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Kurikulum Merdeka
sudah mulai! 

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

Apakah Anda

sudah siap?

KurikulumKurikulum
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Capaian Pembelajaran
Materi dan soal disusun sesuai Capaian Pembelajaran 
berdasarkan Kurikulum Merdeka.

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

Soal Tipe AKM
Dilengkapi soal-soal tipe AKM per kelas per mata 
pelajaran, untuk melatih kemampuan literasi dan logika 
berpikir.

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

QR Code Konten Pembelajaran Digital
Dilengkapi konten digital (video pembelajaran, video tutorial, 
animasi, audio, soal-soal digital) untuk memperkuat pemahaman 
peserta didik atas materi yang dipelajari.
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Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



4

K
u

ri
ku

lu
m

 M
er

d
ek

a

PENDIDIKAN PANCASILA

Pengarang: Yuyus Kardiman, dkk.

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

005-323-008-0 Jld. 1/Kls X Rp94.000

005-323-009-0 Jld. 2/Kls Xl Rp86.000

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI (LULUS PENILAIAN)

Pengarang: Sholeh Dimyathi, dkk.

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

005-297-025-0 Jld. 1/Kls X Rp128.000

KELOMPOK UMUM

Yuyus Kardiman, dkk.
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Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pancasila
Pendidikan
Pancasila

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI

Pengarang: Sholeh Dimyathi, dkk.

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

005-297-013-0 Jld. 1/Kls X Rp104.000

005-297-014-0 Jld. 2/Kls XI Rp130.000



5

K
u

riku
lu

m
 M

erd
eka

BAHASA INDONESIA
Pengarang: Pipit Dwi Komariah

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

005-490-040-0 Jld. 1/Kls X Rp98.000

005-490-041-0 Jld. 2/Kls XI Rp95.000SM
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Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEJARAH

Pengarang: Ratna Hapsari - M. Adil

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

005-907-007-0 Jld. 1/Kls X Rp158.000

005-907-008-0 Jld. 2/Kls XI Rp132.000

Rianto Pujo Nugroho  |  Heri Purnomo  |
M. Arif Mahmudi
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Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

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

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

Buku Lantip Basa lan Sastra Jawa punika dipunrakit kanthi adhedhasar Capaian Pembelajaran 
(CP) Muatan Lokal Bahasa Jawa pada Kurikulum Merdeka, ingkang sampun kaserat ing Surat 
Keputusan Kepala Dinas Pen didikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 423.5/ 04678 
ing Lampiran II.

Buku punika dipunginakake kangge sarana lan bahan piwulangan para siswa ing fase E sekolah 
menengah kejuruan (SMK) lan madrasah aliah kejuruan (MAK). Tumrap para dwija, buku punika 
ugi saged mbiyantu lan nyengkuyung anggenipun nggegulang ing salebeting pasinaon. Wonten 
ing salebeting buku punika, ugi sampun dipunrakit kangge nyengkuyung Proyek Penguatan Profil 
Pelajar Pancasila (P5) saha ngemot ing babagan kejuruan lan kearifan lokal.

Pinunjuling buku Lantip Basa lan Sastra Jawa inggih punika:

1. Dipunrakit jumbuh kaliyan Kurikulum Merdeka, inggih punika munjeraken pasinaon dhateng 
para siswa kanthi modhel pasinaon terdiferensiasi inggih punika proses, konten/materi, lan 
asil pasinaon.

2. Lelandhesan kanthi 4 elemen dhasar kaprigelan basa, inggih punika nyemak, micara, maos 
(maca), lan nyerat (nulis).

3. Saben bab dipunjangkepi QR code ingkang arupi audio, video, aplikasi android, lan CBT kangge 
nggampilaken pasinaon.

4. Pasinaon adhedhasar kagiyatan kangge nggladhi kaprigelaning siswa.

5. Wonten ing pungkasaning bab lan pungkasaning semester, buku punika ugi ngamot asesmen 
sumatif ingkang awujud soal pilihan ganda lan uraian kanthi modhel soal HOTS lan AKM.

Mugi-mugi kanthi rancangan buku Lantip Basa lan Sastra Jawa punika, dipunajab supados para 
siswa nggadhahi pangertos ingkang pinunjul, nalar kanthi kritis lan nyengkuyung ing babagan 
kejuruan saha kearifan lokal ing laladan Provinsi Jawa Tengah ugi njejegaken minangka siswa 
ingkang nggadhahi kapribaden Pancasila lumantar pasinaon basa lan sastra Jawa ing tataran 
SMK/MAK.

Lantip Basa 
lan Sastra Jawa
Piwulang Basa Jawa Muatan Lokal Wajib Jawa Tengah

LANTIP BASA LAN SASTRA JAWA
Pengarang: Rianto Pujo Nugroho, dkk. 

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

005-418-001-0 Jld. 1/Kls X Rp73.000
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Buku ini didukung dengan media digital 
sebagai sumber belajar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Matematika

Rumpun Teknologi
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Buku ini didukung dengan media digital 
sebagai sumber belajar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Matematika

Rumpun Kesehatan 
dan Pekerjaan Sosial, 
Agribisnis dan 
Agroteknologi, 
serta Kemaritiman

2

MATEMATIKA

MATEMATIKA

MATEMATIKA

Pengarang: Arif Ediyanto - Maya Harsasi

Pengarang: Arif Ediyanto - Maya Harsasi

Pengarang: Arif Ediyanto - Maya Harsasi

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

005-510-031-0 Jld. 1/Kls X Rp135.000

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

005-510-054-0 Jld. 2/Kls XI Rp100.000

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

005-510-053-0 Jld. 2/Kls XI Rp102.000

RUMPUN TEKNOLOGI

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



7

K
u

riku
lu

m
 M

erd
eka

SM
K

/M
A

K
 K

el
as

 X
I

SMK/MAK Kelas XI

M
at

em
at

ik
a

ISBN 978 - 623 - 266 - 791 - 4
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Buku ini didukung dengan media digital 
sebagai sumber belajar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Matematika
Arif Ediyanto  |  Maya Harsasi
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MATEMATIKA

Pengarang: Arif Ediyanto - Maya Harsasi

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

005-510-055-0 Jld. 2/Kls XI Rp102.000

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

SPLASH

Pengarang: Anik Muslikah Indriastuti

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

005-420-040-0 Jld. 1/Kls X Rp78.000

RUMPUN TEKNOLOGI
SPLASH
Smart Path to Learning English

ISBN 978 - 623 - 266 - 771 - 6
005 - 420 - 041 - 0

SPLASH (Smart Path to Learning English) SMK/MAK for Grade XI (Rumpun Teknologi)
consists of six language skills: listening, viewing, speaking, reading, writing, and 
representing. The features of the book are designed as follows.
· Learning Objectives is based on the Merdeka curriculum.

· Prologue summarises the language functions and themes that will be covered in 
the chapter.

· Brainstorming is an activity as a short preface to each chapter.

· Listening Section is the skill exploring student’s ability to listen to the audio.

· Reading Section is the skill exploring student’s ability to read every text or materials 
which include grammar and vocabulary matter.

· Viewing Section is designed to explore student’s ability in absorbing the materials.

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

· Writing Section is the skill exploring student’s ability to write in English based on 
the theme given in each chapter.

· Visual Representation Section are the skill exploring student’s ability to present 
visually.

· For Your Information is a brief explanation about topics being studied.

· Grammar Corner is a variety of materials covering grammar for the lesson. 

· Critical Thinking Tasks is an activity to hone students’ critical and logical thinking 
skills according to PISA questions.

· Pancasila Profile Development is designed to develop the character of student, 
based on Pancasila.

· Summary contains a short description of the main facts or idea of the lesson.

· Reflection contains an assessment to check understanding of the lesson.

· Evaluation contains reading and writing tests.

· Mini Project is designed to encourage each student’s ability, explore, interpret, and 
work on the assignment.

Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa file Audio dan CBT 
dengan cara men-scan atau memindai QR 
CODE yang tersaji di halaman isi buku.

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

SMK/MAK Grade XI

2

2022

SPLASH

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

005-420-041-0 Jld. 2/Kls Xl Rp75.000

Pengarang: Anik Muslikah Indriastuti

SPLASH
Smart Path to Learning English

ISBN 978 - 623 - 266 - 802 - 7
005 - 420 - 043 - 0

SPLASH (Smart Path to Learning English) SMK/MAK for Grade XI (Rumpun Kesehatan 
dan Pekerjaan Sosial, Agribisnis dan Agroteknologi, serta Kemaritiman) consists of six 
language skills: listening, viewing, speaking, reading, writing, and representing. 
The features of the book are designed as follows.

· Learning Objectives is based on the Merdeka curriculum.

· Prologue summarizes the language functions and themes that will be covered 
in the chapter.

· Brainstorming is an activity as a short preface to each chapter.

· Listening Section is the skill exploring student’s ability to listen to the audio.

· Reading Section is the skill exploring student’s ability to read every text or 
materials which include grammar and vocabulary matter.

· Viewing Section is designed to explore student’s ability in absorbing the 
materials.

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

· Writing Section is the skill exploring student’s ability to write in English based 
on the theme given in each chapter.

· Visual Representation Section are the skill exploring student’s ability to 
present visually.

· For Your Information is a brief explanation about topics being studied.

· Grammar Corner is a variety of materials covering grammar for the lesson. 

· Critical Thinking Tasks is an activity to hone students’ critical and logical 
thinking skills according to PISA questions.

· Pancasila Profile Development is designed to develop the character of 
student, based on Pancasila.

· Summary contains a short description of the main facts or idea of the lesson.

· Reflection contains an assessment to check understanding of the lesson.

· Evaluation contains reading and writing tests.

· Mini Project is designed to encourage each student’s ability, explore, interpret, 
and work on the assignment.

Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa file Audio dan CBT 
dengan cara men-scan atau memindai QR 
CODE yang tersaji di halaman isi buku.

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

Rumpun Kesehatan 
dan Pekerjaan Sosial, 
Agribisnis dan 
Agroteknologi, 
serta Kemaritiman

SPLASH

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

005-420-043-0 Jld. 2/Kls XI Rp75.000

RUMPUN KESEHATAN DAN PEKERJAAN SOSIAL, 
AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI, SERTA 
KEMARITIMAN
Pengarang: Anik Muslikah Indriastuti
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Pengarang: Andi Novianto

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

005-004-013-0 Jld. 1/Kls X Rp128.000
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ISBN 978 - 602 - 486 - 538 - 2
005 - 005 - 014 - 0

Informatika
Informatika

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rumpun Kesehatan  
dan Pekerjaan Sosial, 
Agribisnis, dan 
Kemaritiman

INFORMATIKA

Pengarang: Andi Novianto

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

005-004-014-0 Jld. 1/Kls X Rp113.000

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

INFORMATIKA

PROYEK IPAS (ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN SOSIAL)

Pengarang: Berti Sagendra, dkk.

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

005-500-012-0 Jld. 1/Kls X Rp119.000
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ISBN 978 - 602 - 486 - 538 - 2
005 - 005 - 014 - 0

Informatika
Informatika

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pengarang: Andi Novianto

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

005-004-015-0 Jld. 1/Kls X Rp118.000

RUMPUN BISNIS DAN MANAJEMEN, PARIWISATA, 
SERTA SENI DAN EKONOMI KREATIF
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DASAR-DASAR PEMASARAN
Pengarang: Widaningsih

Kode Buku Vol./Kelas  Harga

005-650-008-0 Vol. 1/Kls X Rp72.000

005-650-009-0 Vol. 2/Kls X Rp72.000

005-650-010-0 Vol. 3/Kls X Rp75.000

DASAR-DASAR MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS
Pengarang: Sri Endang Rahayu, dkk.

Kode Buku Vol./Kelas  Harga

005-651-026-0 Vol. 1/Kls X Rp88.000

005-651-027-0 Vol. 2/Kls X Rp117.000

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

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

005-500-013-0 Jld. 1/Kls X Rp119.000

PROYEK IPAS (ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN SOSIAL)

Berti Sagendra, dkk
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Rumpun Kesehatan  
dan Pekerjaan Sosial, 
Agribisnis, dan 
KemaritimanISBN 978 - 602 - 486 - 538 - 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ilmu Pengetahuan 
Alam dan Sosial

Pengarang: Dwi Harti, dkk.

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

005-500-014-0 Jld. 1/Kls X Rp128.000

RUMPUN BISNIS DAN MANAJEMEN, PARIWISATA 
SERTA SENI DAN EKONOMI KREATIF

PROYEK IPAS (ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN SOSIAL)

Dwi Harti
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Rumpun Bisnis 
dan Manajemen, 
Pariwisata,  serta Seni 
dan Ekonomi KreatifISBN 978 - 602 - 486 - 538 - 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

untuk SMK/MAK 

un
tu

k 
SM

K/
M

AK

R. Bambang Eko Sugihartadi

Buku Ajar
Bahasa Jepang
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u

ISBN 978 - 623 - 266 - 749 - 5
Bidang keahlian
Pariwisata

Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran bahasa Jepang pada Kurikulum 
Merdeka. Materi di dalamnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Pelajar 
Pancasila dan pendidikan sepanjang hayat. 

Alur pembelajaran bersifat menyeluruh baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. 
Dengan begitu, pengukuran peningkatan hasil keberhasilannya dapat terukur sebagai 
keberhasilan pemelajar sebagai individu yang percaya diri dengan pengetahuan dan 
wawasan yang cukup untuk terjun ke dalam dunia kerja. Setiap bagian pada buku ini akan 
memberikan pemelajar pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Fitur-fitur 
unik yang ada dalam buku ini terangkum sebagai berikut.

• Setiap unit terdiri dari tiga belas kegiatan inti yang tersaji persatu halaman. Setiap 
kegiatan inti merupakan gambaran nyata penggunaan bahasa Jepang dalam situasi 
tertentu.

• Satu kegiatan inti terbagi dari beberapa sub kegiatan berupa kegiatan yang dimulai dari 
eksplorasi, elaborasi, hingga konfirmasi terhadap apa yang dipelajari.

• Kegiatan pada setiap kegiatan inti merupakan pembelajaran berbasis proyek. 

• Pemelajar diarahkan untuk menyimpulkan sendiri tentang yang dipelajari dari semua 
pengalaman belajar pada sebuah kegiatan inti.

• Materi berbasis pengalaman dibuat perkegiatan sehingga pemelajar dapat mempelajari 
materi ajar sesuai dengan kemampuan diri, kebutuhan, dan kondisi lingkungan sekitar.

• Capaian pembelajaran bahasa Jepang minimal disesuaikan dengan Can-do Japan 
Foundation Standard.

• Keterampilan berbahasa dalam setiap kegiatan adalah sebuah kesatuan reseptif dan 
produktif.

• Ragam bahasa sopan masuk menjadi materi pembelajaran untuk menunjang 
penggunaan bahasa Jepang pada situasi kerja.

• Evaluasi pada akhir setiap unit merupakan proyek yang sudah disiapkan untuk dapat 
dikolaborasikan dengan proyek mata pelajaran lain.

• Penulisan huruf bahasa Jepang hampir semua disertai dengan huruf latin.

• Kata kunci tercantum di bagian bawah kegiatan

FASE  F

NIHONGO DE YAROU
Pengarang: R. Bambang E. S.

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

005-495-001-0 Jld. 1/Kls X/XII Rp81.000

DASAR-DASAR AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA
Pengarang: Dwi Harti

Kode Buku Vol./Kelas  Harga

005-657-022-0 Vol. 1/Kls X

005-657-023-0 Vol. 2/Kls X
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Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

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

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

SMK/MAK Kelas X

Dasar-Dasar 
Pengembangan
Perangkat Lunak 
dan Gim

005 - 005 - 019 - 0

O
kt

a 
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Buku Dasar-Dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim Volume 1 disusun 
berdasarkan Kurikulum Merdeka yang mencakup tiga elemen capaian pembelajaran, 
yaitu Proses Bisnis Menyeluruh Bidang Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim; 
Perkembangan Dunia Kerja Bidang Perangkat Lunak dan Gim; serta Profesi dan 
Kewirausahaan (Job Profile dan Technopreneurship) serta Peluang Usaha di Bidang 
Industri Perangkat Lunak dan Gim. Buku ini dilengkapi dengan fitur-fitur sebagai 
berikut.

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

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

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

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

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

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

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

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

Volume 1

Volume 1

FASE  E

Pengarang: Okta, dkk.

Kode Buku Vol./Kelas  Harga

005-005-019-0 Vol. 1/Kls X

DASAR-DASAR TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI
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Andi Novianto

Dasar-Dasar 
Teknik Jaringan 
Komputer dan 
Telekomunikasi

Dasar-Dasar 
Teknik Jaringan 
Komputer dan 
Telekomunikasi

Program Keahlian
Teknik Jaringan 
Komputer dan 
Telekomunikasi

Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

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

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

SMK/MAK Kelas X

ISBN 978 - 623 - 266 - 858 - 4
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Volume 1

FASE  E

Buku Dasar-Dasar Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi Volume 1 disusun 
berdasarkan Kurikulum Merdeka yang mencakup tiga elemen capaian pembelajaran, 
yaitu Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) dan Budaya 
Kerja Industri; Perkembangan Teknologi di Bidang Teknik Jaringan Komputer dan 
Telekomunikasi; serta Media dan Jaringan Telekomunikasi. Buku ini dilengkapi dengan 
fitur-fitur sebagai berikut.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pengarang: Andi Novianto

Kode Buku Vol./Kelas  Harga

005-003-010-0 Vol. 1/Kls X Rp124.000
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English for 
Professional

Hotel Staff
Michael A. Putlack I Kim Jin-sook 
Darakwon ESP Research

008 - 420 - 003 - 0
978 - 623 - 266 - 756 - 3
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English for 
Professional Hotel Staff

Easy and practical English conversation textbook for hospitality 
professionals!

Hotel Staff is designed for learning and practicing variety of English 
expressions which are essential to hospitality workers. Each unit in 
this reference and exercise textbook is based on common and possible 
situations that can occur in a hotel. Each unit covers its own topic, 
such as receiving guest reservations, assisting check-in and check-out, 
and many more.

Developed for college learning level, Hotel Staff is also structured to 
facilitate independent learning for lower learning levels. The book 
focuses on speaking and listening skills, as well as including various 
brief explanations of reading comprehension and basic grammar.

Key Features:

• QR codes for audio listening practices.
• Key words and expressions important in hospitality.
• Various easy and fun practice activities for beginners to 

develop relevant English skills.
• Various realistic dialogues in the workplace.
• Iterative learning method to learn key expressions effectively.
• List of important words in each unit that can be used in a 

variety of ways.

ENGLISH FOR PROFESSIONAL HOTEL STAFF REV.indd   1ENGLISH FOR PROFESSIONAL HOTEL STAFF REV.indd   1 10/11/22   08.3010/11/22   08.30

ENGLISH FOR PROFESSIONAL: HOTEL STAFF
Pengarang: Michael A., dkk. 

English for 
Professional

Nurses

008 - 420 - 004 - 0
978 - 623 - 266 - 758 - 7
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English for 
Professional Nurses

Easy practical English conversation textbook for health-care professionals!

Nurses is designed for learning and practicing variety of English 
expressions which are essential to health-care professionals. Each unit 
in this reference and exercise textbook is based on common situations 
which can occur in health clinics and hospitals. Each unit covers its 
own topic, such as handling medical situations, explaining patient 
management, reserving medical room, and many more.

Developed for college learning level, Nurses is also structured to 
facilitate independent learning for lower learning levels. The book 
focuses on speaking and listening skills, as well as including various 
brief explanations of reading comprehension and basic grammar.

Key Features:

• QR codes for audio listening practices.
• Key words and expressions important in field nursing.
• Various easy and fun practice activities for beginners to 

develop relevant English skills.
• Various realistic dialogues in the workplace.
• Iterative learning method to learn key expressions effectively.
• List of important words in each unit that can be used in a 

variety of ways. 

Michael A. Putlack I Kim Jin-sook 
Darakwon ESP Research

ENGLISH FOR PROFESSIONAL SERIES NURSE.indd   1ENGLISH FOR PROFESSIONAL SERIES NURSE.indd   1 09/11/22   10.0509/11/22   10.05

ENGLISH FOR PROFESSIONAL: NURSES
Pengarang: Michael A., dkk. 

Kode Buku  Harga

008-420-004-0 Rp78.000

ENGLISH FOR PROFESSIONAL: AIRLINE SERVICE AND TRAVEL
Pengarang: Kim Young-mi - Son Ki-pyo

Kode Buku  Harga

008-420-005-0 Rp72.000

Kode Buku  Harga

008-420-003-0 Rp80.000

BUKU REFERENSI
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