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IPA Terpadu untuk SMP/MTs Kelas VIII

  

Penyusunan buku IPA Terpadu untuk SMP/MTs ini  bertujuan agar siswa dapat memperoleh
pengetahuan tentang IPA secara  utuh dan terpadu. Buku ini disusun berdasarkan Kurikulum
2013 Edisi  Revisi 2016 yang mencakup kompetensi dalam aspek pengetahuan,  keterampilan,
dan sikap. Dengan demikian, diharapkan siswa dapat  menerapkan dan mengembangkan
kompetensi tersebut dalam kehidupannya.

  

 1 / 3



IPA Terpadu untuk SMP/MTs Kelas VIII

Written by Admin Penerbit Erlangga
Tuesday, 04 April 2017 09:31 - 

  

Keunggulan produk: 

  

Beberapa fitur yang menjadi keunggulan buku ini adalah sebagai berikut.

    
    -  Peta Konsep di setiap awal bab untuk memudahkan siswa memahami keterkaitan
antarkonsep materi pembelajaran dalam satu bab.   
    -  Materi Pembelajaran disajikan dengan pendekatan  saintifik yang meliputi kegiatan
mengamati, menanya, mengumpulkan  informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan
sehingga siswa dapat  memahami konsep, prinsip, atau teori pembelajaran yang sedang
dipelajari  dengan mudah.   
    -  Jelajah Konsep berisi percobaan-percobaan mengenai materi pembelajaran yang
dipelajari oleh siswa.   
    -  Fokus IPA berisi seputar informasi penting dan aktual yang berhubungan dengan materi
pembelajaran.   
    -  Bintang IPA berisi seputar penemu di bidang IPA yang berhubungan erat dengan materi
pembelajaran.   
    -  Uji Kompetensi berisi tentang soal-soal yang berhubungan dengan kompetensi dasar
yang harus dikuasai oleh siswa.   
    -  Terampil IPA berisi tentang keterampilan dalam  menyajikan, mengolah, dan
menganalisis data hasil percobaan IPA yang  berkaitan dengan konsep yang dipelajari,
termasuk keterampilan membuat  laporan hasil percobaan dan pengamatan, serta keterampilan
membuat karya  ilmiah.   
    -  Soal Ulangan Akhir Bab terdiri atas tiga jenis tes,  yaitu penilaian tertulis, penilaian
proyek, dan penilaian produk.  Penilaian tersebut meliputi tiga aspek, yaitu aspek pengetahuan,
 keterampilan, dan sikap.   
    -  Karakter yang Dikembangkan berisi nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan dalam
proses pembelajaran.

Spesifikasi:

    -  Kode Buku: 0035400021
    -  ISBN: 0035400021
    -  Penulis: TIM ABDI GURU
    -  Tinggi: 25cm
    -  Lebar: 17cm
    -  Berat: 637.60 gr
    -  Halaman: 400
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