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Buku ini terdiri atas 10 Bab yang masing-masing dilengkapi dengan informasi jumlah pertemuan sehingga bisa memandu dosen untuk
membagi jadwal pengajaran. Buku ini juga dilengkapi dengan sejumlah pertanyaan yang isinya adalah untuk menggali tingkat pemahaman
mahasiswa setelah mempelajari setiap materi yang diberikan. Pertanyaan yang diberikan juga bisa menjadi topik diskusi di dalam kelas.
Bentuk pertanyaan bervariasi tergantung tujuan yang ingin dicapai sekaligus untuk pengembangan wawasan keilmuan.
Buku yang berjudul Industri Ternak Unggas Petelur SMK/MAK Kelas XII Semester 2 ini hadir sebagai penunjang pembelajaran pada
SMK/MAK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi, Program Keahlian Agribisnis Ternak untuk Kompetensi Keahlian Industri
Peternakan. Buku ini berisi materi pembelajaran yang membekali para siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia industri
peternakan. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi beberapa hal berikut. • Pemberian pakan ternak unggas petelur • Biaya pakan
ternak unggas petelur • Penanganan unggas petelur apkir Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan
aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills ) dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan, dan
mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, isian, 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 industri peternakan.
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 Industri Ternak Pedaging SMK/MAK Kelas XI Semester 1 ini hadir sebagai penunjang pembelajaran
pada SMK/MAK Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi, Program Keahlian Agribisnis Ternak untuk Kompetensi
Keahlian Industri Ternak Pedaging. Buku ini berisi materi pembelajaran yang membekali para siswa dengan
pengetahuan dan keterampilan dalam dunia industri peternakan pedaging. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi
beberapa hal berikut. • Agribisnis ternak unggas pedaging • Persiapan kandang dan pengadaan unggas pedaging •
Sistem klorinasi dalam pemeliharaan unggas pedaging • Pemeliharaan unggas pedaging periode brooding •
Pemeliharaan unggas pedaging fase starter Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan
aktivitas HOTS ( Higher Order Thinking Skills) dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan,
dan mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, isian, esai, tugas proyek, dan
lembar kegiatan siswa (LKS). Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi. Kebutuhan
akan buku ini sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK bidang industri peternakan. 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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Buku ini berisi petunjuk lengkap mengenai bahan pakan dan teknik memilih bahan pakan alternatif. Selain itu, diterangkan pula cara
menentukan kebutuhan nutrien itik, menentukan bahan pakan yang akan digunakan, teknik menyusun berbagai formula pakan, dan cara
memberikan pakan yang efisien. Formula-formula pakan yang ditampilkan dalam buku ini memberikan berbagai alternatif kepada peternak
atau pelaku usaha pakan itik sehingga dapat diterapkan di lapangan. Buku ini juga dilengkapi dengan CD yang membantu peternak untuk
membuat formula berbagai pakan itik. salam PENEBAR SWADAYA toko buku online murah - penebar-swadaya.net
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