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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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003 - 510 - 054- 1
Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa animasi, video, dan audio yang 
dapat dibaca/didengarkan dengan cara men-scan atau 
memindai QR CODE yang tersaji di halaman isi buku.

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

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

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

• Tujuan Pembelajaran, berisi hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, 
atau dikuasai berdasarkan Capaian Pembelajaran.

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

• Kata Kunci, berisi kata-kata kunci yang dibahas pada setiap bab.
• Penugasan, berisi kegiatan guna memperdalam pemahaman sebuah 

materi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
• Pemecahan Masalah,  berisi soal nonrutin yang menstimulus peserta didik 

untuk mengembangkan kemampuan matematika.
• Contoh Soal dan Pembahasan, berisi contoh soal dan pembahasan yang 

sesuai dengan materi.
• Rangkuman, berisi konsep-konsep penting setiap bab yang harus 

diperhatikan.
• Refleksi, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk diri sendiri agar dapat 

diketahui kompetensi yang sudah dipahami dan belum dipahami.
• Uji Pemahaman, Latihan Soal Akhir Bab, dan Uji Capaian Pembelajaran, 

berisi soal-soal dengan bentuk, antara lain pilihan ganda, uraian, dan soal 
AKM. Bagian ini dilengkapi juga dengan soal tipe HOTS sebagai evaluasi 
pemahaman peserta didik terhadap materi.

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

• Praproyek, berisi tugas penelitian sederhana yang mengolaborasikan 
beberapa mata pelajaran dan penguatan Profil Pelajar Pancasila.

UNTUK SMP/MTs KELAS VII

1

1

ISBN 978 - 623 - 266 - 607 - 8
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ISBN 978 - 623 - 266 - 656 - 6
003 - 004 - 004- 0

Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa animasi, video, dan audio yang 
dapat dibaca/didengarkan dengan cara men-scan atau 
memindai QR CODE yang tersaji di halaman isi buku.

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

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

• Tujuan Pembelajaran, berisi hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, 
atau dikuasai berdasarkan Capaian Pembelajaran.

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

• Kata Kunci, berisi kata-kata kunci yang dibahas pada setiap bab.
• Contoh Soal dan Pembahasan, berisi contoh soal dan pembahasan yang 

sesuai dengan materi.
• TechnoWord, berisi istilah-istilah yang sering digunakan dalam bidang
 informatika.
• Shortcut, berisi cara pintas dalam melakukan tahap pemrograman komputer.
• InfoTech, berisi informasi seputar teknologi yang dapat memperbarui
 pengetahuan peserta didik.
• Rangkuman, berisi konsep-konsep penting setiap bab yang harus 

diperhatikan.
• Refleksi, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk diri sendiri agar dapat 

diketahui kompetensi yang sudah dipahami dan belum dipahami.
• Uji Pemahaman, Latihan Soal Akhir Bab, dan Uji Capaian Pembelajaran, 

berisi soal-soal dengan bentuk, antara lain pilihan ganda, uraian, dan soal 
AKM. Bagian ini dilengkapi juga dengan soal tipe HOTS sebagai evaluasi 
pemahaman peserta didik terhadap materi.

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

• Praproyek, berisi tugas penelitian sederhana yang mangolaborasikan 
beberapa mata pelajaran dan penguatan Profil Pelajar Pancasila.

UNTUK SMP/MTs KELAS VII

1 UNTUK SMP/MTs KELAS VII
Henry Pandia

INFORMATIKA

1

INFORMATIKA

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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INFORMATIKA
Pengarang: Henry Pandia

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-004-004-0 Jld. 1/Kls VII Rp115.000

003-004-005-0 Jld. 2/Kls VIII Rp106.000

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Pengarang: N. Suparno-T. D. Haryo Tamtomo

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-300-064-0 Jld. 1/Kls VII Rp115.000

003-300-065-0 Jld. 2/Kls VIII Rp117.000
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ISBN 978 - 623 - 266 - 656 - 6
003 - 004 - 004- 0

Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa animasi, video, dan audio yang 
dapat dibaca/didengarkan dengan cara men-scan atau 
memindai QR CODE yang tersaji di halaman isi buku.

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

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

• Tujuan Pembelajaran, berisi hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, 
atau dikuasai berdasarkan Capaian Pembelajaran.

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

• Kata Kunci, berisi kata-kata kunci yang dibahas pada setiap bab.
• Contoh Soal dan Pembahasan, berisi contoh soal dan pembahasan yang 

sesuai dengan materi.
• TechnoWord, berisi istilah-istilah yang sering digunakan dalam bidang
 informatika.
• Shortcut, berisi cara pintas dalam melakukan tahap pemrograman komputer.
• InfoTech, berisi informasi seputar teknologi yang dapat memperbarui
 pengetahuan peserta didik.
• Rangkuman, berisi konsep-konsep penting setiap bab yang harus 

diperhatikan.
• Refleksi, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk diri sendiri agar dapat 

diketahui kompetensi yang sudah dipahami dan belum dipahami.
• Uji Pemahaman, Latihan Soal Akhir Bab, dan Uji Capaian Pembelajaran, 

berisi soal-soal dengan bentuk, antara lain pilihan ganda, uraian, dan soal 
AKM. Bagian ini dilengkapi juga dengan soal tipe HOTS sebagai evaluasi 
pemahaman peserta didik terhadap materi.

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

• Praproyek, berisi tugas penelitian sederhana yang mangolaborasikan 
beberapa mata pelajaran dan penguatan Profil Pelajar Pancasila.

UNTUK SMP/MTs KELAS VII

1 UNTUK SMP/MTs KELAS VII
Henry Pandia

INFORMATIKA

1

INFORMATIKA

ISBN 978 - 623 - 266 - 605 - 4
003 - 510 - 111- 0

Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa animasi, video, dan audio yang 
dapat dibaca/didengarkan dengan cara men-scan atau 
memindai QR CODE yang tersaji di halaman isi buku.

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

File 
Multimedia

Berisi tugas dengan 
tema tertentu yang 
mengintegrasikan 
beberapa mata pelajaran. 
Sasaran utama Praproyek 
ini adalah penguatan 
Profil Pelajar Pancasila.

Berisi video penjelasan 
materi inti dan video 
tutorial pembahasan 
soal-soal sulit. Selain itu, 
diberikan juga soal CBT 
pada setiap bab yang 
berisi soal pengayaan 
dan remedial.

Matematika
Matematika

untuk SMP/MTs Kelas VII
Semester 1

Semester 1
untuk SMP/MTs Kelas VII
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Praproyek

Dengan sumber belajar tersebut, diharapkan peserta didik mendapat kemudahan dalam 
menguasai secara tuntas Capaian Pembelajaran (CP) Matematika sehingga dapat 
mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Soal Tipe
AKM

Berisi soal tipe AKM 
sebagai persiapan dini 
peserta didik dalam 
menghadapi AN. Dapat 
juga dijadikan latihan 
dalam menghadapi tes 
formatif maupun tes 
sumatif.

Buku Matematika untuk SMP/MTs Jilid 1A ini disusun berdasarkan Kurikulum Merdeka. 
Buku ini dirancang dengan fitur-fitur yang menarik dan mudah dipahami peserta didik 
sesuai dengan muatan Kurikulum Merdeka. Berikut fitur-fitur unggulan pembelajarannya.

MATEMATIKA

Pengarang: Tim Progresif 

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-510-111-0 Jld. 1A/Kls VII Rp75.000

003-510-112-0 Jld. 2A/Kls VIII Rp71.000

MATEMATIKA
Pengarang: Wono Setya Budhi, dkk

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-510-054-1 Jld. 1/Kls VII 
(Revisi)

Rp107.000

003-510-055-0 Jld. 2/Kls VIII Rp100.000
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003 - 510 - 054- 1
Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa animasi, video, dan audio yang 
dapat dibaca/didengarkan dengan cara men-scan atau 
memindai QR CODE yang tersaji di halaman isi buku.

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

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

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

• Tujuan Pembelajaran, berisi hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, 
atau dikuasai berdasarkan Capaian Pembelajaran.

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

• Kata Kunci, berisi kata-kata kunci yang dibahas pada setiap bab.
• Penugasan, berisi kegiatan guna memperdalam pemahaman sebuah 

materi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
• Pemecahan Masalah,  berisi soal nonrutin yang menstimulus peserta didik 

untuk mengembangkan kemampuan matematika.
• Contoh Soal dan Pembahasan, berisi contoh soal dan pembahasan yang 

sesuai dengan materi.
• Rangkuman, berisi konsep-konsep penting setiap bab yang harus 

diperhatikan.
• Refleksi, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk diri sendiri agar dapat 

diketahui kompetensi yang sudah dipahami dan belum dipahami.
• Uji Pemahaman, Latihan Soal Akhir Bab, dan Uji Capaian Pembelajaran, 

berisi soal-soal dengan bentuk, antara lain pilihan ganda, uraian, dan soal 
AKM. Bagian ini dilengkapi juga dengan soal tipe HOTS sebagai evaluasi 
pemahaman peserta didik terhadap materi.

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

• Praproyek, berisi tugas penelitian sederhana yang mengolaborasikan 
beberapa mata pelajaran dan penguatan Profil Pelajar Pancasila.

UNTUK SMP/MTs KELAS VII

1

1

ISBN 978 - 623 - 266 - 607 - 8
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PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA, DAN KESEHATAN 

Pengarang: Masri’an, dkk

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-613-019-0 Jld. 1/Kls VII Rp113.000

003-613-020-0 Jld. 2/Kls VIII Rp132.000

ILMU PENGETAHUAN ALAM 

MAHIR BERBAHASA INDONESIA

Pengarang: Khristiyono P. S. & Tedy W. 

Pengarang: Tim Edukatif

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-500-025-0 Jld. 1A/Kls VII Rp56.000

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-490-046-0 Jld. 1/Kls VII Rp104.000

003-490-047-0 Jld. 2/Kls VIII Rp94.000

ILMU PENGETAHUAN ALAM
Pengarang: Tim Abdi Guru

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-500-081-1 Jld. 1/Kls VII 
(Revisi)

Rp107.000

003-500-082-0 Jld. 2/Kls VIII Rp135.000

ISBN 000 - 000 - 000 - 000 - 0
003 - 500 - 025 - 0

Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa animasi, video, dan audio yang 
dapat dibaca/didengarkan dengan cara men-scan atau 
memindai QR CODE yang tersaji di halaman isi buku.

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

File 
Multimedia

Berisi tugas dengan 
tema tertentu yang 
mengintegrasikan 
beberapa mata pelajaran. 
Sasaran utama Praproyek 
adalah penguatan Profil 
Pelajar Pancasila.

Berisi video penjelasan 
materi inti dan video 
tutorial pembahasan 
soal-soal sulit. Selain itu, 
diberikan juga soal CBT 
pada setiap bab yang 
berisi soal pengayaan 
dan remedial.

Khristiyono  |  Tedy Wibowo
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Praproyek

Dengan sumber belajar tersebut, diharapkan peserta didik mendapat kemudahan dalam 
menguasai secara tuntas Capaian Pembelajaran (CP) Ilmu Pengetahuan Alam sehingga 
dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Soal Tipe
AKM

Berisi soal tipe AKM 
sebagai persiapan dini 
peserta didik dalam 
menghadapi AN. Dapat 
juga dijadikan latihan 
dalam menghadapi tes 
formatif maupun tes 
sumatif.

Buku Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMP/MTs Jilid 1A ini disusun berdasarkan Kurikulum 
Merdeka. Buku ini dirancang dengan fitur-fitur yang menarik dan mudah dipahami 
peserta didik sesuai dengan muatan Kurikulum Merdeka. Berikut fitur-fitur unggulan 
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 IPA Ilmu
Pengetahuan
Alam

untuk SMP/MTs Kelas VII
Semester 1

IPA Ilmu
Pengetahuan
Alam

untuk SMP/MTs Kelas VII
Semester 1
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BRIGHT AN ENGLISH COURSE

Pengarang: Nur Zaida

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-420-008-0 Jld. 1/Kls VII Rp68.000

003-420-009-0 Jld. 2/Kls VIII Rp71.000

003-420-010-0 Jld. 3/Kls IX

INTERACT

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI

CEFR
Pengarang: Richard O’Neil dan Stephen Rowley

Pengarang: Nasikin, dkk

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-420-053-0 Jld. 1/Kls VII

003-420-054-0 Jld. 2/Kls VIII

003-420-055-0 Jld. 3/Kls IX

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-297-047-0 Jld. 1/Kls VII Rp95.000

003-297-048-0 Jld. 2/Kls VIII Rp90.000

003-297-049-0 Jld. 3/Kls IX Rp89.000

1
21st C e n t u r y  C o m m u n i c a t i o n  S k i l l s

For Junior High School Students Grade VII

Learning App

Student Book

Motivate students to Interact in the 21st century
Interact is a communication-focused course with a global context for 21st-century learners. 
The series engages learners with relevant content, appealing aesthetics, and meaningful out-
comes in every lesson. Interact is a multi-level communicative language course for beginner (A1) 
to upper intermediate (B2) learners of English.

Competency outcomes are attained through the proper balance of listening, speaking, reading, 
and writing skills. Interact has a deliberate emphasis on integrated-skill activities. In addition, 
the series includes clear language focus through grammar points and supportive vocabulary. 
Activities designed to develop communication skills, collaboration competency, creativity, and 
critical thinking ability are integrated throughout the series. Digital components expand the
lessons and help learners develop digital literacy.

• Communicative language approach
• Progressive transference between multiple skills
• Real-world situations and learning outcomes
• Content and language integrated learning and cultural readings
• Clear learning outcomes connected to the CEFR
• Motivates students to use the 21st century skills
• Integrated digital learning materials

Key Features

• Student book featuring eight units with three lessons per unit
• Workbook including two practice pages for each lesson
• Class Booster: Student digital learning application with LMS
• Teacher’s Class Kit: Digital interactive whiteboard materials

Series Components

003 - 420 - 053 - 0
Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa animasi, video, dan audio yang 
dapat dibaca/didengarkan dengan cara men-scan atau 
memindai QR CODE yang tersaji di halaman isi buku.

QR Code dapat diakses dengan alat pembaca, yaitu 
Erlangga Reader yang dapat di-download atau 
diunduh di Play Store.
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CEFR 
Level A1

Richard O’Neil  |  Stephen Rowley
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Nasikin | Syaekudin | Mushonef | Parjono

untuk 

SMP
Kelas VII

PENDIDIKAN 
AGAMA ISLAM 
dan BUDI PEKERTI

1
Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa animasi, video, dan audio yang 
dapat dibaca/didengarkan dengan cara men-scan atau 
memindai QR CODE yang tersaji di halaman isi buku.

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

Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ini ditujukan bagi peserta 
didik SMP yang ingin memahami Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
secara lebih mendalam. Buku ini menyajikan materi esensial, kegiatan, dan 
soal-soal yang akan membantu peserta didik mencapai hasil pembelajaran 
secara holistik, baik dari aspek kompetensi kognitif maupun non-kognitif 
untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. Buku ini mengacu pada 
Kurikulum Merdeka. 

Di dalamnya terdapat fitur-fitur 
seperti:

Tujuan Pembelajaran, berisi hasil 
belajar yang diharapkan terjadi, 
dimiliki, atau dikuasai berdasarkan 
Capaian Pembelajaran.

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

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

Penerapan Budi Pekerti, berisi 
contoh penerapan dalam kehidupan 
sehari-hari yang terkait dengan 
materi. 

Nasihat, berisi informasi tambahan 
yang terkait materi.

Kegiatan, berisi soal-soal kegiatan 
yang dapat meningkatkan 
keterampilan sesuai dengan materi.

Contoh soal dan pembahasan, berisi 
contoh soal dan pembahasan yang 
sesuai dengan materi.

Rangkuman, berisi konsep-konsep 
penting setiap bab yang harus 
diperhatikan.

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

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

Praproyek, berisi tugas riset atau 
penelitian yang mengolaborasikan 
beberapa mata pelajaran dan 
penguatan Profil Pelajar Pancasila. 
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Pengarang: Satar-Haryo T.

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga
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Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa animasi, video, dan audio yang 
dapat dibaca/didengarkan dengan cara men-scan atau 
memindai QR CODE yang tersaji di halaman isi buku.

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

003 - 300 - 064 - 0

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

Adapun keistimewaan buku ini 
adalah sebagai berikut.

Tujuan Pembelajaran disajikan 
sebagai penuntun atas materi yang 
dipelajari.

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

Konsep PPKn berisi informasi sing-
kat mengenai konsep-konsep yang 
sedang dipelajari.

Kegiatan berupa kegiatan atau ak-
tivitas yang dapat dilakukan secara 
mandiri atau berkelompok untuk 
mengaplikasikan materi yang sedang 
dipelajari.

Contoh Soal dan Pembahasan berisi 
contoh soal dan pembahasan yang 
terkait dengan materi yang sedang 
dipelajari.

Praproyek berisi tugas individu mau-
pun kelompok yang dapat dilakukan 
di akhir pembelajaran setiap bab. 
Praproyek dikolaborasikan dengan 
mata pelajaran lain dan berkaitan den-
gan penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Refleksi berisi pertanyaan-pertanyaan 
untuk diri sendiri agar dapat mengeta-
hui kompetensi yang sudah dipahami 
dan belum dipahami.

untuk SMP/MTs Kelas VII
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Siswandi  |  Eddy Sucipto

SENI MUSIK

1
Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa animasi, video, dan audio yang 
dapat dibaca/didengarkan dengan cara men-scan atau 
memindai QR CODE yang tersaji di halaman isi buku.

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

003 - 700 - 022 - 0
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Buku Seni Musik untuk SMP/MTs ini dirancang untuk membantu peserta didik 
mempelajari berbagai subjek menuju capaian pembelajaran dengan melibatkan diri 
secara aktif dalam pengalaman atas bunyi-musik; mengidentifikasikan, menyimak, 
dan memainkan karya-karya musik, baik dalam bermain alat-alat musik maupun 
dalam bernyanyi, dengan beragam jenis, era, dan gaya. 

Di dalam buku ini, terdapat kegiatan pembelajaran mulai dari memahami dan 
memainkan musik dari notasi musik; mendokumentasikan musik secara audio 
dengan cara yang sederhana; membuat lagu sederhana yang otentik dan 
menampilkannya; menjalani kegiatan bermusik yang baik dan rutin; mampu secara 
aktif berpartisipasi dalam sajian musik. Hal ini sejalan dengan Capaian Pembelajaran 
Seni Musik Fase D Kurikulum Merdeka. Untuk mendukung semua proses itu, buku 
ini dilengkapi fitur-fitur berikut.

Kegiatan berupa aktivitas individual 
atau kelompok untuk mempertajam 
kepekaan musikal, mengidentifikasi 
jenis, gaya dan era suatu musik; 
memahami dan memainkan notasi 
musik; mendokumentasikan 
permainan musik sederhana; dan 
menumbuhkan kebiasaan bermusik 
yang baik dan rutin peserta didik.

 Rangkuman kumpulan garis 
besar materi untuk membantu 
mempermudah pemahaman peserta 
didik terhadap materi pembelajaran

Latihan Soal Akhir Bab berupa 
soal pilihan ganda dan esai sebagai 
bahan evaluasi sekaligus tes formatif 
dalam rangka perbaikan proses 
pembelajaran yang menggunakan 
soal-soal higher order thinking skill 
(HOTS).

Soal Model AKM erupa soal-soal 
dengan karakteristik Asesmen 
Kompetensi Minimum, khususnya 
bagian literasi membaca, untuk 
mengenalkan soal model AKM kepada 
peserta didik.

Refleksi berupa pertanyaan-
pertanyaan singkat untuk 
evaluasi dan introspeksi peserta 
didik dalam memahami dan 
menumbuhkembangan kompetensi 
sesuai capaian pembelajaran yang 
diharapkan.

Praproyek berupa tugas perencanaan 
kerja sistematis sebagai instrumen 
yang terintegrasi dengan penerapan 
Profil Pelajar Pancasila.

Sugiyanto  |  Setyobudi

SENI RUPA

1
Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa animasi, video, dan audio yang 
dapat dibaca/didengarkan dengan cara men-scan atau 
memindai QR CODE yang tersaji di halaman isi buku.

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

003 - 740 - 001 - 0
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Buku Seni Rupa untuk SMP/MTs ini dirancang untuk membantu peserta didik 
mengenal bentuk seni rupa dengan tema flora dan fauna sebagai bentuk pada 
perkembangan masa realisme awal. Pada perkembangan masa realisme awal, 
pemahaman tentang warna sudah mulai disadari sehingga muncul dan tumbuh 
rasa percaya diri, berani, dan rasa ingin tahu. Selain itu, peserta didik juga dapat 
menyampaikan pesan lisan atau tertulis tentang karya seni rupa berdasarkan pada 
pengamatan terhadap karya seni rupa tersebut. Hal ini sejalan dengan Capaian 
Pembelajaran Seni Rupa Fase D Kurikulum Merdeka. Untuk mendukung semua 
proses itu, buku ini dilengkapi fitur-fitur berikut.

Kegiatan berupa aktivitas 
perseorangan atau kelompok untuk 
mengasah kemampuan peserta 
didik dalam menciptakan karya 
seni dengan bimbingan guru atau 
mandiri.
Rangkuman kumpulan garis 
besar materi untuk membantu 
mempermudah pemahaman peserta 
didik terhadap materi pembelajaran
Latihan Soal Akhir Bab berupa 
soal pilihan ganda dan esai sebagai 
bahan evaluasi sekaligus tes formatif 
dalam rangka perbaikan proses 
pembelajaran yang menggunakan 
soal-soal higher order thinking skill 
(HOTS).

Soal Model AKM erupa soal-soal 
dengan karakteristik Asesmen 
Kompetensi Minimum, khususnya 
bagian literasi membaca, untuk 
mengenalkan soal model AKM kepada 
peserta didik.
Refleksi berupa pertanyaan-
pertanyaan singkat untuk 
evaluasi dan introspeksi peserta 
didik dalam memahami dan 
menumbuhkembangan kompetensi 
sesuai capaian pembelajaran yang 
diharapkan.
Praproyek berupa tugas perencanaan 
kerja sistematis sebagai instrumen 
yang terintegrasi dengan penerapan 
Profil Pelajar Pancasila.

Sugiyanto  |  Isti Komariyah

SENI TARI

1
Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa animasi, video, dan audio yang 
dapat dibaca/didengarkan dengan cara men-scan atau 
memindai QR CODE yang tersaji di halaman isi buku.

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

003 - 700 - 019 - 0
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Buku Seni Tari untuk SMP/MTs ini dirancang untuk membantu peserta didik 
menilai hasil pencapaian karya tari dalam mengembangkan tari kreasi untuk 
membuat karya tari yang berpijak dari tari tradisi dengan menggali latar 
belakang tari tradisi berdasarkan jenis, fungsi, dan nilai sebagai inspirasi 
dalam membuat gerak tari kreasi yang mempertimbangkan unsur utama 
dan unsur pendukung tari sebagai wujud ekspresi untuk mengajak orang lain 
atau penonton bangga terhadap warisan budaya Indonesia. Hal ini sejalan 
dengan Capaian Pembelajaran Seni Tari Fase D Kurikulum Merdeka. Untuk 
mendukung semua proses itu, buku ini dilengkapi fitur-fitur berikut.

Kegiatan berupa aktivitas untuk 
mengasah kemampuan peserta didik 
dalam menunjukkan hasil gerak tari 
kreasi berdasarkan nilai, jenis, dan 
fungsi dari tari tradisi dalam berbagai 
bentuk penyajian, baik individu 
maupun kelompok, menggunakan 
unsur utama dan pendukung tari.
Rangkuman kumpulan garis 
besar materi untuk membantu 
mempermudah pemahaman peserta 
didik terhadap materi pembelajaran
Latihan Soal Akhir Bab berupa 
soal pilihan ganda dan esai sebagai 
bahan evaluasi sekaligus tes formatif 
dalam rangka perbaikan proses 
pembelajaran yang menggunakan 
soal-soal higher order thinking skill 
(HOTS).

Soal Model AKM erupa soal-soal 
dengan karakteristik Asesmen 
Kompetensi Minimum, khususnya 
bagian literasi membaca, untuk 
mengenalkan soal model AKM 
kepada peserta didik.
Refleksi berupa pertanyaan-
pertanyaan singkat untuk 
evaluasi dan introspeksi peserta 
didik dalam memahami dan 
menumbuhkembangan kompetensi 
sesuai capaian pembelajaran yang 
diharapkan.
Pra-Projek berupa tugas 
perencanaan kerja sistematis 
sebagai instrumen yang terintegrasi 
dengan penerapan Profil Pelajar 
Pancasila.

SENI MUSIK 

SENI RUPA

SENI TARI

Pengarang: Siswandi-Eddy Sucipto

Pengarang: Sugiyanto-Setyobudi

Pengarang: Sugiyanto-Isti Komariyah

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-700-022-0 Jld.1/Kls VII Rp71.000

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-740-001-0 Jld.1/Kls VII Rp54.000

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-700-019-0 Jld.1/Kls VII Rp60.000

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI

PBTQ (PANDAI BACA, TULIS, & TAHFIZ AL-QUR’AN)

LULUS PENILAIAN

LULUS PENILAIAN

Pengarang: Abdul Rosyid, dkk.

Pengarang: Nasikin, dkk

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

503-297-001-0 Jld. 1/Kls VII Rp67.000

503-297-002-0 Jld. 2/Kls VIII Rp47.000

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-297-020-0 Jld. 1/Kls VII Rp101.000

Nasikin | Syaekudin | Mushonef | Parjono

untuk 

SMP
Kelas VII

PENDIDIKAN 
AGAMA ISLAM 
dan BUDI PEKERTI

1
Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa animasi, video, dan audio yang 
dapat dibaca/didengarkan dengan cara men-scan atau 
memindai QR CODE yang tersaji di halaman isi buku.

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

Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ini ditujukan bagi peserta 
didik SMP yang ingin memahami Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
secara lebih mendalam. Buku ini menyajikan materi esensial, kegiatan, dan 
soal-soal yang akan membantu peserta didik mencapai hasil pembelajaran 
secara holistik, baik dari aspek kompetensi kognitif maupun non-kognitif 
untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. Buku ini mengacu pada 
Kurikulum Merdeka. 

Di dalamnya terdapat fitur-fitur 
seperti:

Tujuan Pembelajaran, berisi hasil 
belajar yang diharapkan terjadi, 
dimiliki, atau dikuasai berdasarkan 
Capaian Pembelajaran.

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

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

Penerapan Budi Pekerti, berisi 
contoh penerapan dalam kehidupan 
sehari-hari yang terkait dengan 
materi. 

Nasihat, berisi informasi tambahan 
yang terkait materi.

Kegiatan, berisi soal-soal kegiatan 
yang dapat meningkatkan 
keterampilan sesuai dengan materi.

Contoh soal dan pembahasan, berisi 
contoh soal dan pembahasan yang 
sesuai dengan materi.

Rangkuman, berisi konsep-konsep 
penting setiap bab yang harus 
diperhatikan.

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

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

Praproyek, berisi tugas riset atau 
penelitian yang mengolaborasikan 
beberapa mata pelajaran dan 
penguatan Profil Pelajar Pancasila. 
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PRAKARYA 

Pengarang: Giza Abel Annisa Furi & Hafid Zuhdan Bahtiar

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-700-031-0 Jld. 1/Kls VII Rp71.000
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003 - 700 - 031- 0
Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa animasi, video, dan audio yang 
dapat dibaca/didengarkan dengan cara men-scan atau 
memindai QR CODE yang tersaji di halaman isi buku.

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

UNTUK SMP/MTs KELAS VII

UNTUK SMP/MTs KELAS VII
Giza Abel Annisa Furi  |  Hafid Zuhdan Bahtiar
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PRAKARYAPRAKARYA

1

1
Buku ini disusun berdasarkan Capaian Pembelajaran Prakarya SMP/MTs Kurikulum 
Merdeka yang mencakup budi daya, kerajinan, pengolahan, dan rekayasa. Melalui 
buku ini, peserta didik dipandu untuk mengeksplorasi, merancang desain, dan 
membuat produk, serta memberi penilaian terhadap suatu produk, baik produknya 
sendiri maupun orang lain. Tujuannya agar peserta didik dapat menghasilkan karya 
atau produk yang kreatif, fungsional, dan bernilai ekonomis. Selain itu, peserta didik 
disiapkan untuk memiliki jiwa kewirausahaan yang berguna bagi kehidupannya 
kelak. Untuk mendukung hal tersebut, buku ini dilengkapi fitur-fitur berikut. 

• Pada setiap awal bab, diberikan Prolog untuk menstimulus peserta didik 
sehingga timbul keinginan mempelajari materi secara lebih mendalam.

• Kegiatan berupa tugas aktivitas atau praktik perseorangan ataupun kelompok 
terkait materi yang sedang dipelajari.

• Rangkuman kumpulan garis besar materi untuk membantu mempermudah 
pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. 

• Latihan Soal Akhir Bab berupa soal pilihan ganda dan esai sebagai bahan 
evaluasi sekaligus tes formatif dalam rangka perbaikan proses pembelajaran 
yang menggunakan soal-soal higher order thinking skill (HOTS).

• Soal Model AKM berupa soal-soal dengan karakteristik Asesmen Kompetensi 
Minimum, khususnya bagian literasi membaca, untuk mengenalkan soal model 
AKM kepada peserta didik. 

• Refleksi berupa pertanyaan-pertanyaan singkat untuk evaluasi dan introspeksi 
peserta didik dalam memahami dan menumbuhkembangan kompetensi sesuai 
capaian pembelajaran yang diharapkan. 

• Praproyek berupa tugas perencanaan kerja sistematis sebagai instrumen yang 
terintegrasi dengan penerapan Profil Pelajar Pancasila.

SENI TEATER 
Pengarang: Isti Komariyah-Panjang Afra

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-790-001-0 Jld. 1/Kls VII Rp54.000

MARDIKA BASA LAN SASTRA JAWA

SAYA SENANG BERTANI (MULOK PERTANIAN GROBOGAN)

Pengarang: Tukijo, dkk

Pengarang: Suprapto, dkk

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-418-024-0 Jld. 1/Kls VII Rp75.000

003-418-025-0 Jld. 2/Kls VIII Rp83.000

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-500-084-0 Jld. 1/Kls VII Rp68.000

003-500-085-0 Jld. 2/Kls VIII Rp75.000

003-500-086-0 Jld. 3/Kls IX Rp74.000

Mardika Basa
lan Sastra 
Jawa

1

Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

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

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

003 - 418 - 024 - 0
ISBN 978 - 623 - 266 - 826 - 3
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Buku Mardika Basa lan Sastra Jawa dipunlarasaken kaliyan Capaian Pembelajaran 
(CP) Muatan Lokal Bahasa Jawa pada Kurikulum Merdeka, adhedhasar Surat 
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 423.5/04678 ing Lampiran II.

Buku punika mligi kaginakaken minangka sumber lan bahan piwulangan murid 
ing tataran (fase) D. Buku punika kaajab saged mbiyantu para guru anggenipun 
mbudidaya nindakaken pasinaon ingkang munjeraken pasinaon dhateng murid. 
Buku punika ugi dipunracik kangge nyengkuyung program proyek penguatan 
profil pelajar Pancasila tataran (fase) D (SMP/MTs) ing laladan Provinsi Jawa 
Tengah, dipunkantheni maneka fitur satemah saged paring kalodhangan sinau 
ingkang langkung wiyar tebanipun.

Unggulipun buku punika saged katitik saking:

Tebanipun bahan piwulangan 
dipunracik kanthi munjeraken 
murid minangka jejering pasinaon 
kanthi ngecakaken pasinaon modhel 
diferensiasi (materi, proses, lan asiling 
pasinaon).

Buku kaserat lelandhesan 4 elemen 
dhasar, inggih punika nyemak, maca 
(maos), micara, lan nulis (nyerat).
Maneka materi ingkang nyengkuyung 
program proyek penguatan profil 
pelajar Pancasila salebeting elemen.

Wontenipun maneka kegiyatan 
pasinaon, ngginakaken asesmen 
diagnostik ing pancadan pasinaon, 
pitakenan ingkang bebakalan 

munjeraken dhateng materi, lan 
ngginakake QR code ingkang kaangkah 
nggampilaken pasinaon.

Saben bab kajlentrehaken mawa tema 
tartamtu ingkang laras, lan wontenipun 
ringkesan materi kangge mangun nalar 
murih langkung lebet panguwaosing 
materi.

Buku dipunjangkepi asesmen merdeka 
belajar, inggih punika asesmen 
formatif ing salebeting pasinaon wujud 
soal.

Asesmen sumatif wujud gladhen soal 
ing pungkasaning bab sarta soal ing 
pungkasaning semester kanthi modhel 
HOTS, AKM, lan praproyek .

Kanthi rancangan buku ingkang jangkep mekaten, kaajab murid nggadhahi 
pangertosan, nalar lan sasmita ingkang kiyat lan jegeg minangka murid ingkang 
netepi jiwa Pancasila lumantar pasinaon basa lan sastra Jawa.
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Piwulang Basa Jawa 
Muatan Lokal Wajib 
Jawa Tengah

Piwulang Basa Jawa Muatan Lokal 
Wajib Jawa Tengah

kanggo

SMP/MTs
Kelas VII

kanggo

SMP/MTs
Kelas VII

1

Mardika Basa
lan Sastra 
Jawa

Suprapto, dkk.

ISBN 978 - 623 - 266 - 842 - 3
003 - 500 - 084 - 0
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Buku Saya Senang Bertani ditujukan bagi peserta didik 
SMP/MTs di daerah Grobogan, Jawa Tengah agar memperoleh 
pengetahuan tentang pertanian secara umum. Peraturan 
Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan merupakan wujud kepedulian 
pemerintah daerah dalam menyiapkan peserta didik untuk belajar 
pertanian lebih dini sehingga mata pelajaran Pertanian dijadikan 
sebagai mata pelajaran muatan lokal di Sekolah Menengah 
Pertama sehingga mata pelajaran ini wajib diajarkan di seluruh 
jenjang kelas, mulai Kelas VII hingga Kelas IX.

Buku ini disusun berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan 
No. 420/104/2022 tentang Penetapan Muatan Lokal Jenjang 
Sekolah Dasar dan Jenjang Sekolah Menengah Pertama. Melalui 
buku ini, peserta didik diharapkan mempunyai bekal pengetahuan, 
keterampilan, dan wawasan yang luas tentang pertanian 
berdasarkan keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

Buku ini dilengkapi dengan Ulasan Materi, Aktivitas Kelompok, 
Tugas, Uji Kompetensi, dan Penilaian Akhir Semester. Materi dalam 
buku ini disajikan agar peserta didik mempunyai pemahaman, 
wawasan, dan apresiasi terhadap kearifan lokal, khususnya bidang 
pertanian di Kabupaten Grobogan sehingga peserta didik lebih 
mengenal dan mencintai daerahnya.

Isti Komariyah  |  Panjang Afra

SENI TEATER

SENI TEATER

1
Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa animasi, video, dan audio yang 
dapat dibaca/didengarkan dengan cara men-scan atau 
memindai QR CODE yang tersaji di halaman isi buku.

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

003 - 790 - 001 - 0
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untuk SMP/MTs Kelas VII

Buku Seni Teater untuk SMP/MTs ini dirancang untuk memfasilitasi peserta 
didik agar memiliki kompetensi dari seluruh elemen pertunjukan teater 
sesuai dengan Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka. Elemen yang 
dimaksud antara lain teknik keaktoran, penyutradaraan, artistik, teknik, dan 
genre teater. Proses ini diharapkan memicu peserta didik untuk menuangkan 
ide dalam bentuk naskah dan merancang skema pertunjukan sederhana dari 
naskah tersebut. Pada saat yang sama, siswa juga akan dipandu secara praktis 
dalam penguasaan mimesis (peniruan karakter) agar mampu menjiwai peran. 
Untuk mendukung semua proses itu, buku ini dilengkapi fitur-fitur berikut.

Kegiatan Individu berupa aktivitas 
perseorangan untuk mengasah 
kompetensi seni teater secara 
mandiri.

Kegiatan Kelompok berupa aktivitas 
untuk mengasah kemampuan 
berkomunikasi dan berkolaborasi 
melalui tugas-tugas kelompok.

Lintas Media berupa media audio 
dan audiovisual yang dapat diakses 
melalui QR Code untuk memperoleh 
gambaran lebih jelas tentang 
praktik-praktik seni teater.

Rangkuman berupa kumpulan garis 
besar materi untuk membentuk 
memori jangka panjang peserta 
didik.

Latihan Soal Akhir Bab berupa 
soal pilihan ganda dan esai sebagai 
evaluasi yang sudah dilengkapi 
dengan soal berstandar higher order 
thinking skill (HOTS).

Soal Model AKM berupa soal-soal 
dengan karakteristik Asesmen 
Kompetensi Minimum, khususnya 
bagian literasi membaca, untuk 
mengenalkan konsep AKM kepada 
siswa.

Refleksi berupa tabel isian singkat 
sebagai bahan introspeksi siswa 
terhadap pemahamannya terhadap 
bab yang telah dipelajari.

Praproyek berupa tugas 
perencanaan kerja sistematis 
sebagai instrumen yang terintegrasi 
dengan penerapan Profil Pelajar 
Pancasila. 
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BUPENA MERDEKA ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

BUPENA MERDEKA ILMU PENGETAHUAN ALAM

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

Pengarang: Khristiyono

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-300-015-0 Jld. 1/Kls VII Rp60.000

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-500-036-0 Jld. 1/Kls VII Rp72.000

BUPENA MERDEKA BAHASA INDONESIA
Pengarang: Ima Rohimah

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-490-051-0 Jld. 1/Kls VII Rp56.000
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Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa animasi, video, dan audio yang 
dapat dibaca/didengarkan dengan cara men-scan atau 
memindai QR CODE yang tersaji di halaman isi buku.

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

003 - 500 - 036 - 0
ISBN 978 - 623 - 266 - 876 - 8

Bupena (Buku Penilaian) Merdeka Ilmu Pengetahuan Alam untuk 
SMP/MTs ini adalah buku pendamping yang dirancang untuk 
menuntaskan Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka. Di dalam 
buku ini, tersaji fitur-fitur yang dapat menjadi pelengkap buku 
teks utama. Fitur-fitur ini didesain sedemikian rupa agar tujuan 
pembelajaran dapat tercapai secara tuntas sesuai dengan tuntutan 
Kurikulum Merdeka. Adapun fitur-fitur yang dimaksud adalah sebagai 
berikut.

Materi Inti disajikan untuk mempertajam pemahaman peserta didik 
terhadap materi yang sedang dipelajari.

Aktivitas disajikan dengan format beragam sesuai tuntutan Capaian 
Pembelajaran.

Soal HOTS disajikan untuk menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi 
peserta didik.

Soal Model AKM disajikan sebagai sarana latihan dan pengenalan AKM 
(Asesmen Kompetensi Minimum) bagi peserta didik.

Khristiyono

Ilmu Pengetahuan Alam
Ilmu Pengetahuan Alam

Materi Inti

Aktivitas

Soal HOTS

Soal Model AKM

Buku Soal/Kerja

BUPENA MERDEKA MATEMATIKA 
Pengarang: Wono Setya Budhi 

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-510-061-0 Jld. 1/Kls VII Rp65.000

003-510-062-0 Jld. 2/Kls VIII Rp62.000

Matematika
Matematika
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Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa animasi, video, dan audio yang 
dapat dibaca/didengarkan dengan cara men-scan atau 
memindai QR CODE yang tersaji di halaman isi buku.

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

003 - 510 - 061 - 0
ISBN 978 - 623 - 266 - 840 - 9

Bupena (Buku Penilaian) Merdeka Matematika untuk SMP/MTs ini 
adalah buku pendamping yang dirancang untuk menuntaskan Capaian 
Pembelajaran Kurikulum Merdeka. Di dalam buku ini, tersaji fitur-fitur 
yang dapat menjadi pelengkap buku teks utama. Fitur-fitur ini didesain 
sedemikian rupa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara tuntas 
sesuai dengan tuntutan Kurikulum Merdeka. Adapun fitur-fitur yang 
dimaksud adalah sebagai berikut.

Materi Inti berupa ikhtisar teori dasar untuk mempertajam pemahaman 
peserta didik terhadap materi yang sedang dipelajari. 

Aktivitas berupa kegiatan dengan format beragam untuk memantapkan 
kompetensi sesuai dengan elemen dalam Capaian Pembelajaran. 

Soal HOTS berupa cakupan soal bertaraf higher order thinking skills 
untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. 

Soal Model AKM berupa soal dengan karakteristik Asesmen Kompetensi 
Minimum untuk pengenalan dan latihan AKM bagi peserta didik. 

Wono Setya Budhi

Materi Inti

Aktivitas

Soal HOTS

Soal Model AKM



10

Ku
ri

ku
lu

m
 M

er
de

ka

BUPENA MERDEKA INFORMATIKA 

BUPENA MERDEKA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI

INTERACT

Pengarang: Hindraswari E. D., dkk 

Pengarang: Choeroni, dkk 

Pengarang: Richard O’Neil dan Stephen Rowley

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-004-028-0 Jld. 1/Kls VII Rp71.000

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-297-016-0 Jld. 1/Kls VII Rp64.000

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-420-056-0 Jld. 1/Kls VII

003-420-057-0 Jld. 2/Kls VIII

003-420-058-0 Jld. 3/Kls IX

Pendamping
Buku Teks Utama

1
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Kelas VII

un
tu

k 
SM

P 
Ke

la
s 

V
II 

En
g

g
a

r

untuk SMP Kelas VII

Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa animasi, video, dan audio yang 
dapat dibaca/didengarkan dengan cara men-scan atau 
memindai QR CODE yang tersaji di halaman isi buku.

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

003 - 004 - 028 - 0

Hindraswari Enggar 
Dwipeni, dkk

Informatika
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Informatika
Bupena (Buku Penilaian) Merdeka Informatika untuk SMP ini adalah 
buku pendamping yang dirancang untuk menuntaskan Capaian 
Pembelajaran Kurikulum Merdeka. Di dalam buku ini, tersaji fitur-fitur 
yang dapat menjadi pelengkap buku teks utama. Fitur-fitur ini didesain 
sedemikian rupa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 
tuntas sesuai dengan tuntutan Kurikulum Merdeka. Adapun fitur-fitur 
yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Materi Inti disajikan untuk mempertajam pemahaman peserta didik 
terhadap materi yang sedang dipelajari.

Aktivitas disajikan dengan format beragam sesuai tuntutan Capaian 
Pembelajaran.

Soal Model AKM disajikan sebagai sarana latihan dan pengenalan AKM 
(Asesmen Kompetensi Minimum) bagi peserta didik.

Praproyek berisi kegiatan perencanaan kerja sistematis sebagai bahan 
praktik dari pembelajaran dan untuk penguatan Profil Pelajar 
Pancasila bagi peserta didik.

Materi Inti

Aktivitas

Soal HOTS

Soal Model AKM

Pendamping
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Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa animasi, video, dan audio yang 
dapat dibaca/didengarkan dengan cara men-scan atau 
memindai QR CODE yang tersaji di halaman isi buku.

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

003 - 297 - 016 - 0
ISBN 978 - 623 - 180 - 024 - 4

Bupena (Buku Penilaian) Merdeka Pendidikan Agama Islam dan Budi 
Pekerti untuk SMP ini adalah buku pendamping yang dirancang 
untuk menuntaskan Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka. 
Di dalam buku ini, tersaji fitur-fitur yang dapat menjadi pelengkap 
buku teks utama. Fitur-fitur ini didesain sedemikian rupa agar tujuan 
pembelajaran dapat tercapai secara tuntas sesuai dengan tuntutan 
Kurikulum Merdeka. Adapun fitur-fitur yang dimaksud adalah sebagai 
berikut.

Materi Inti berupa ikhtisar teori dasar untuk mempertajam 
pemahaman peserta didik terhadap materi yang sedang dipelajari. 

Aktivitas berupa kegiatan dengan format beragam untuk 
memantapkan kompetensi sesuai dengan elemen dalam Capaian 
Pembelajaran. 

Soal HOTS berupa cakupan soal bertaraf higher order thinking skills 
untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. 

Soal Model AKM berupa soal dengan karakteristik Asesmen 
Kompetensi Minimum untuk pengenalan dan latihan AKM bagi peserta 
didik. 

Nurokhim | Parjiya
Choeroni

Pendidikan Agama Islam
dan Budi Pekerti
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Pendidikan Agama Islam
dan Budi Pekerti

Materi Inti

Aktivitas

Soal HOTS

Soal Model AKM

1
21st C e n t u r y  C o m m u n i c a t i o n  S k i l l s

Workbook
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1

Motivate students to Interact in the 21st century
Interact is a communication-focused course with a global context for 21st-century learners. 
The series engages learners with relevant content, appealing aesthetics, and meaningful out-
comes in every lesson. Interact is a multi-level communicative language course for beginner (A1) 
to upper intermediate (B2) learners of English.

Competency outcomes are attained through the proper balance of listening, speaking, reading, 
and writing skills. Interact has a deliberate emphasis on integrated-skill activities. In addition, 
the series includes clear language focus through grammar points and supportive vocabulary. 
Activities designed to develop communication skills, collaboration competency, creativity, and 
critical thinking ability are integrated throughout the series. Digital components expand the
lessons and help learners develop digital literacy.

• Communicative language approach
• Progressive transference between multiple skills
• Real-world situations and learning outcomes
• Content and language integrated learning and cultural readings
• Clear learning outcomes connected to the CEFR
• Motivates students to use the 21st century skills
• Integrated digital learning materials

Key Features

• Student book featuring eight units with three lessons per unit
• Workbook including two practice pages for each lesson
• Class Booster: Student digital learning application with LMS
• Teacher’s Class Kit: Digital interactive whiteboard materials
• Free downloadable materials for students and teachers

Series Components

A1

For Junior High School Students Grade VII

Fo
r J

un
io

r H
ig

h 
Sc

ho
ol

 S
tu

de
nt

s 
G

ra
de

 V
II

Learning App
CEFR 
Level A1

003 - 420 - 056 - 0

Richard O’Neil  |  Stephen Rowley
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BUPENA MERDEKA ENGLISH
Pengarang: Nur Zaida

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-420-002-0 Jld. 1/Kls VII Rp67.000

003-420-003-0 Jld. 2/Kls VIII

Nur Zaida

English
English
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Pendamping
Buku Teks Utama
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High Order Thinking Skill Exercises

Critical Thinking Skills
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Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa animasi, video, atau audio yang 
dapat dibaca/didengarkan dengan cara men-scan atau 
memindai QR CODE yang tersaji di halaman isi buku.

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

003 - 420 - 002 - 0

Bupena for SMP/Mts Grade VII presents activity-based and project-
based learning that encourages students to produce and communicate 
something during the learning process. In addition to the book, Bupena is 
completed with:

Learning Materials Supplementary materials about topics being studied.

Activities Engaging activities that guide students to achieve Capaian 
Pembelajaran.

High Order Thinking Skill Exercises Exercises that require higher order 
thinking.

Critical Thinking Skills Tasks to hone students’ critical and logical thinking 
(AKM).

By utilizing Bupena, we do hope that Kurikulum Merdeka can be 
implemented more easily and this book can minimize the difficulties in 
learning process and assessment. Additionally, students can develop and 
maximize their competence comprehensively.
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GAYA HIDUP BERKELANJUTAN 
Pengarang: Ernika Sondang, dkk

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-370-015-0 Jld. 1/Kls VII Rp50.000

BIDIK P5 (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila)      

KEARIFAN LOKAL 
Pengarang: Ernika Sondang, dkk

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-370-024-0 Jld. 1/Kls VII Rp50.000

BANGUNLAH JIWA DAN RAGANYA 

BHINEKA TUNGGAL IKA

KEWIRAUSAHAAN

Pengarang: Ernika Sondang, dkk

Pengarang: Ernika Sondang, dkk

Pengarang: Ernika Sondang, dkk

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-370-035-0 Jld. 1/Kls VII Rp50.000

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-370-038-0 Jld. 1/Kls VII

Kode Buku Jilid/Kelas  Harga

003-370-033-0 Jld. 2/Kls VIII

Gaya Hidup 
Berkelanjutan

untuk
SMP/MTs 
Kelas VII

Gaya Hidup 
Berkelanjutan

untuk
SMP/MTs 
Kelas VII

Buku ini didukung dengan 
media digital sebagai 
sumber belajar.

Media digital berupa animasi, video, dan audio yang 
dapat dibaca/didengarkan dengan cara men-scan atau 
memindai QR CODE yang tersaji di halaman isi buku.

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

003 - 370 - 015 - 0
ISBN 978 - 623 - 180 - 063 - 3
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Proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan agar peserta didik dapat 
mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. 
Dalam proyek ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari isu penting 
dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat melakukan aksi nyata dalam menjawab 
isu-isu tersebut, sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya.

Buku Bidik Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila ini ditujukan bagi peserta 
didik SMP dan MTs Kelas VII dengan mengambil tema Gaya Hidup Berkelanjutan. 
Adapun topik yang disajikan adalah Pemanfaatan Lahan Kosong untuk Budi Daya 
Sayuran Microgreens. Sikap yang ditumbuhkan kepada peserta didik melalui proyek 
ini sesuai dengan dimensi Profil Pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan kreatif.

Berikut adalah fitur-fitur dalam buku ini.
® Dimensi, Elemen, dan Subelemen, berisi rubrik kompetensi dari dimensi
 profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan proyek.
® Alur aktivitas proyek, berisi struktur kegiatan proyek untuk mengembangkan  
 dan mendalami dimensi profil pelajar Pancasila.
® Asesmen formatif awal, berisi asesmen untuk mengukur kompetensi awal 
 pe serta didik terkait kegiatan proyek yang akan dilakukan.
® Aktivitas, berisi kegiatan eksplorasi dan inkuiri peserta didik, terkait proyek yang  
 dilakukan. Bagian ini dilengkapi dengan Aktivitas Peserta Didik yang 
 membimbing peserta didik dalam setiap tahap kegiatan.
® Asesmen Sumatif, berisi asesmen untuk mengukur perkembangan kompetensi  
 setiap subelemen dari elemen dan dimensi profil pelajar Pancasila yang sesuai.
® Penilaian, berisi penilaian diri, antarteman, dan refleksi yang dapat diakses 
 melalui QR Code. Penilaian ini digunakan untuk melatih peserta didik 
 mengevaluasi pekerjaan mereka secara mandiri.

Ernika Sondang, dkk.
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Scan QR Code

Download List Harga Buku

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

Info lebih lanjut hubungi:

(1500-885) 08191-1500-885

Nama : ...............................................................................

Telp. : ...............................................................................

 Pemesanan produk, hubungi:

Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan
003.008.063.9


