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Buku ESPS IPA Biologi untuk SMP/MTs ini berdasarkan Kurikulum 2013 Revisi 2016. Materi
pada buku ini disajikan secara langsung pada intinya ( Straight to the
Point ), serta
disampaikan dengan bahasa yang komunikatif dan sederhana. Selain melalui teks, peserta
didik diajak untuk memahami materi IPA Biologi melalui gambar-gambar yang disajikan
berwarna dengan desain yang menarik, sehingga peserta didik dapat melihat fenomena atau
objek seperti aslinya di kehidupan nyata. Dengan demikian, peserta didik mempunyai
gambaran yang utuh terhadap suatu fenomena atau objek, sehingga pemahaman materi akan
menjadi lebih mudah dan menyenangkan.

  

Buku ini juga dilengkapi dengan media pembelajaran digital dalam bentuk QR Code yang berisi
animasi, video, dan soal CBT.
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Keunggulan produk:

  

Buku ini dilengkapi dengan berbagai fitur pendukung sebagai berikut.

    
    -  Intro, berisi apersepsi atau pengantar pembelajaran tentang topik yang akan diulas guna
menstimulasi dan memotivasi peserta didik untuk mendalami materi lebih lanjut.   
    -  Fakta Bio, berisi fakta-fakta menarik yang berhubungan dengan materi pelajaran.  
    -  Cek Poin, berisi soal-soal untuk mengetahui konsep-konsep inti yang harus dikuasai
peserta didik.   
    -  Aktivitas, berisi kegiatan eksperimen yang dapat dilakukan di laboratorium atau
pengamatan kejadian nyata berdasarkan kehidupan sehari-hari. Guru dapat menggunakan
aktivitas ini untuk  menilai proses pembelajaran peserta didik.  
    -  Latihan Pengembangan Kompetensi, berisi soal-soal yang menguji penguasaan
kompetensi dalam proses pembelajaran. Untuk memudahkan penilaian guru, soal-soal yang
disajikan terbagi menjadi tiga aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Guru dapat
menggunakan soal pengembangan kompetensi untuk 
menilai proses pembelajaran
peserta didik.
 
    -  Uji Kompetensi, berisi soal-soal untuk menilai penguasaan kompetensi di akhir proses
pembelajaran. Guru dapat menggunakan soal latihan ulangan bab untuk 
menilai hasil belajar
peserta didik.
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