untuk mengukur kemampuan dengan mengerjakan soal
rediksi US.
aket Simulasi CBT, untuk membiasakan diri menghadapi Ujian Sekolah
erbasis Komputer.

Matematika

uk mencapai semua itu, buku ini menyajikan fitur-fitur sebagai berikut.

005 - 510 - 086 - 0

ka
Matemati

Pemantapan Materi

ali,
Pahami, Ken ikan!
ulas
Coba, Sim

Dijamin
Bisa!

ISBN 978 - 623 - 266 - 352 - 7

Pengarang: Kasmina

Kode Buku

Harga

005-510-086-0

Rp79.000

Telaah Soal
Latihan Soal Mandiri
Paket Simulasi
Paket Simulasi CBT

ERLANGGA X-PRESS US PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI

Sholeh Dimyathi, dkk.

ses US dengan meraih nilai terbaik adalah harapan kita semua. Oleh karena
Erlangga X-Press US SMK membekali peserta didik dengan strategi Pahami,
ali, Coba, Simulasikan! Dijamin Bisa! Dengan strategi jitu ini, nilai US terbaik
ah ada di genggamanmu.

uk mencapai semua itu, buku ini menyajikan fitur-fitur sebagai berikut.

emantapan Materi, untuk memahami materi-materi yang akan diujikan
alam US berdasarkan KI KD 2018.
elaah Soal, untuk mengenali karakteristik soal-soal US disertai dengan
embahasannya.
atihan Soal Mandiri, untuk belajar mandiri dalam menjawab soal
ang dikelompokkan dalam tiap materi.
aket Simulasi, untuk mengukur kemampuan dengan mengerjakan soal
ediksi US.
aket Simulasi CBT, untuk membiasakan diri menghadapi Ujian Sekolah
erbasis Komputer.

u ini dilengkapi dengan Kunci Jawaban untuk mengecek kebenaran
aban dan LJK untuk berlatih mengisi jawaban yang dapat diakses melalui
ode.

Bonus Paket Simulasi CBT dapat diunduh ke Android
Anda dengan cara men-scan atau memindai QR CODE
yang tersaji di halaman isi buku.
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005 - 297 - 031 - 0

ISBN 978 - 623 - 266 - 249 - 0

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Islam

a Islam
an Agam
PendidikPe
kerti
dan Budi

Pemantapan Materi

Erlangga Xpress US SMK

Agama
Pendidikan
Pekerti
dan Budi

Sholeh Dimyathi, dkk.

Bonus Paket Simulasi CBT dapat diunduh ke Android
Anda dengan cara men-scan atau memindai QR CODE
yang tersaji di halaman isi buku.

ali,
Pahami, Ken ikan!
ulas
Coba, Sim

Dijamin
Bisa!

Telaah Soal
Latihan Soal Mandiri
Paket Simulasi
Paket Simulasi CBT

Pengarang: Sholeh Dimyathi, dkk.

Kode Buku

Harga

005-297-031-0

Rp72.000
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lkan karakteristik soal-soal Ujian Sekolah kepada
aket-paket soal latihan disajikan sebagai latihan (geladi
serta didik siap dalam menghadapi Ujian Sekolah yang

BAHASA INDONESIA
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Buku ini didukung dengan media digital
sebagai sumber belajar.

Harga

005-300-027-0

Rp72.000

MATEMATIKA

005 - 300 - 027 - 0

Media digital berupa audio dan paket CBT yang dapat
dibaca/didengarkan dengan cara men-scan atau
memindai QR Code yang tersaji di halaman buku.

Kode Buku

ISBN 978 - 623 - 266 - 584 - 2
Buku ini
dilengkapi Paket
CBT Simulasi US

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

Tim Erlangga Fokus AKM

Minimum

peserta didik mempunyai peluang mengikuti AKM
men Kompetensi Minimum). Ayo, kenali, pahami, dan
kan soal-soal AKM bersama Erlangga Fokus AKM!

u AKM?

igunakan untuk mengukur kemampuan kognitif berupa literasi
aca dan literasi matematika (numerasi) peserta didik. Tidak
panik! Dengan buku Erlangga Fokus AKM, kalian akan dipandu
mana strategi dalam mengerjakan soal-soal AKM mulai dari
nal, memahami, dan berlatih soal-soal tipe AKM. Dengan berlatih
rjakan soal-soal tipe AKM, tentu hasil AKM terbaik akan berada di
amanmu!

Asesmen Kompetensi Minimum

m buku ini, kamu akan mendapatkan fitur-fitur berikut:

rategi Sukses AKM berisi penjelasan tentang AKM, serta tips dan
k yang akan membantumu mengerjakan soal-soal tipe AKM.

ntoh Soal AKM dan Pembahasan berisi contoh-contoh soal AKM
ngan sebaran materi dan proses kognitif yang proporsional,
sertai pembahasan secara tuntas dan jelas.

Strategi Sukses AKM
Contoh Soal AKM
dan Pembahasan
AKM
Paket Simulasi Soal

aket Simulasi Soal AKM berisi tiga paket simulasi AKM untuk
rlatih membiasakan diri mengerjakan soal-soal tipe AKM.

Buku ini didukung dengan media
digital sebagai sumber belajar.

002 - 371 - 036 - 0

Media digital berupa tabel peskoran dapat dibaca/
dengan cara men-scan atau memindai QR CODE tersaji
di halaman isi buku.

ERLANGGA FOKUS AKM
Pengarang: Tim Erlangga Fokus AKM

Kode Buku

Harga

005-370-014-0

Rp96.000

ISBN 978 - 602 - 486 - 656 - 3

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

Andrew Betsis

Lawrence Mamas

SUCCEED IN
THE TOEIC TEST
®

ests (Listening & Reading)
Volume 1

n designed to provide students with
ed, in order to familiarize themselves
7 TOEIC® exam tasks

Self-practice
Authentic test format

ith all the recordings for the

y Exercises

TOEIC® is the registered trademark of ETS. This
publication is not endorsed or approved by ETS.

008 - 427 - 001 - 0

ISBN 978 - 602 - 241 - 647 - 0

Vol
u

Practical usage

Listening Tests

1
me

SUCCEED IN THE TOEIC TEST
Pengarang: Andrew Betsis, dkk.

Kode Buku

Jilid/Kelas

Harga

008-427-001-0

Vol. 1

Rp151.000

008-427-002-0

Vol. 2

Rp139.000
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| Toali
Produktif

tiap bab yang sedang

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.

Matematika

·

n terdiri atas pilihan ganda dan
alam pemahaman terhadap

ra berkelompok yang sesuai
ntasikan di depan kelas.

untuk

Buku ini didukung dengan
media digital sebagai
sumber belajar.

Shyla K. Lande Eka Mulya Astuti

Course for Vocational School Students Grade X

1

005X
- 490 - 008 - 2
SMK/MAK Kelas
298
134
241 - 638
422 - 63
ISBN 978 - 602 - 434

005 - 510 - 022 - 2

ISBN 978
978 -- 602
602 -- 434
298
134
241 -- 745
422 -- 13
ISBN

Berbahasa
Indonesia

Forward for Vocational School Grade X 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.
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.

untuk

1

SMK/MAK Kelas005
X - 420 - 001 - 2
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.

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.

An English Course for Vocational School Students Grade X

l dari surat kabar atau situs
menambah wawasan peserta

·

Shyla K. Lande Eka Mulya Astuti
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An
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1
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diakses oleh peserta didik
ng dipelajari.
an di setiap akhir subbab
ang sedang dipelajari.
entang materi terkait.
asalah aplikatif sesuai dengan

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.

Jilid 1 untuk SMK/MAK Kelas X

Jilid 1 untuk SMK/MAK Kelas X

g yang berhubungan dengan
lam memahami materi yang

n Nasional untuk membantu
an Nasional sesuai dengan

Yustinah

Matematika
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u ini didesain sedemikian rupa
hami materi yang dipelajari.
a adalah sebagai berikut.
dalam kehidupan sehari-hari
mi tujuan dipelajarinya materi

Yustinah

Berbahasa
Indonesia

ISBN 978 - 602 - 434 - 653 - 9

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

Buku ini disusun berdasarkan Kurikulum 2013 (KI-KD 2018) yang
dimaksudkan untuk mengembangkan kesadaran dan wawasan
kebangsaan yang dilandasi nilai-nilai Pancasila.
Berikut fitur-fitur unggulan dalam buku ini.

Sejarah Indonesia

005 - 907 - 001 - 3

untuk SMK/MAK Kelas X

aran, seluruh
luasi di akhir bab telah
engikuti
rambu-rambu
hir
bab telah
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ambu-rambu
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an
mkan
karakter-karakter
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lisme dan patriotisme,
kter-karakter
kejujuran,
cinta damai,
patriotisme,
uru
diharapkan
cinta damai, kreatif
ar-mengajar
pkan kreatif sehingga
yati.
ar sehingga

• Tokoh, berfungsi sebagai sumber inspirasi bagi siswa terkait nilai
dan norma yang dapat diteladani dari tokoh tersebut.
• Info Kewarganegaraan, berfungsi sebagai sarana mengeksplorasi
materi dengan informasi-informasi tambahan, baik dari pustaka
acuan, media massa, maupun internet.
• Tes Formatif, Tugas Individu, Tugas Kelompok, dan Tugas Proyek
berfungsi sebagai sarana uji pemahaman dan uji keterampilan siswa
berkaitan dengan materi yang telah diberikan.

Sejarah Indonesia

untuk SMK/MAK Kelas X

• Apersepsi, Peta Konsep, dan Kata Kunci, berfungsi sebagai sarana
untuk menggali rasa ingin tahu dan minat siswa terhadap materi
yang akan dipelajari.

untuk
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Pendidikan

Jasmani, Olahraga,

Indriati Agung Rahayu
M. Azhar Mustabshirin

Pancasila dan
Kewarganegaraan
untuk SMK/MAK Kelas X

Buku Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk SMK/
MAK Kelas X ini disusun berlandaskan Kurikulum 2013 (KI-KD 2018). Di
dalam buku ini, konsep-konsep disajikan dengan pembahasan yang jelas,
lugas, dan disertai dengan gambar yang dapat membantu peserta didik
dalam memahami kompetensi terkait, baik teori maupun praktik. Selain
itu, disajikan pula fitur pendukung yang memudahkan peserta didik dalam
mengembangkan wawasannya. Fitur-fitur tersebut adalah sebagai berikut.

Jilid 1 untuk SMK/MAK Kelas X

untuk SMK/MAK Kelas X

Indriati Agung Rahayu
M. Azhar Mustabshirin

Yuyus Kardiman, dkk.
dan Kesehatan
Pendidikan

• Apersepsi, merupakan pengantar awal bab yang bertujuan memancing
keingintahuan peserta didik atau gambaran awal tentang materi yang
akan dipelajari.
• Kilas Tokoh, yaitu kisah singkat seorang tokoh yang memiliki pengaruh
dalam perkembangan bidang jasmani, olahraga, dan kesehatan yang
sedang dipelajari.
• Info PJOK, berisi informasi tambahan di bidang jasmani, olahraga, dan
kesehatan yang sedang dibahas.
• Jelajah Link, berisi informasi tentang situs internet yang direkomendasikan
untuk mendalami lebih jauh materi yang sedang dibahas.
• Tugas Individu dan Tugas Kelompok, yaitu tugas-tugas yang bertujuan
untuk memperdalam pengetahuan, penghayatan, dan keterampilan
peserta didik terkait dengan materi yang sedang dibahas.
• Rangkuman, berisi butir-butir penting di akhir bab mengenai materi
yang telah dipelajari.
• Uji Kemampuan Diri, yaitu rangkaian soal yang terdiri atas pilihan
ganda dan esai di setiap akhir bab untuk menguji
kemampuan peserta didik dalam memahami
materi yang telah dipelajari.
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BUKU KELOMPOK C1, C2, C3
SMK/MAK
Andi Novianto
BIDANG KEAHLIAN

C1

Disseceatia dem autem corissi sim nobitiu ribusae nos maxima num quo velit omnimol upiende libustiis magniscius, aliquis
eum voluptium qui quam volorpo reperov iduciatur sapellestrum et que landiassi cusa dolum, serspides esequas ident hil
molupit voluptae pe est, consentis volore, quas expliquid eaquibus dio. Ferferumqui non nonsequ idebit quam rest magnate
rernatint pos velent dolectius dolupit atescillis magniet, aut et
odipiet eicipis es eatur, consed quis eos sentem essimus andio.
Namene parumquist, volleni magnim est, officaes dolupta
tiunte ius voluptati consequid ute non eaqui volo et pro conseca borporum voluptatust is perchil miliqui aut accus rendebit
accusciis ea ne volorio eliquates si quas evel is eat iume dolorio
mi, consed et aut omnis pratium num ipsamusam esto que pori
aut autem inctur?
Tus diore, tem fuga. Pa qui dolorum re officid mo doluptati aut
molectaque doluptatur? Faciisinimi, sam que veribus eaquidu
ciisquiaspis re, offic tenet occullestrum est volorum

Biologi

pengenalan ilmuwan yang
i.
han ganda, isian, dan esai
didik.
al yang disajikan untuk
nsep peserta didik dalam satu

Architatem reperia explab il maios aut doluptur, siminctio.
Berciae ruptate con rehenes es cus etur, sum fugia dolorum
faceatum re dolupta tempeles veriatum lanis et magnatati apis
volupta serovidus, sende nobit, sum acculligeni dit es se secatat.

untuk

005 - X
000 - 001 - 0
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241 - 134
422 - 3

005 - 570 - 003 - 0

ISBN 978 - 602 - 434 - 624 - 9

Ekonomi
Bisnis

Alam S.

untuk SMK/MAK Kelas X

Architatem reperia explab il maios aut doluptur, siminctio.
Berciae ruptate con rehenes es cus etur, sum fugia dolorum
faceatum re dolupta tempeles veriatum lanis et magnatati apis
volupta serovidus, sende nobit, sum acculligeni dit es se secatat.
Disseceatia dem autem corissi sim nobitiu ribusae nos maxima num quo velit omnimol upiende libustiis magniscius, aliquis
eum voluptium qui quam volorpo reperov iduciatur sapellestrum et que landiassi cusa dolum, serspides esequas ident hil
molupit voluptae pe est, consentis volore, quas expliquid eaquibus dio. Ferferumqui non nonsequ idebit quam rest magnate
rernatint pos velent dolectius dolupit atescillis magniet, aut et
odipiet eicipis es eatur, consed quis eos sentem essimus andio.
Namene parumquist, volleni magnim est, officaes dolupta
tiunte ius voluptati consequid ute non eaqui volo et pro conseca borporum voluptatust is perchil miliqui aut accus rendebit
accusciis ea ne volorio eliquates si quas evel is eat iume dolorio
mi, consed et aut omnis pratium num ipsamusam esto que pori
aut autem inctur?
Tus diore, tem fuga. Pa qui dolorum re officid mo doluptati aut
molectaque doluptatur? Faciisinimi, sam que veribus eaquidu
ciisquiaspis re, offic tenet occullestrum est volorum
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Digital

Simulasi dan
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017.

Simulasi dan
Komunikasi Digital

Andi Novianto

Mieke Miarsyah, dkk.
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Bidang Keahlian
Bisnis dan Manajemen

Semua Kompetensi Keahlian

Wahyu Triyono Muidu Muif

PROGRAM KEAHLIAN

·

·
·
·
·
·
·
·

Pendahuluan, berisi pengenalan serta ringkasan tentang topik yang akan
diulas guna menstimulasi dan memotivasi peserta didik mendalami materi
lebih lanjut.
Info Teknik, berisi info tambahan ringkas seputar topik yang sedang dibahas.
Contoh, berisi penyelesaian bentuk-bentuk soal yang berkaitan dengan materi
yang sedang dipelajari.
Tips, berisi informasi berupa arahan yang memberikan petunjuk dalam
melakukan sesuatu.
Uji Kemampuan Diri, berisi soal-soal uraian yang diberikan guna menguji
pemahaman peserta didik tentang pokok bahasan yang dibahas.
Rangkuman, berisi ulasan singkat tentang materi yang diberikan untuk
mengingat kembali materi-materi yang telah dibahas.
Ulangan Akhir Bab, berisi soal-soal pilihan ganda dan uraian yang diberikan
untuk mengukur kemampuan peserta didik.
Ulangan Akhir Semester, berisi soal-soal yang disajikan guna menguji
pemahaman dan penerapan konsep peserta didik dalam satu semester.

Gambar Teknik C2
Otomotif

untuk SMK/MAK Kelas X

Buku Gambar Teknik Otomotif untuk SMK/MAK kelas X ini disusun dengan
mengacu pada Kurikulum 2013 KI KD 2017. Cakupan materi meliputi alat-alat
gambar teknik, pengenalan huruf dan garis pada gambar teknik, menggambar
konstruksi geometris, proyeksi, potongan, pengukuran, dan sketsa. Dengan
mempelajari buku ini, peserta didik diharapkan dapat menerapkan ilmu berupa
keterampilan aplikatif. Adapun fitur-fitur yang disajikan untuk mendukung
penyusunan buku ini adalah sebagai berikut.

Gambar Teknik Otomotif

untuk SMK/MAK Kelas X

Wahyu Triyono Muidu Muif

Teknik Otomotif

Gambar Teknik
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n peserta didik.
al yang disajikan guna
onsep peserta didik dalam satu

Buku Produk Kreatif dan Kewirausahaan untuk SMK/MAK Kelas XII ini disusun
untuk menunjang kegiatan belajar peserta didik sesuai dengan Kurikulum 2013
Revisi (KI-KD 2018). Buku ini mengandung materi pengetahuan yang lengkap,
disertai praktik-praktik yang umum terjadi di masyarakat. Melalui buku ini,
peserta didik ditantang dan dilatih untuk menjadi seorang wirausahawan yang
berpikir cerdas, kreatif, dan inovatif.
Materi yang tersedia dalam buku ini sangat lengkap sehingga dapat
dijadikan bekal pengetahuan yang cukup bagi peserta didik yang ingin
memulai sebuah usaha. Pengetahuan-pengetahuan seputar dunia wirausaha,
di antaranya tokoh-tokoh wirausahawan muda, contoh-contoh usaha yang
sedang berkembang pesat di masyarakat, serta langkah-langkah jitu menjadi
seorang wirausahawan di era Revolusi Industri 4.0 juga terkandung dalam buku
ini.
Buku ini pada dasarnya berorientasi praktik. Peserta didik akan dilatih dan
distimulus untuk berpikir kreatif dan kritis melalui diskusi kelompok dan tugastugas mandiri. Sementara itu, Uji Kompetensi di setiap akhir bab dimaksudkan
untuk menguji pengetahuan peserta didik seputar materi yang telah dibahas.
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Buku ini disusun untuk menunjang kegiatan proses pembelajaran
Akuntansi Keuangan sesuai dengan Kurikulum 2013 (KI-KD 2018). Mata
pelajaran Akuntansi Keuangan merupakan mata pelajaran wajib bagi peserta
didik dengan kompetensi keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga.
Buku ini pada dasarnya berorientasi praktik. Peserta didik pertamatama diperkenalkan dengan konsep-konsep dasar akuntansi keuangan.
Selebihnya, ditantang untuk melihat praktik akuntansi keuangan melalui
contoh-contoh soal, kemudian mengerjakan sendiri soal-soal latihan di
bagian akhir setiap bab. Untuk itu, buku ini memiliki dua karakteristik utama,
yang sekaligus menjadi keunggulannya.
1. Contoh Kasus. Ada banyak contoh kasus yang mengiringi pembahasan
materi. Melalui contoh-contoh kasus itu, peserta didik belajar sambil
melihat praktik nyata akuntansi keuangan. Dengan demikian, peserta
didik diharapkan menguasai penerapan akuntansi keuangan dalam
dunia nyata.
2. Soal Evaluasi. Soal-soal ini diberikan di akhir bab ataupun di bagian
ulangan semester, baik berupa pilihan ganda, esai, maupun contoh
kasus. Soal-soal ini sengaja diberikan dalam jumlah banyak untuk
menguji pemahaman peserta didik seputar konsep serta praktik
akuntansi keuangan. Dengan demikian, buku ini menjadi sarana yang
baik untuk menguasai bidang akuntansi keuangan.
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Materi buku ini adalah sebagai berikut:
Bab 1 Akuntansi Utang Jangka Panjang
Bab 2 Akuntansi Penjualan Konsinyasi
Bab 3 Akuntansi Persekutuan
Bab 4 Pencatatan Modal Perusahaan
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