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tahun 2014Mekanika dan Fluida 1 - Persiapan
Olimpiade FisikaSuper Genius Olimpiade
MatematikaTeori GrafMathematical Olympiad
Challenges

Kumpulan Rumus-rumus Matematika SD
1,2,3,4,5,6
Buku Kumpulan Rumus Matematika SD disusun untuk
menjadi sarana penunjang belajar siswa. Buku ini
disajikan secara praktis dan mencakup konsepkonsep dengan berpijak kepada ketentuan-ketentuan
yang telah ditetapkan melalui kurukulum matematika
SD. Di dalamnya berisi ikhtisar dan rumus-rumus
matematika SD yang tersusun sedemikian rupa
sehingga memudahkan pembaca untuk mencari
informasi yang dibutuhkan. Buku ini juga dapat
membantu memantapkan pemahaman siswa dalam
memecahkan masalah-masalah matematika SD
karena setiap rumus yang disajikan dilengkapi
dengan contoh soal dan pembahasan. Pembahasan
disajikan dengan bahasa sederhana sesuai dengan
daya pikir siswa SD. Selain itu, untuk memperkaya
pengetahuan siswa, contoh soal yang disajikan,
disarikan dari soal-soal Ujian Sekolah, Ujian Nasional,
maupun Olimpiade Sains. Selamat berlatih! Buku
persembahan penerbit IlmuCemerlangGroup

Sukses Olimpiade Biologi untuk SMP/MTs
Ketika mempelajari ilmu Fisika seringkali siswa
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mengalami kesulitan, baik dalam memahami konsep
materi maupun dalam mengerjakan soal-soalnya.
Pemahaman konsep Fisika yang benar dan bertahap
diperlukan agar siswa tidak mengalami kesulitan pada
pembelajaran Fisika selanjutnya. Buku ini membahas
langkah demi langkah cara memahami Fisika
Mekanika Dasar oleh pakar pembimbing Olimpiade
Nasional Prof. Yohanes Surya, Ph.D. Pembahasan
dijabarkan secara sistematis dan jelas berdasarkan
pengalaman membimbing siswa-siswi olimpiade.
Teori dasar, definisi, dan istilah ditulis dalam format
narasi dan juga dialog yang memungkinkan siswa
dapat memahami materi lebih mudah. Contoh soal
dan penyelesaian dibahas secara sistematis dan
detail sehingga sangat membantu siswa dalam
berlatih. Setiap soal latihan diberi hasil akhir jawaban
agar siswa dapat mencocokkan hasil jawabannya.

FISIKA MODERN - Persiapan Olimpiade
Fisika
Big Book Matematika SMP Kelas 1, 2, & 3
persembahan dari CMedia hadir sebagai solusi bagi
siswa SMP dan MTs yang ingin memahami pelajaran
Matematika secara mendalam dan menyeluruh. Siswa
akan mendapatkan: • Kumpulan Ringkasan Materi
Lengkap disusun secara jelas dan mendalam dari
materi yang diajarkan di kelas 1, 2, & 3 untuk
memudahkan siswa dalam mempelajari materi yang
ada. Materi yang disajikan sesuai dengan kehidupan
sehari-hari. • Ratusan Soal dan Pembahasan dibahas
sesuai materi yang disampaikan sehingga
memberikan gambaran bagi siswa tentang soal-soal
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yang diberikan pada setiap bab. • Ratusan Soal
Latihan dibuat berdasarkan soal-soal yang sering
muncul dalam ujian untuk melatih siswa dalam
memahami materi yang telah diberikan dalam setiap
bab. • Paket Soal Evaluasi merupakan kumpulan soalsoal dari setiap bab yang dikumpulkan di bagian akhir
buku sebagai evaluasi akhir terhadap pemahaman
siswa. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut,
siswa dapat memahami Matematika sehingga
memudahkan siswa menjalani ulangan harian, ujian
tengah semester, ujian akhir semester, ujian sekolah,
dan ujian nasional.

Top Sukses Olimpiade Matematika
SMA/MA
-KawanPustaka- #SuperEbookDesember

SKS Pendalaman Materi Matematika SMA
Kelas 10,11,12
Ketika mempelajari ilmu Fisika seringkali siswa
mengalami kesulitan, baik dalam memahami konsep
materi maupun dalam mengerjakan soal-soalnya.
Pemahaman konsep Fisika yang benar dan bertahap
diperlukan agar siswa tidak mengalami kesulitan pada
pembelajaran Fisika selanjutnya. Buku ini membahas
langkah demi langkah cara memahami Fisika Suhu
dan Termodinamika oleh pakar pembimbing
Olimpiade Nasional Prof. Yohanes Surya, Ph.D.
Fenomena Fisika mengenai suhu, pemuaian, dan
dinamika panas (termodinamika) merupakan salah
satu mekanisme keajaiban alam. Pada skala
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makroskopik maupun mikroskopik dapat diperlihatkan
adanya keteraturan hukum-hukum Fisika mengenai
suhu dan termodinamika yang dapat dipelajari oleh
siswa. Materi dalam buku ini dijabarkan secara
sistematis dan jelas berdasarkan pengalaman
membimbing siswa-siswi olimpiade. Teori dasar,
definisi, dan istilah ditulis dalam format narasi dan
juga dialog yang memungkinkan siswa dapat
memahami materi lebih mudah. Contoh soal dan
penyelesaian dibahas secara sistematis dan detail
sehingga sangat membantu siswa dalam berlatih.
Setiap soal latihan diberi hasil akhir jawaban agar
siswa dapat mencocokkan hasil jawabannya.

Foundations of Data Science
OSN Pertamina ialah olimpiade sains nasional yang
disponsori oleh PT Pertamina (Persero) bekerja sama
dengan Universitas Indonesia dan 35 perguruan tinggi
mitra yang lain, di seluruh Indonesia. OSN Pertamina
merupakan ajang kompetisi sains di tingkat
perguruan tinggi dan melengkapi jejaring kompetisi
sains yang lebih dulu ada di tingkat pendidikan dasar
dan menengah. Buku ini menyajikan soal OSN
Pertamina dari tahun 2008 sampai dengan tahun
2012, berikut penyelesaiannya. Dengan buku ini,
diharapkan mahasiswa dapat mempersiapkan
keikutsertaannya dalam kompetisi OSN Pertamina
secara mandiri.

Fokus Menyelesaikan Soal-soal UN SMA
IPS
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Buku versi cetak dapat diperoleh di
http://store.egasing.com Ketika mempelajari ilmu
Fisika seringkali siswa mengalami kesulitan, baik
dalam memahami konsep materi maupun dalam
mengerjakan soal-soalnya. Pemahaman konsep Fisika
yang benar dan bertahap diperlukan agar siswa tidak
mengalami kesulitan pada pembelajaran Fisika
selanjutnya. Buku ini membahas langkah demi
langkah cara memahami Fisika untuk tingkat SMP dan
MTs oleh Pakar Fisika Prof. Yohanes Surya, Ph.D.
Pembahasan dijabarkan secara sistematis dan
menekankan pada konsep, sehinggga siswa tidak
bergantung untuk menggunakan rumus baku ketika
mengerjakan soal, cukup dengan menggunakan
logika dan matematika sederhana. Teori dasar,
definisi, dan istilah ditulis dalam format narasi dan
juga dialog yang memungkinkan siswa dapat
memahami materi lebih mudah. Contoh soal dan
penyelesaian dibahas secara sistematis dan
menggunakan logika sederhana sehingga sangat
membantu siswa dalam menyelesaikan soal. Selain
itu, buku ini juga memberikan ilustrasi eksperimen,
sehingga memperkuat pemahaman siswa tentang
konsep dari materi yang dipelajari. Kombinasi soal
yang asyik dengan eksperimen yang menantang akan
membuat belajar fisika menjadi lebih menyenangkan.

Problem-Solving Through Problems
Salah satu ajang kompetisi yang cukup bergengsi
dikalangan siswa adalah olimpiade keilmuan, seperti
OSN, lomba mapel, lomba cerdas cermat, dll.
Berbagai cara dilakukan oleh sekolah untuk meraih
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prestasi sebanyak-banyaknya dalam kompetisi ini,
mulai dari bekerja sama dengan lembaga khusus
pelatihan olimpiade, mengadakan pelatihan rutin tiap
minggunya oleh guru sekolah, dll. Memang untuk
memaksimalkan prestasi, diperlukan suatu teamwork
antara pihak sekolah dan siswa agar mampu bersaing
dengan sekolah lainnya. Buku Top Sukses Olimpiade
Matematika SMA/MA dirancang khusus untuk
mempersiapkan siswa menghadapi Olimpiade
Matematika dan Kompetisi Matematika lainnya. Buku
ini tersusun atas Materi yang dikonsep untuk
menyiapkan siswa menghadapi Olimpiade
Matematika, Trik jitu penyelesaian soal-soal
Olimpiade Matematika dari soal termudah sampai
tersulit, Kumpulan soal Olimpiade Sains Nasional
(OSN) Matematika paling uptodate, dan penggunaan
pertidaksamaan AMGM dalam masalah nilai ekstrem.
Selamat belajar dan semoga sukses!!!

Mathematical Olympiad Treasures
Penyelesaian Soal OSN Pertamina Bidang
Fisika
Buku versi cetak dapat diperoleh di
http://store.egasing.com Ketika mempelajari ilmu
Fisika seringkali siswa mengalami kesulitan, baik
dalam memahami konsep materi maupun dalam
mengerjakan soal-soalnya. Pemahaman konsep Fisika
yang benar dan bertahap diperlukan agar siswa tidak
mengalami kesulitan pada pembelajaran Fisika
selanjutnya. Buku ini membahas langkah demi
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langkah cara memahami Fisika untuk tingkat SMP dan
MTs oleh Pakar Fisika Prof. Yohanes Surya, Ph.D.
Pembahasan dijabarkan secara sistematis dan
menekankan pada konsep, sehinggga siswa tidak
bergantung untuk menggunakan rumus baku ketika
mengerjakan soal, cukup dengan menggunakan
logika dan matematika sederhana. Teori dasar,
definisi, dan istilah ditulis dalam format narasi dan
juga dialog yang memungkinkan siswa dapat
memahami materi lebih mudah. Contoh soal dan
penyelesaian dibahas secara sistematis dan
menggunakan logika sederhana sehingga sangat
membantu siswa dalam menyelesaikan soal. Selain
itu, buku ini juga memberikan ilustrasi eksperimen,
sehingga memperkuat pemahaman siswa tentang
konsep dari materi yang dipelajari. Kombinasi soal
yang asyik dengan eksperimen yang menantang akan
membuat belajar fisika menjadi lebih menyenangkan.

Big Book Matematika SMP Kelas 1, 2, & 3
Versi BUKU CETAK dapat dipesan di link
http://store.egasing.com/store/detail/58 Optik adalah
cabang Fisika yang melibatkan perilaku cahaya, sifat,
dan interaksinya dengan materi. Optik juga
merupakan cabang Fisika yang melibatkan
pembuatan instrumentasi detektor yang
menggunakan interaksi cahaya dengan materi. Materi
optik relevan dipelajari di berbagai disiplin ilmu,
termasuk Astronomi, berbagai bidang teknik,
Fotografi, dan Kedokteran (khususnya Optalmologi
dan Optometri). Sementara itu, aplikasi praktis ilmu
optik ditemukan pada berbagai teknologi dan benda
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sehari-hari, seperti cermin, lensa (kamera digital),
teleskop, mikroskop, laser, dan serat optik. Buku ini
membahas langkah demi langkah cara memahami
Fisika Optik oleh pakar pembimbing Olimpiade
Nasional Prof. Yohanes Surya, Ph.D. Materi dalam
buku ini dijabarkan secara sistematis dan jelas
berdasarkan pengalaman membimbing siswa-siswi
olimpiade. Teori dasar, definisi, dan istilah ditulis
dalam format narasi dan juga dialog yang
memungkinkan siswa dapat memahami materi lebih
mudah. Contoh soal dan penyelesaian dibahas secara
sistematis dan detail sehingga sangat membantu
siswa dalam berlatih. Setiap soal latihan diberi hasil
akhir jawaban agar siswa dapat mencocokkan hasil
jawabannya.

PENGANTAR DASAR STATISTIKA
BERBASIS MASALAH
Mathematical Olympiad Treasures aims at building a
bridge between ordinary high school exercises and
more sophisticated, intricate and abstract concepts in
undergraduate mathematics. The book contains a
stimulating collection of problems in the subjects of
algebra, geometry, trigonometry, number theory and
combinatorics. While it may be considered a sequel to
"Mathematical Olympiad Challenges," the focus is on
engaging a wider audience to apply techniques and
strategies to real-world problems. Throughout the
book students are encouraged to express their ideas,
conjectures, and conclusions in writing. The goal is to
help readers develop a host of new mathematical
tools that will be useful beyond the classroom and in
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a number of disciplines.

Buku Cerdas Matematika SD Kelas 4, 5
dan 6
Buku versi cetak dapat diperoleh di
http://store.egasing.com Ketika mempelajari ilmu
Fisika seringkali siswa mengalami kesulitan, baik
dalam memahami konsep materi maupun dalam
mengerjakan soal-soalnya. Pemahaman konsep Fisika
yang benar dan bertahap diperlukan agar siswa tidak
mengalami kesulitan pada pembelajaran Fisika
selanjutnya. Buku ini membahas langkah demi
langkah cara memahami Fisika untuk tingkat SMP dan
MTs oleh Pakar Fisika Prof. Yohanes Surya, Ph.D.
Pembahasan dijabarkan secara sistematis dan
menekankan pada konsep, sehinggga siswa tidak
bergantung untuk menggunakan rumus baku ketika
mengerjakan soal, cukup dengan menggunakan
logika dan matematika sederhana. Teori dasar,
definisi, dan istilah ditulis dalam format narasi dan
juga dialog yang memungkinkan siswa dapat
memahami materi lebih mudah. Contoh soal dan
penyelesaian dibahas secara sistematis dan
menggunakan logika sederhana sehingga sangat
membantu siswa dalam menyelesaikan soal. Selain
itu, buku ini juga memberikan ilustrasi eksperimen,
sehingga memperkuat pemahaman siswa tentang
konsep dari materi yang dipelajari. Kombinasi soal
yang asyik dengan eksperimen yang menantang akan
membuat belajar fisika menjadi lebih menyenangkan.

Penyelesaian Soal ON MIPA-PT
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Listrik dan magnet adalah salah satu penemuan yang
telah mengubah peradaban di planet ini. Listrik dan
magnet juga merupakan komponen kunci bagi
teknologi modern. Tanpa listrik dan magnet sebagian
besar alat yang kita gunakan sehari-hari tidak bisa
bekerja, bahkan tidak akan pernah dibuat. Buku ini
membahas langkah demi langkah cara memahami
Fisika Listrik dan Magnet oleh pakar pembimbing
Olimpiade Nasional Prof. Yohanes Surya, Ph.D.
Dibandingkan dengan topik Mekanika, pembahasan
topik Fisika Listrik dan Magnet cenderung lebih
abstrak karena fenomena mikroskopik listrik dan
magnet tidak langsung terlihat jelas oleh mata kita.
Materi dalam buku ini dijabarkan secara sistematis
dan jelas berdasarkan pengalaman membimbing
siswa-siswi olimpiade. Teori dasar, definisi, dan istilah
ditulis dalam format narasi dan juga dialog yang
memungkinkan siswa dapat memahami materi lebih
mudah. Contoh soal dan penyelesaian dibahas secara
sistematis dan detail sehingga sangat membantu
siswa dalam berlatih. Setiap soal latihan diberi hasil
akhir jawaban agar siswa dapat mencocokkan hasil
jawabannya.

Molecular and Cell Biology For Dummies
Dengan mengacu kepada kurikulum terbaru 2013,
maka penerbit KUNCI AKSARA menerbitkan buku ini
supaya memberikan Ringkasan Terpadu Intisari dari
Rumus Matematika yang pastinya dibutuhkan semua
Pelajar untuk mengatasi PR, UH, UTS, Semesteran,
Kenaikan Kelas, Ujian Sekolah dan Olimpiade. 1 Buku
untuk 4 Tahun, inilah buku yang sangat layak
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menemani Pelajar mana pun untuk berprestasi di
kelasnya. -Lembar Langit Indonesia Group-

Seri Panduan Belajar Dan Evaluasi
Matematika SMP/MTs Kelas IX
Penyusunan buku yang diterbitkan oleh KUNCI
AKSARA ini dibuat sebagai upaya memberikan
Ringkasan Terpadu Intisari dari Rumus Matematika
yang pastinya dibutuhkan semua Pelajar untuk
mengatasi PR, UH, UTS, Semesteran, Kenaikan Kelas,
Ujian Sekolah dan Olimpiade. 1 Buku untuk 3 Tahun,
inilah buku yang sangat layak menemani Pelajar
-Lembar Langit Indonesia Group-

Listrik dan Magnet - Persiapan Olimpiade
Fisika
Istilah Fisika Modern mengacu pada konsepsi pasca –
“Fisika Newtonian” (Fisika Klasik). Fisika Modern
menawarkan konsep struktur dasar partikel terkecil di
alam (Mekanika Kuantum ), serta pemahaman
interaksi dasar dari partikel, dipahami sebagai
interaksi dasar alam. Berbeda dengan Fisika Klasik
yang biasanya berada dalam keadaan gerak
kecepatan rendah dan jarak yang jauh, Fisika Modern
sering melibatkan kondisi ekstrim. Efek kuantum
biasanya melibatkan jarak sebanding dengan atom
(sekitar 10-9 m), sedangkan efek relativistik biasanya
melibatkan kecepatan sebanding dengan kecepatan
cahaya (sekitar 108 m/s). Buku ini membahas langkah
demi langkah cara memahami Fisika Modern oleh
pakar pembimbing Olimpiade Nasional Prof. Yohanes
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Surya, Ph.D. Materi dalam buku ini dijabarkan secara
sistematis dan jelas berdasarkan pengalaman
membimbing siswa-siswi olimpiade. Teori dasar,
definisi, dan istilah ditulis dalam format narasi dan
juga dialog yang memungkinkan siswa dapat
memahami materi lebih mudah. Contoh soal dan
penyelesaian dibahas secara sistematis dan detail
sehingga sangat membantu siswa dalam berlatih.
Setiap soal latihan diberi hasil akhir jawaban agar
siswa dapat mencocokkan hasil jawabannya.

Fisika Gasing SMP Jilid 3
Upon publication, the first edition of the CRC Concise
Encyclopedia of Mathematics received overwhelming
accolades for its unparalleled scope, readability, and
utility. It soon took its place among the top selling
books in the history of Chapman & Hall/CRC, and its
popularity continues unabated. Yet also unabated has
been the d

Buku Cerdas Matematika SMA Kelas 1, 2
dan 3
ON MIPA-PT adalah olimpiade nasional matematika
dan ilmu pengetahuan alam tingkat perguruan tinggi.
Saat ini, kompetisi ini disponsori oleh KemenristekDikti, dan berlangsung setiap tahun sejak tahun 2009.
ON MIPA-PT menyediakan 4 bidang lomba, yaitu
Fisika, Kimia, Matematika, dan Biologi. Untuk bidang
fisika, mata ujiannya meliputi 4 bidang, yaitu
mekanika klasik, elektrodinamika, termodinamika dan
fisika statistik, serta fisika modern dan mekanika
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kuantum. Buku ini berisi soal ON MIPA-PT bidang
Fisika tahun 2014, untuk keempat bidang ujian, baik
tingkat provinsi maupun nasional, berikut
pembahasannya. Dengan buku ini, diharapkan
mahasiswa dapat mempersiapkan keikutsertaannya
dalam kompetisi ON MIPA-PT secara mandiri.

Thermodynamics, Kinetic Theory, and
Statistical Thermodynamics
Fisika Gasing SMP Jilid 2
Dengan memicu kepada kurikulum terbaru 2013,
maka penyusunan buku ini pun dibuat sebagai upaya
memberikan Ringkasan Terpadu Intisari dari Rumus
Matematika SD dan latihan soal yang pastinya
dibutuhkan semua Pelajar untuk mengatasi PR, UH,
Semesteran, Kenaikan Kelas, Ujian Sekolah dan
Olimpiade. 1 Buku untuk 3 Tahun, inilah buku yang
sangat bermanfaat menemani Pelajar untuk
berprestasi di kelasnya. Namun kebanyakan para
pelajar langsung merasa tidak mampu dalam
menghadapinya. Malah jangankan untuk ikut berlaga,
untuk ikutan belajar di awalnya banyak yang tidak
niat. Buku yang diterbitkan oleh penerbit
OZPRODUCTION ini dapat merangkum materi dan
soal-soal yang lengkap. Karena awalnya, tidak ada hal
yang sulit selama kita mau belajar. Buku ini berisikan
ringkasan materi serta soal-soal Matematika terpadu,
sangat berguna bagi kalian semua yang ingin
mengejar prestasi. -Lembar Langit Indonesia GroupPage 14/25
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Suhu dan Termodinamika - Persiapan
Olimpiade Fisika
Buku diktat ini ditulis dengan tujuan utama adalah
memperkenalkan beberapa konsep dasar dalam Teori
Graf bagi mahasiswa matematika yang mengikuti
perkuliahan Teori Graf atau mengikuti olimpiade
ONMIPA bidang matematika, khususnya
kombinatorika. Buku ini dapat juga dipergunakan
sebagai materi pengayaan bidang matematika bagi
para Guru matematika, siswa SMA maupun
masyarakat luas. Materi dalam buku ini disesuaikan
dengan silabus dan pengalaman penulis dalam
mengajar mata kuliah Teori Graf kepada mahasiswa
semester IV di Program Studi Matematika, Jurusan
matematika, FMIPA Universitas Brawijaya. Buku diktat
ini terdiri dari tujuh bab, yaitu: graf dan graf
terhubung (Bab 1), struktur dan representasi graf
(Bab 2), trees (Bab 3), graf planar dan graf dual (Bab
4) pewarnaan graf (Bab 5),matching dan independent
set (Bab 6) dan graf berarah (Bab 7). Pada bagian
akhir buku ini dilengkapi dengan indeks dan
glosarium untuk memudahkan pembaca dalam
mencari atau memahami istilah-istilah (dasar) dalam
Teori Graf. Setiap bab disusun dengan sistematika:
pembahasan topik yang disertai contoh-contoh dan
diakhiri dengan soal-soal latihan.

IPA Fisika Gasing SMP Jilid 1
Ketika mempelajari ilmu Fisika seringkali siswa
mengalami kesulitan, baik dalam memahami konsep
materi maupun dalam mengerjakan soal-soalnya.
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Pemahaman konsep Fisika yang benar dan bertahap
diperlukan agar siswa tidak mengalami kesulitan pada
pembelajaran Fisika selanjutnya. Buku ini membahas
langkah demi langkah cara memahami Fisika
Mekanika Lanjutan dan Fluida Dasar oleh pakar
pembimbing Olimpiade Nasional Prof. Yohanes Surya,
Ph.D. Pembahasan dijabarkan secara sistematis dan
jelas berdasarkan pengalaman membimbing siswasiswi olimpiade. Teori dasar, definisi, dan istilah ditulis
dalam format narasi dan juga dialog yang
memungkinkan siswa dapat memahami materi lebih
mudah. Contoh soal dan penyelesaian dibahas secara
sistematis dan detail sehingga sangat membantu
siswa dalam berlatih. Setiap soal latihan diberi hasil
akhir jawaban agar siswa dapat mencocokkan hasil
jawabannya.

Sukses Juara Olimpiade Fisika ON MIPA
dan OSN Pertamina Perguruan Tinggi
Rubáiyát of Omar Khayyám
Getaran dan Gelombang - Persiapan
Olimpiade Fisika
This book provides an introduction to the
mathematical and algorithmic foundations of data
science, including machine learning, high-dimensional
geometry, and analysis of large networks. Topics
include the counterintuitive nature of data in high
dimensions, important linear algebraic techniques
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such as singular value decomposition, the theory of
random walks and Markov chains, the fundamentals
of and important algorithms for machine learning,
algorithms and analysis for clustering, probabilistic
models for large networks, representation learning
including topic modelling and non-negative matrix
factorization, wavelets and compressed sensing.
Important probabilistic techniques are developed
including the law of large numbers, tail inequalities,
analysis of random projections, generalization
guarantees in machine learning, and moment
methods for analysis of phase transitions in large
random graphs. Additionally, important structural and
complexity measures are discussed such as matrix
norms and VC-dimension. This book is suitable for
both undergraduate and graduate courses in the
design and analysis of algorithms for data.

Menjadi Juara Olimpiade Matematika
SMP
Bisa dikatakan inilah buku Pendalaman Materi yang
benar-benar dibutuhkan oleh semua pelajar. Lihat
saja isinya dan bandingkan dengan buku-buku lainnya
yang sejenis. Begitu Lengkap, Detail dan Terarah.
Buku yang diterbitkan OZ PRODUCTION dengan satu
buku ini saja sudah cukup membantu kamu semua
untuk mendapatkan hasil maksimal di seluruh
Ulangan dan Ujian di kelasmu. Bahkan kamu juga
dipastikan mampu dan sanggup untuk mengikuti
seluruh ajang Cerdas Cermat di level apa pun.
Termasuk level OLIMPIADE di berbagai tingkat
kompetisinya. -Lembar Langit Indonesia GroupPage 17/25
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BIMBEL
Your hands-on study guide to the inner world of the
cell Need to get a handle on molecular and cell
biology? This easy-to-understand guide explains the
structure and function of the cell and how
recombinant DNA technology is changing the face of
science and medicine. You discover how fundamental
principles and concepts relate to everyday life. Plus,
you get plenty of study tips to improve your grades
and score higher on exams! Explore the world of the
cell — take a tour inside the structure and function of
cells and see how viruses attack and destroy them
Understand the stuff of life (molecules) — get up to
speed on the structure of atoms, types of bonds,
carbohydrates, proteins, DNA, RNA, and lipids Watch
as cells function and reproduce — see how cells
communicate, obtain matter and energy, and copy
themselves for growth, repair, and reproduction Make
sense of genetics — learn how parental cells organize
their DNA during sexual reproduction and how
scientists can predict inheritance patterns Decode a
cell's underlying programming — examine how DNA is
read by cells, how it determines the traits of
organisms, and how it's regulated by the cell Harness
the power of DNA — discover how scientists use
molecular biology to explore genomes and solve
current world problems Open the book and find: Easyto-follow explanations of key topics The life of a cell —
what it needs to survive and reproduce Why
molecules are so vital to cells Rules that govern cell
behavior Laws of thermodynamics and cellular work
The principles of Mendelian genetics Useful Web sites
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Important events in the development of DNA
technology Ten great ways to improve your biology
grade

Problem-Solving Strategies
A unique collection of competition problems from over
twenty major national and international mathematical
competitions for high school students. Written for
trainers and participants of contests of all levels up to
the highest level, this will appeal to high school
teachers conducting a mathematics club who need a
range of simple to complex problems and to those
instructors wishing to pose a "problem of the week",
thus bringing a creative atmosphere into the
classrooms. Equally, this is a must-have for
individuals interested in solving difficult and
challenging problems. Each chapter starts with typical
examples illustrating the central concepts and is
followed by a number of carefully selected problems
and their solutions. Most of the solutions are
complete, but some merely point to the road leading
to the final solution. In addition to being a valuable
resource of mathematical problems and solution
strategies, this is the most complete training book on
the market.

Mekanika dan Fluida 2 - Persiapan
Olimpiade Fisika
CRC Concise Encyclopedia of
Mathematics
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ON MIPA dan OSN Pertamina merupakan ajang
kompetisi olimpiade tahunan bergengsi di tingkat
Perguruan Tinggi. Sehingga secara tidak langsung
kompetisi tersebut merupakan salah satu tolak ukur
SDM dan akademik di Universitas tersebut secara
Nasional. Salah satu faktor tidak meratanya juara
kompetisi tersebut di Perguruan tinggi favorit dan
lainnya yaitu kurangnya bahan latihan soal seperti
contoh-contoh soal tahun sebelumnya. Buku ini hadir
menjawab permasalahan tersebut dengan menyajikan
contoh-contoh soal tahun sebelumnya dari tahun
2009 hingga 2016. Dengan harapan peserta dapat
memahami karakter soal-soal olimpiade sehingga
siap untuk berjuang di ajang bergengsi tersebut.

Matematika
Ketika mempelajari ilmu Fisika seringkali siswa
mengalami kesulitan, baik dalam memahami konsep
materi maupun dalam mengerjakan soal-soalnya.
Pemahaman konsep Fisika yang benar dan bertahap
diperlukan agar siswa tidak mengalami kesulitan pada
pembelajaran Fisika selanjutnya. Buku ini membahas
langkah demi langkah cara memahami Fisika Getaran
dan Gelombang Mekanik oleh pakar pembimbing
Olimpiade Nasional Prof. Yohanes Surya, Ph.D.
Getaran dan Gelombang Mekanik merupakan materi
yang wajib dipahami siswa sebagai dasar untuk
mempelajari Fenomena Fisika Gelombang yang lebih
abstrak,seperti Gelombang Elektromagnetik. Materi
dalam buku ini dijabarkan secara sistematis dan jelas
berdasarkan pengalaman membimbing siswa-siswi
olimpiade. Teori dasar, definisi, dan istilah ditulis
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dalam format narasi dan juga dialog yang
memungkinkan siswa dapat memahami materi lebih
mudah. Contoh soal dan penyelesaian dibahas secara
sistematis dan detail sehingga sangat membantu
siswa dalam berlatih. Setiap soal latihan diberi hasil
akhir jawaban agar siswa dapat mencocokkan hasil
jawabannya.

Matematika sebagai alat bantu Persiapan Olimpiade Fisika
Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh adanya
kegiatan kompetisi tahunan untuk mahasiswa yang
diselenggarakan oleh Kemendikbud berupa Olimpiade
Nasional Bidang Matematika dan IPA tingkat
Perguruan Tinggi, atau ON MIPA-PT. Buku ini
merupakan seri kedua dari 4 buku yang direncanakan
untuk ditulis. Buku ini merupakan kumpulan catatan
dan analisis penulis terhadap kegiatan ON MIPA-PT
bidang Fisika untuk bidang uji Elektrodinamika, dan
dimaksudkan sebagai panduan dalam memberikan
pedampingan bagi mahasiswa yang mau
berkompetisi dalam ajang tersebut. Bagian terbesar
dari buku ini berisi contoh soal ON MIPA-PT bidang uji
elektrodinamika, baik tingkat provinsi maupun
nasional, berikut referensi terkait. Beberapa contoh
soal diberikan padanannya dalam buku referensi.
Buku ini juga menyajikan pembahasan soal
elektrodinamika. Tidak ada klaim akan kebenaran
penyelesaian yang diberikan. Sekalipun demikian
diharapkan jawaban yang ada mampu menginspirasi
mahasiswa dan diharapkan bermanfaat bagi mereka
yang ingin mempersiapkan diri untuk ajang tersebut.
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Schaum's Outline of Theory and
Problems of Trigonometry
OPTIKA - Persiapan Olimpiade Fisika
This is a practical anthology of some of the best
elementary problems in different branches of
mathematics. Arranged by subject, the problems
highlight the most common problem-solving
techniques encountered in undergraduate
mathematics. This book teaches the important
principles and broad strategies for coping with the
experience of solving problems. It has been found
very helpful for students preparing for the Putnam
exam.

Penyelesaian Soal ON MIPA PT Bidang
Fisika tahun 2014
This edition reflects the changes in the trigonometry
curriculum that have taken place between 1993 and
1998. Following the rise of the scientific calculator,
this revision updates the book by keeping calculator
usage in place of outdated material on logarithms,
discarding irrelevant material.

Mekanika dan Fluida 1 - Persiapan
Olimpiade Fisika
Modul ini disusun berdasarkan kerangka kerja
pemecahan masalah. Di mana disajikan masalah
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serta scaffolding berupa masalah-masalah rutin yang
membantu peserta didik untuk menyelesaikan
masalah utama. Selain pemecahan masalah, modul
ini juga bermuatan penalaran statistis sehingga
dengan belajar menggunakan modul ini penalaran
peserta didik akan terlatih. Buku ini berisikan materi
dasar statistika yaitu pengertian statistika, macammacam data, pengumpulan data, penyajian data serta
ukuran data. Materi- materi tersebut dipelajari mulai
tingkat SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Untuk
lebih mempermudah mempelajari materi statistika
dasar, modul ini menyajikan uraian materi, contoh
soal, latihan soal, serta tes formatif untuk
meningkatkan kemampuan pemahaman konsep.
Tujuan penulisan modul ini adalah agar pembaca
secara mandiri dapat mempelajari materi statistika
dasar serta mampu memahami konsep-konsep yang
ada pada statistika sehingga peserta didik tidak lagi
mengalami hambatan belajar dan hanya mengetahui
prosedur saja tetapi mengetahui maknanya juga.

Super Genius Olimpiade Matematika
A collection of problems put together by coaches of
the U.S. International Mathematical Olympiad Team.

Teori Graf
Mathematical Olympiad Challenges
Buku ‘Matematika Sebagai Alat Bantu’ adalah salah
satu dari Seri Bahan Persiapan Olimpiade Fisika SMA
Page 23/25

Read PDF Pembahasan Contoh Soal Olimpiade
Matematika Sd
yang dibahas oleh pakar pembimbing Olimpiade
Nasional Prof. Yohanes Surya, Ph.D. Materi
Matematika yang dibahas terfokus pada materi
pendukung konsep Fisika. Di setiap akhir bab
terdapat soal-soal yang dibahas secara sistematis dan
detail. Beberapa pembahasan soal disertai alternatif
pemecahan soal. Hal ini dapat memberikan wawasan
lebih luas dan pemahaman yang lebih kuat pada
siswa. Buku ini tidak hanya baik digunakan oleh para
pelajar yang akan mengikuti Olimpiade Fisika, tapi
baik digunakan oleh siapa saja yang ingin memahami
Fisika dengan cara yang sistematis dan
menyenangkan.
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