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Bahan Ajar Kewirausahaan Smk Kurikulum 2013
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Right here, we have countless book bahan ajar kewirausahaan smk
kurikulum 2013 bing and collections to check out. We additionally pay
for variant types and afterward type of the books to browse. The
agreeable book, fiction, history, novel, scientific research, as well
as various new sorts of books are readily reachable here.
As this bahan ajar kewirausahaan smk kurikulum 2013 bing, it ends
happening brute one of the favored ebook bahan ajar kewirausahaan smk
kurikulum 2013 bing collections that we have. This is why you remain
in the best website to look the unbelievable book to have.
Pembelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan (Alvi Indarti) TUTORIAL
CARA MEMBUAT BAHAN AJAR Kelas 12 Prakarya dan Kewirausahaan Bab 1
Kurikulum 2013 Revisi 2018 Technopreneurship: Proses Kewirausahaan
Kelas 12 Prakarya dan Kewirausahaan Bab 4 Kurikulum 2013 Revisi 2018
Semester 1 PENGENALAN MATERI PRODUK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN ||
Pertemuan ke 1 || kelas XI dan kelas XII Budidaya Pembenihan Ikan
Konsumsi - Prakarya dan Kewirausahaan Bab 3 - Kelas 11 Semester 1
Kuliah dengan BowoLee : Pend. Teknologi Informasi 2018, MK
Kewirausahaan dan Kajian Kurikulum SMK Perencanaan Usaha Kerajinan
dari Bahan Limbah Berbentuk Bangun Datar - Prakarya dan Kewirausahaan
Kelas 12 Prakarya dan Kewirausahaan Bab 2 Kurikulum 2013 Revisi 2018
PRAKARYA KELAS 12 WIRAUSAHA JASA PROFESIONALISME Produk Kreatif
Kewirausahaan Kelas XII Pertemuan 1 (jam 1 - 4) PKWU XI | PERHITUNGAN
TITIK IMPAS (BEP) USAHA MAKANAN KHAS DAERAH TUGAS KULIAH Ringkasan
Buku Inovasi dan Kewirasusahaan Serta Penjelasan Singkat Business
Plan Media Pembelajaran Bahan Ajar Modul Pembelajaran untuk Anak
Sekolah Dasar Produk Kreatif dan Kewirausahaan Kelas 11 SMK: Sikap
dan Perilaku Wirausaha Part 1 CARA MENGHITUNG BEP RUPIAH DAN BEP UNIT
BREAK EVEN POINT ( BEP ) Break Even Point Wirausaha, Kewirausahaan
dan Wirausahawan! APA BEDANYA? (Part 1)
Model-Model Pembelajaran Menghitung BEP (Break Even Point) Manual Titik Pulang Pokok Kasus-1 Kelas 12 Prakarya dan Kewirausahaan Bab 1
Kurikulum 2013 Revisi 2018 PRODUK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK
KELAS XI SMK WIRAUSAHA \u0026 KEWIRAUSAHAAN (Materi PKK SMK Kelas XI)
MATERI Produk Kreatif dan Kewirausahaan KELAS XII BAB 1 PRODUKSI
MASSAL Kelas 12 Prakarya dan Kewirausahaan Bab 3 Kurikulum 2013
Revisi 2018 MATA KULIAH - KEWIRAUSAHAAN Materi 1 Produk Kreatif dan
Kewirausahaan Sikap Perilaku wirausahawan Kelas XI bagian Ke 1
Perhitungan Titik Impas (Break Even Point) Usaha Kerajinan dari Bahan
Limbah Berbentuk Bangun Ruang Bahan Ajar Kewirausahaan Smk Kurikulum
Bidang Penilaian (Penjaminan Mutu dan Kurikulum) 15 pengunjung hari
ini dari 184876 total pengunjung. Masuk . Beranda; Buku & Bahan Ajar
SMK. Buku Teks Utama SMK; Buku BSE SMK; Bahan Ajar SMK 2017; Bahan
Ajar SMK 2018 ; Bahan Ajar SMK 2019; Bahan Ajar Bahasa Asing; Modul
SMK 2019; Buku Teks Utama SMK. No Nama Detil Download Statistik; 1:
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Buku Guru - Matematika - Kelas X: Detil: 7780 . 2: Buku ...
Buku & Bahan Ajar SMK - 103.40.55.195
Bahan-ajar-kewirausahaan-smk-kelas-x
(PPT) Bahan-ajar-kewirausahaan-smk-kelas-x | Agus Sugiarto ...
Bahan Ajar SMK 2018. Buku Teks Utama SMK; Buku BSE SMK; Bahan Ajar
SMK 2017; Bahan Ajar SMK 2018 ; Bahan Ajar SMK 2019; Bahan Ajar
Bahasa Asing; Modul SMK 2019; Bahan Ajar SMK 2018. No Nama Download
Statistik; 1: AGRIBISNIS BUDIDAYA TANAMAN PANGAN XI: 363 . 2:
AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN XII: 402 . 3: AGRIBISNIS TANAMAN SAYURAN
XI: 249 . 4: AGRIBISNIS TANAMAN SAYUR: 263 . 5: AGRIBISNIS TANAMAN
...
Bahan Ajar SMK 2018 - 103.40.55.195
sebuah bahan ajar multimedia interaktif yang memposisikan pengguna
bahan ajar untuk memerankan tokoh/karakter calon wirausaha yang akan
mengetahui dan menyelesaikan permasalahan di dalam kewirausahaan yang
disesuaikan dengan kurikulum SMK kelas X. Pengujian bahan ajar
Bahan Ajar Multimedia Interaktif Kewirausahaan SMK ...
Kumpulan RPP Kurikulum 2013 dan KTSP bahan ajar produk kreatif dan
kewirausahaan - berikut ini adalah bahan ajar produk kreatif dan
kewirausahaan yang bisa anda download secara gratis di website kami.
Bahan Ajar Produk Kreatif Dan Kewirausahaan | RPP GURU
Soal revisi sd smp sma: bahan ajar prakarya dan kewirausahaan smk
kurikulum 2013 Berikut ini adalah kisi kisi soal pretest ppg 2018
yang merupakan kumpulan file dari berbagi sumber Kisi Kisi,PPG,
tentang bahan ajar prakarya dan kewirausahaan smk kurikulum 2013 yang
bisa bapak/ibu gunakan dan diunduh secara gratis dengan menekan
tombol download biru dibawah ini.
Bahan Ajar Prakarya Dan Kewirausahaan Smk Kurikulum 2013 ...
Kami menyajikan perangkat pembelajaran untuk rpp smk pkwu kelas 11
kurikulum 2013 revisi 2017 yang telah disusun secara lengkap dan
sistematis berdasarkan serangkaian kd yang dilaksanakan dalam satu
kali pertemuan atau lebih rpp smk pkwu kelas 11 kurikulum 2013
revisi2017 ini dikembangkan secara rinci mengacu pada ki kd silabus
dan bahan ajar. Siswa diajarkan juga. Produk kreatif dan ...
Rpp Produk Kreatif Dan Kewirausahaan Smk Pdf - Guru Ilmu ...
Admin mengumpulkan data tentang Bahan Ajar Kewirausahaan Smk Kelas
Xii. Prakarya Dan Kewirausahaan Edisi Revisi 2...
Bahan Ajar Kewirausahaan Smk Kelas Xii
Bahan ajar pdf produk kreatif dan kewirausahaan kls xii yang bisa
digunakan untuk melengkapi administarsi guru yang dapat di unduh
secara gratis dengan menekan tombol download. Kami menyajikan
perangkat pembelajaran untuk rpp dan silabus smk produk kreatif dan
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kewirausahaan kelas 12 k13 revisi 2017 yang telah disusun secara
lengkap dan sistematis berdasarkan serangkaian kd yang dilaksanakan
...
Materi Produk Kreatif Dan Kewirausahaan Smk Kelas Xii ...
Kebijakan untuk menanggulangi masalah ini terutama masalah yang
terkait dengan kewirausahaan antara lain dapat dilakukan dengan cara
menanamkan pendidikan kewirausahaan ke dalam semua mata pelajaran,
bahan ajar, ekstrakurikuler, dan kegiatan pengembangan diri,
mengembangkan kurikulum pendidikan yang memberikan muatan pendidikan
kewirausahaan yang mampu meningkatkan pemahaman tentang ...
Kurikulum Pendidikan Kewirausahaan dan Pengembangannya ...
Perangkat pembelajaran silabus smk produk kreatif dan kewirausahaan
kurikulum 2013 revisi 2018. Materi produk kreatif dan kewirausahaan.
Sikap dan perilaku wirausahawan. Yeni lestari dodik aprilianto dan
joko pramono. Materi produk kreatif dan kewirausahaan xi 1. Buku
sekolah smkmak isbn. Yang bisa digunakan untuk melengkapi
administarsi guru yang dapat di unduh secara gratis dengan menekan
...
Download Buku Produk Kreatif Dan Kewirausahaan Smk Kelas ...
Jual Buku Produk Kreatif Dan Kewirausahaan Smk Kelas Xii Kurtilas .
Bahan ajar pdf produk kreatif dan kewirausahaan kls xii yang bisa
digunakan untuk melengkapi administarsi guru yang dapat di unduh
secara gratis dengan menekan tombol download. Download buku produk
kreatif dan kewirausahaan kelas xii. Yang bisa digunakan untuk
melengkapi administarsi guru yang dapat di unduh secara gratis ...
Download Buku Produk Kreatif Dan Kewirausahaan Kelas Xii ...
bahan ajar kewirausahaan kurikulum 2013 bahan ajar kewirausahaan
kurikulum 2013. RPP , Silabus , KKM , Prota , Promes Kelas I dan 2
Kurikulum 2013 semester I dan II. By Guru Kelas Posted on September
19, 2015 …RPP. RPP merupakan sebuah Bahan Ajar yang wajib dibuat dan
harus dimiliki oleh Para Guru sebelum melaksanakan Kegiatan
Pengajaran terhadap siswa. RPP memiliki fungsi sebagai Pedoman ...
bahan ajar kewirausahaan kurikulum 2013 | Blog Guru Kelas
Bahan ajar pdf produk kreatif dan kewirausahaan kls xii yang bisa
digunakan untuk melengkapi administarsi guru yang dapat di unduh
secara gratis dengan menekan tombol download. Pengemasan dan promosi
h. Jual buku produk kreatif dan kewirausahaan untuk smk kelas xii
kurikulum dengan harga rp135 000 dari toko online ar id jakarta
pusat. Buku cetak tkj kurikulum 2013 download disini. Jual produk ...
Buku Produk Kreatif Dan Kewirausahaan Smk Kelas Xii - Guru ...
Fatmawati, Harnani (2013) Pengetahuan bahan makanan 1: pengetahuan
bahan makanan nabati bahan ajar SMK kurikulum 2013 program keahlian
tata boga. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Depok.
Text PENGETAHUAN BAHAN MAKANAN 1.pdf Download (5MB) Abstract. Di
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dalam buku ini dipaparkan penjelasan mengenai pengetahuan bahan
makanan nabati dan hasil olahannya yang terdiri dari beberapa ...
Pengetahuan bahan makanan 1: pengetahuan bahan makanan ...
Bahan Ajar Multimedia Interaktif Kewirausahaan SMK Menggunakan model
Pembelajaran Problem Based Learning . Lihat dokumen lengkap (7
Halaman) J NTETI , Vol. 3, No. 4, November 2014 257 A. Latar belakang
Bahan Ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan
guru/infrastruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi
pembelajaran.[1]. 1,2 Dosen Jurusan Teknik Informatika Universitas
...
Bahan Ajar Multimedia Interaktif Kewirausahaan SMK ...
Silabus Produk Kreatif dan Kewirausahaan (PKK) Kelas 11 SMK Semester
Genap Revisi 2017sesuai dengan dirjen psmk no 330 tahun 2017. About;
Sitemap; Contact; Disclaimer; MENU. KI-KD, SILABUS, RPP, SKL, BUKU
DAN BAHAN AJAR SMK KURIKULUM NASIONAL REVISI TERBARU MERDEKA BELAJAR.
Menu. SILABUS. KELAS X; KELAS XI; KELAS XII; KIKD; RPP; SKL; KUMPULAN
SOAL; INFO SMK; Beranda › SILABUS › SMK ...
Silabus Produk Kreatif dan Kewirausahaan Kelas 11 SMK ...
Merely said, the bahan ajar kewirausahaan smk kurikulum 2013 Page
3/27. Acces PDF Bahan Ajar Kewirausahaan Smk Kurikulum 2013 Bing bing
is universally compatible afterward any devices to read. The Online
Books Page features a vast range of books with a listing of over
30,000 eBooks available to download for free. The website is
extremely easy to understand and navigate with 5 major categories ...
Bahan Ajar Kewirausahaan Smk Kurikulum 2013 Bing
32+ Buku Produk Kreatif Dan Kewirausahaan Kelas 12 Smk Pdf
Background. Assalamualaikum, izin saya mengunduh dan menjadikan
sebagai referensi saya dalam pembelajaran. Presentasi teori
hippocrates (pertemuan 1) download disini. Rpp /" title="32+ Buku
Produk Kreatif Dan Kewirausahaan Kelas 12 Smk Pdf Background"
itemprop="url">Selanjutnya</a>
32+ Buku Produk Kreatif Dan Kewirausahaan Kelas 12 Smk Pdf ...
Silabus Kurikulum 2013 Smk Teknik Elektronika Indu. Menurut WikipediaRencana Pelaksanaan Pembelajaran atau jika di singkat RPP adalah
pegangan Guru dalam mengajar di kelas. Ki-kd, silabus, rpp, skl, buku
dan bahan 2013 Smk Teknik Elektronika Indu"
itemprop="url">Selanjutnya</a>

Buku yang berjudul Produk Kreatif dan Kewirausahaan Kriya Kreatif
Keramik SMK/MAK Kelas XI Semester 1 ini hadir sebagai penunjang
pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Keahlian Seni dan
Industri Kreatif, Program Keahlian Desain dan Produk Kreatif Kriya
untuk Kompetensi Keahlian Kriya Kreatif Keramik. Buku ini berisi
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materi pembelajaran yang membekali para siswa dengan pengetahuan dan
keterampilan dalam dunia seni dan industri kreatif. Materi yang
dibahas dalam buku ini meliputi beberapa hal berikut. • Sikap dan
perilaku kewirausahaan • Peluang usaha produk barang/jasa • Hak atas
Kekayaan Intelektual • Konsep desain/prototype dan kemasan produk
barang/jasa • Proses kerja pembuatan prototype produk barang/jasa •
Lembar kerja/gambar kerja untuk pembuatan prototype produk barang dan
jasa • Biaya produksi prototype produk barang/jasa • Proses kerja
pembuatan prototype produk barang/jasa • Pengujian kesesuaian fungsi
prototype produk barang/jasa Berdasarkan materi yang telah disajikan,
para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order
Thinking Skills ) dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, dan
mengasosiasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa
pilihan ganda, esai, tugas proyek, dan lembar kegiatan siswa. Hal ini
bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi.
Kebutuhan akan buku ini sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK
bidang seni dan industri kreatif. Dengan demikian, kami berharap
bahwa siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan lulusan
SMK/MAK dapat mempersiapkan diri dengan baik ketika memasuki dunia
kerja.
Buku yang berjudul Produk Kreatif dan Kewirausahaan Kriya Kreatif
Keramik SMK/MAK Kelas XI Semester 2 ini hadir sebagai penunjang
pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Keahlian Seni dan
Industri Kreatif, Program Keahlian Desain dan Produk Kreatif Kriya
untuk Kompetensi Keahlian Kriya Kreatif Keramik. Buku ini berisi
materi pembelajaran yang membekali para siswa dengan pengetahuan dan
keterampilan dalam dunia seni dan industri kreatif. Materi yang
dibahas dalam buku ini meliputi beberapa hal berikut. • Sikap dan
perilaku kewirausahaan • Peluang usaha produk barang/jasa • Hak atas
Kekayaan Intelektual • Konsep desain/prototype dan kemasan produk
barang/jasa • Proses kerja pembuatan prototype produk barang/jasa •
Lembar kerja/gambar kerja untuk pembuatan prototype produk barang dan
jasa • Biaya produksi prototype produk barang/jasa • Proses kerja
pembuatan prototype produk barang/jasa • Pengujian kesesuaian fungsi
prototype produk barang/jasa Berdasarkan materi yang telah disajikan,
para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order
Thinking Skills ) dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, dan
mengasosiasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa
pilihan ganda, esai, tugas proyek, dan lembar kegiatan siswa. Hal ini
bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi.
Kebutuhan akan buku ini sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK
bidang seni dan industri kreatif. Dengan demikian, kami berharap
bahwa siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan lulusan
SMK/MAK dapat mempersiapkan diri dengan baik ketika memasuki dunia
kerja.
Untuk memenuhi kebutuhan materi bahan ajar pendidikan Prakarya dan
Kewirausahaan Tata Busana yang merupakan bagian dari Program
Keterampilan Tata Busana yang ada di madrasah aliyah, dan
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menyesuaikan dengan kurikulum 2013, maka penulis membuat dan menyusun
buku pegangan/bahan ajar ini. Penyusunan buku ini bertujuan untuk
memudahkan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran
Prakarya dan Kewirausahaan Tata Busana baik teori maupun praktik.
Selain itu agar kegiatan pembelajaran tersebut dapat mencapai
kompetensi yang diharapkan, yakni memberikan bekal keterampilan,
memiliki kreativitas, dan dapat berinovasi. Sehingga peserta didik
selain mempunyai keterampilan, memiliki jiwa mandiri, dan memiliki
jiwa wirausaha (entrepreneurship). Prakarya Dan Kewirausahaan Tata
Busana Di Madrasah Aliyah (Pengenalan Dan Praktik Penggunaan Alat
Jahit Mesin Dan Manual) ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan
tersedia juga dalam versi cetak*
Buku yang berjudul Produk Kreatif dan Kewirausahaan Kriya Kreatif
Keramik SMK/MAK Kelas XII Semester 1 ini hadir sebagai penunjang
pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Keahlian Seni dan
Industri Kreatif, Program Keahlian Desain dan Produk Kreatif Kriya
untuk Kompetensi Keahlian Kriya Kreatif Keramik. Buku ini berisi
materi pembelajaran yang membekali para siswa dengan pengetahuan dan
keterampilan dalam dunia seni dan industri kreatif. Materi yang
dibahas dalam buku ini meliputi beberapa hal berikut. • Perencanaan
produksi massal • Tahapan produksi dasar • Produksi massal •
Perakitan produk barang/jasa • Pengujian produk atau barang/jasa •
Pemeriksaan produk sesuai dengan kriteria kelayakan produk/standar
operasional • Paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau
persuasif tentang produk barang/jasa • Media promosi berdasarkan
segmentasi pasar • Pemasaran • Bagan perkembangan usaha • Laporan
keuangan Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak
untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills ) dengan
cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, dan mengasosiasikan. Buku
ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, esai, tugas
proyek, dan lembar kegiatan siswa. Hal ini bertujuan untuk mengukur
kemampuan siswa dalam memahami materi. Kebutuhan akan buku ini
sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK bidang seni dan industri
kreatif. Dengan demikian, kami berharap bahwa siswa dapat mencapai
kompetensi yang diharapkan dan lulusan SMK/MAK dapat mempersiapkan
diri dengan baik ketika memasuki dunia kerja.
Buku yang berjudul Produk Kreatif dan Kewirausahaan Kriya Kreatif
Keramik SMK/MAK Kelas XII Semester 2 ini hadir sebagai penunjang
pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Keahlian Seni dan
Industri Kreatif, Program Keahlian Desain dan Produk Kreatif Kriya
untuk Kompetensi Keahlian Kriya Kreatif Keramik. Buku ini berisi
materi pembelajaran yang membekali para siswa dengan pengetahuan dan
keterampilan dalam dunia seni dan industri kreatif. Materi yang
dibahas dalam buku ini meliputi beberapa hal berikut. • Perencanaan
produksi massal • Tahapan produksi dasar • Produksi massal •
Perakitan produk barang/jasa • Pengujian produk atau barang/jasa •
Pemeriksaan produk sesuai dengan kriteria kelayakan produk/standar
operasional • Paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau
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persuasif tentang produk barang/jasa • Media promosi berdasarkan
segmentasi pasar • Pemasaran • Bagan perkembangan usaha • Laporan
keuangan Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak
untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills ) dengan
cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, dan mengasosiasikan. Buku
ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, esai, tugas
proyek, dan lembar kegiatan siswa. Hal ini bertujuan untuk mengukur
kemampuan siswa dalam memahami materi. Kebutuhan akan buku ini
sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK bidang seni dan industri
kreatif. Dengan demikian, kami berharap bahwa siswa dapat mencapai
kompetensi yang diharapkan dan lulusan SMK/MAK dapat mempersiapkan
diri dengan baik ketika memasuki dunia kerja.
Buku yang berjudul Produk Kreatif dan Kewirausahaan Akuntansi dan
Keuangan Lembaga SMK/MAK Kelas XI Semester 1 ini hadir sebagai
penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Keahlian
Bisnis dan Manajemen, Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan untuk
Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Buku ini berisi
materi pembelajaran yang membekali para siswa dengan pengetahuan dan
keterampilan dalam dunia akuntansi dan keuangan. Materi yang dibahas
dalam buku ini meliputi beberapa hal berikut. • Kewirausahaan dan
wirausaha • Peluang usaha produk barang/jasa • Dokumen administrasi
usaha • Sumber daya usaha Berdasarkan materi yang telah disajikan,
para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order
Thinking Skills ) dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, dan
mengasosiasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa
pilihan ganda, esai, tugas proyek, dan lembar kegiatan siswa (LKS).
Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami
materi. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan info untuk
menambah pengetahuan para siswa. Kebutuhan akan buku ini sejalan
dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK bidang bisnis dan manajemen.
Dengan demikian, kami berharap bahwa siswa dapat mencapai kompetensi
yang diharapkan dan lulusan SMK/MAK dapat mempersiapkan diri dengan
baik ketika memasuki dunia kerja.
Buku yang berjudul Produk Kreatif dan Kewirausahaan Akuntansi dan
Keuangan Lembaga SMK/MAK Kelas XI Semester 2 ini hadir sebagai
penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Keahlian
Bisnis dan Manajemen, Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan untuk
Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Buku ini berisi
materi pembelajaran yang membekali para siswa dengan pengetahuan dan
keterampilan dalam dunia akuntansi dan keuangan. Materi yang dibahas
dalam buku ini meliputi beberapa hal berikut. • Sistem layanan usaha
• Menerapkan layanan usaha • Media promosi pemasaran Berdasarkan
materi yang telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan
aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills ) dengan cara menanya,
mengeksplorasi, mengamati, dan mengasosiasikan. Buku ini dilengkapi
dengan latihan soal berupa pilihan ganda, esai, tugas proyek, dan
lembar kegiatan siswa (LKS). Hal ini bertujuan untuk mengukur
kemampuan siswa dalam memahami materi. Selain itu, buku ini juga
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dilengkapi dengan info untuk menambah pengetahuan para siswa.
Kebutuhan akan buku ini sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK
bidang bisnis dan manajemen. Dengan demikian, kami berharap bahwa
siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan lulusan SMK/MAK
dapat mempersiapkan diri dengan baik ketika memasuki dunia kerja.
Buku yang berjudul Produk Kreatif dan Kewirausahaan Akuntansi dan
Keuangan Lembaga SMK/MAK Kelas XII Semester 2 ini hadir sebagai
penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Keahlian
Bisnis dan Manajemen, Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan untuk
Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Buku ini berisi
materi pembelajaran yang membekali para siswa dengan pengetahuan dan
keterampilan dalam dunia akuntansi dan keuangan. Materi yang dibahas
dalam buku ini meliputi beberapa hal berikut. • Media promosi untuk
pemasaran online • Pemasaran online • Hak atas Kekayaan Intelektual
(HaKI) Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak
untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills ) dengan
cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, dan mengasosiasikan. Buku
ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, esai, tugas
proyek, dan lembar kegiatan siswa (LKS). Hal ini bertujuan untuk
mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi. Selain itu, buku ini
juga dilengkapi dengan info untuk menambah pengetahuan para siswa.
Kebutuhan akan buku ini sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK
bidang bisnis dan manajemen. Dengan demikian, kami berharap bahwa
siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan lulusan SMK/MAK
dapat mempersiapkan diri dengan baik ketika memasuki dunia kerja.
Buku yang berjudul Produk Kreatif dan Kewirausahaan Akuntansi dan
Keuangan Lembaga SMK/MAK Kelas XII Semester 1 ini hadir sebagai
penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Keahlian
Bisnis dan Manajemen, Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan untuk
Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Buku ini berisi
materi pembelajaran yang membekali para siswa dengan pengetahuan dan
keterampilan dalam dunia akuntansi dan keuangan. Materi yang dibahas
dalam buku ini meliputi beberapa hal berikut. • Harga pokok produksi
• Pemasaran produk • Laporan keuangan sederhana • Mengevaluasi hasil
kegiatan usaha Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa
diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills )
dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, dan mengasosiasikan.
Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, esai,
tugas proyek, dan lembar kegiatan siswa (LKS). Hal ini bertujuan
untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi. Selain itu,
buku ini juga dilengkapi dengan info untuk menambah pengetahuan para
siswa. Kebutuhan akan buku ini sejalan dengan tuntutan kompetensi
SMK/MAK bidang bisnis dan manajemen. Dengan demikian, kami berharap
bahwa siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan lulusan
SMK/MAK dapat mempersiapkan diri dengan baik ketika memasuki dunia
kerja.
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