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Produktif Berbahasa Indonesia Untuk SMK MAK

Buku Produktif Berbahasa Indonesia untuk SMK/MAK disusun berdasarkan  Kurikulum 2013
revisi tahun 2016. Buku ini menekankan pada pembentukan  aspek penguasaan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap secara utuh.  Materi pembelajaran disajikan secara tematik dan
integratif dengan  menggunakan pendekatan saintifik melalui pembelajaran (1) pembangunan 
teks dan pemodelan, (2) pembangunan teks bersama, dan (3) pembangunan  teks mandiri.
Ketiga pembelajaran ini menggambarkan alur mengamati,  mempertanyakan, mengeksplorasi,
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mengasosiasikan, dan mengomunikasikan.  Untuk menunjang pengharapan tersebut buku ini
juga dilengkapi dengan  fitur-fitur berikut.

    
    -  Kata Ahli, merupakan tambahan informasi dalam  materi setiap tema yang dikemukakan
oleh ahli bahasa untuk menambah  pengetahuan peserta didik.   
    -  Ringkasan, merupakan intisari materi dari setiap  pelajaran yang telah peserta didik
pelajari. Disajikan untuk memudahkan  peserta didik dalam mengingat materi.
 
    -  Glosarium, mempermudah peserta didik memahami kata-kata dengan penjelasannya
pada bidang tertentu.   
    -  Latihan Ujian Semester, merupakan bentuk soal pilihan ganda yang dapat membantu
peserta didik dalam memahami materi tiap semester.   
    -  Uji Kompetensi, merupakan bentuk soal pilihan ganda  dan uraian pada setiap akhir
tema untuk mengukur pemahaman peserta  didik dalam setiap materinya.
 
    -  Uji Materi, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik yang penyajiaannya
dalam bentuk diskusi kelompok.   
    -  Tugas Pendalaman, ditujukan untuk mengasah pemahaman konsep peserta didik.  
    -  Tugas-tugas Mandiri, lebih ditekankan pada evaluasi  diri selama mempelajari teks pada
tema tertentu  untuk meningkatkan  pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik.
 
    -  Penilaian Diri, ditujukan untuk memberikan penilaian diri kepada peserta didik tentang
pemahaman materi setiap tema.

Spesifikasi:

    -  Kode buku: 0054900081
    -  ISBN: 9786022989448
    -  Penulis: YUSTINAH
    -  Tinggi: 25cm
    -  Lebar: 17.5cm
    -  Berat: 455.80 gr
    -  Halaman: 280
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