
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Alam dapat disebut juga sains ( science). Science 

mempunyai arti sebagai pengetahuan dan natural science atau ilmu 

pengetahuan alam (IPA). IPA ini diajarkan baik di SDMI, SMP/MTS,SMA/MA 

atau SMK/SMAK. Pada beberapa jenjang sekolah tersebut terdapat perbedaan 

dalam pengajarannya. IPA di SD/MI dan SMP/MTS diajarkan sebagai IPA 

terpadu sedangkan SMA/MA dan SMA/SMAK, IPA diajarkan sebagai Biologi, 

Fisika, Kimia, Ilmu Bumi dan antariksa. IPA mempelajari fenomena alam yang 

fluktual, baik berupa kenyataan(fact) atau kejadian (event) dan hubungan 

sebab akibatnya. IPA berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari yang 

amat bergantung dengan alam, zat dan segala gejala yang terdapat di alam. 

Dengan kata lain dahulu, saat ini dan masa yang akan datang, IPA mempunyai 

peran penting dalam kehidupan masyarakat.  

Di era modern ini IPA mempunyai banyak pengertian banyak ahli 

mendefinisikan tentang pengertian IPA. Selain perkembangan IPA juga dikaji. 

Dari waktu ke waktu IPA terus berkembang dan semakin baik. Mulai dari IPA 

yang alamiah hingga terciptanya teknologi.  

Dari pemaparan diatas dapat diangkat judul” Pengertian dan 

Perkembangan IPA”.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengertian IPA? 

2. Bagaimanakah perkembangan IPA di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Mengetahui pengertian IPA. 

2. Mengetahui perkembangan IPA di Indonesia. 

 

 

 

 



BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengertian IPA 

Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah ilmu yang mempelajari 

tentang fenomena alam dan segala sesuatu yang ada di alam. IPA mempunyai 

beberapa pengertian dari pengertian IPA itu sendiri, cara berfikir IPA, cara 

penyelidikan IPA sampai objek kajian IPA. Dari beberapa pengertian tersebut 

kita akan membahas tentang pengertian IPA. Adapun beberapa pengertian IPA 

menurut para ahli sebagai berikut: 

1. IPA merupakan ilmu yang pada awalnya diperoleh dan 

dikembangkan berdasarkan percobaan (induktif) namun pada 

perkembangan selanjutnya IPA juga diperoleh dan dikembangkan 

berdasarkan teori (deduktif). ( Soekardjo, 1973;1). 

2. IPA menurut arti per-katanya yaitu ilmu, pengetahuan dan alam. Ilmu 

adalah pengetahuan yang ilmiah. Pengetahuan adalah segala 

sesuatu yang diketahui manusia. Dari dua pengertian tersebut dapat 

digabungkan yaitu IPA sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebab 

dan akibat kejadian-kejadian yang ada di alam ini. ( Soekarno, 

1973;1). 

3. IPA adalah body knowledge. IPA adalah suatu cabang pengetahuan 

yang mengangkat fakta-fakta yang tersusun secara sistematis dan 

menunjukkan berlakunya hukum-hukum umum. IPA merupakan 

pengetahuan yang didapat dengan jalan study dan praktik. IPA juga 

dapat diartikan sebagai suatu cabang study yang bersangkut-paut 

dengan observasi dan klasifikasi fakta-fakta terutama dengan 

disusunnya hukum umum dengan induksi dan hipotesis. ( 

Subiyanto,1998: 2). 

4. Definisi lain tentang IPA yang lengkap diberikan oleh Collete 

(1994:30), science should be viewed as a way of thinking in the 

pursuit of understanding nature, asa way of investigating claims 

about phenomenon and as body of knowledge that has resulted from 

inquiry. 



(Ilmu Pengetahuan Alam harus dipandang secara berfikir dalam 

pencarian tentang pengertian rahasia alam dan sebagai batang tubuh 

pengetahuan yang dihasilkan dari inquiry )  

5. Istilah IPA merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “Natural 

Science” atau disebut science. Dalam bahasa Indonesia Science 

ditulis “sains” atau IPA. Menurut Trowbridge and Byde (1990) sains 

atau IPA merupakan representasi dari hubungan dinamis yang 

mencangkup tiga factor utama yaitu The extant body of scientific 

knowledge, the values of science and the methods and processes of 

science” yang artinya sains merupakan produk (body of scientific 

knowledge) dan proses (methods and processes), serta mengandung 

nilai-nilai (values). Menurut kamus oxford Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) ialah satu cabang ilmu pengetahuan yang melibatkan perhatian 

dan eksperimen untuk membuat rumusan idea, penerangan dan 

pemahaman terhadap fenomena atau gejala yang terjadi di alam. 

(http://ms.wikipedia.org/wiki/Sains) 

6.  Ilmu Pengetahuan Alam  merupakan pengetahuan ilmiah, yaitu 

pengetahuan yang telah mengalami uji kebenaran melalui metode 

ilmiah, dengan ciri: objektif, metodik, sistimatis, universal, dan tentatif. 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan ilmu yang pokok bahasannya 

adalah alam dan segala isinya. Carin dan Sund (1993) dalam 

Depdiknas mendefinisikan IPA  sebagai  “pengetahuan yang 

sistematis dan tersusun secara teratur, berlaku umum (universal), dan 

berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen”. 

7. IPA merupakan ilmu pendidikan bidang studi, dalam hal ini bidang 

studi IPA (alam dan gejalanya). Pendidikan IPA merupakan gabungan 

antara teori IPA dengan teori ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah 

ilmu yang menelaah fenomerna pendidikan dalam prespektif yang 

luas dan integratif. Fenomena pendidikan ini bukan hanya gejala yang 

melekat pada manusia ( gejala yang universal ) dalam perspektif yang 

luas, melainkan juga sekaligus merupakan upaya untuk membentuk 

kpribadian manusia ( insan ) yang dirancang secara sadar dan 

sistematis dalam proses interaksi antara pendidik dengan peserta 

didik baik di dalam maupun di luar sekolah.  



Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa IPA 

merupakan ilmu yang mempelajari tentang alam semesta beserta isi dan 

kejadian-kejadian yang dapat diperoleh dan dikembangkan baik secara induktif 

atau deduktif. Ada dua hal yang berkaitan dengan IPA yaitu IPA sebagai 

produk dan IPA sebagai proses. IPA sebagai produk yaitu pengetahuan IPA 

yang berupa pengetahuan faktual, konseptual, procedural, dan metakognitif. 

IPA sebagai proses yaitu kerja ilmiah. Baik produk atau proses IPA merupakan 

subjek kajian IPA. Dengan belajar IPA,  belajar produk dan bagaimana proses 

IPA dapat kita peroleh. 

Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak pengetahuan yang kita dapat. 

Pengetahuan tentang agama, pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, 

dan alam sekitar adalah contoh pengetahuan yang dimiliki oleh tiap manusia. 

Pada pengertian IPA yang kedua dapat kita ketahui bahwa IPA merupakan 

pengetahuan yang ilmiah, yaitu pengetahuan yang diperoleh secara ilmiah. Hal 

ini menunjukkan bahwa ilmu mempunyai dua sifat utama. Sifat utama tersebut 

antara lain adalah rasional dan objektif. Rasional berarti masuk akal, logis, atau 

diterima akal sehat sedangkan objektif mempunyai arti sesuai dengan 

objeknya, kenyataan, atau pengamatan. 

Pengetahuan Alam dipandang sebagai cara berfikir dalam pencarian 

tentang rahasia alam sebagai cara penyelidikan terhadap gejala alam dan 

sebagai batang tubuh pengetahuan yang dihasilkan dari inquiry. Selain dapat 

belajar tentang proses dan produk IPA, dengan belajar IPA kita juga dapat 

ketahui tentang cara berfikir yang baik. Cara berfikir IPA meliputi:  

a. percaya (beliefs) 

Kita dapat melakukan penelitian terhadap masalah gejala alam 

dimotivasi oleh kepercayaan bahwa hukum alam dapat dikonstruksi 

dari observasi dan diterangkan dengan pemikiran dan penalaran. 

b. rasa ingin tahu (curiosity) 

rasa ingin tahu inilah yang mendorong kepercayaan bahwa alam 

dapat dimengerti dan ditemukan. 

c. imajinasi (imagination) 

kita dapat mengandalkan imajinasi dalam memecahkan masalah 

gejala alam. 

d. penalaran (reasoning) 



Disamping imajinasi untuk memecahkan masalah gejala alam juga 

diharuskan menggunakan penalaran. 

e. koreksi diri (self-examination) 

Pemikiran ilmiah adalah sesuatu yang lebih tinggi daripada sekedar 

suatu usaha untuk mengerti tentang alam. Pemikiran ilmiah juga 

merupakan sarana untuk memahami diri dalam melihat seberapa 

jauh para ahli sampai ( pada kesimpulan tentang lam. 

 Dalam pengertian IPA juga disebutkan mengenai penyelidikan dan 

objek kajian IPA. Cara penyelidikan itu meliputi observasi (observation), 

eksperimen (experimentation), dan matematika (mathematics).Objek kajian IPA 

yaitu IPA sebagai body of knowledge dihasilkan dari disiplin keilmuan yang 

menunjukkan hasil-hasil kreatif penemuan umat manusia selam berabad-abad.  

Proses pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami 

alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri  dan berbuat 

sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam tentang alam sekitar. Yager , menyatakan bahwa pendidikan 

IPA merupakan studi tentang hubungan antara IPA dan masyarakat. Dengan 

demikian IPA mempunyai peranan yang sangat strategiskarena 

membudayakan sains di kalangan remaja agar mereka merasa tertarik kepada 

sains. 

Secara sistematis, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, 

atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih 

lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan IPA 

dapat dimasukkan dalam klasifikasi ilmu pendidikan karena 

Dimensi pendidikan IPA sangat luas dan sekurang-kurangnya meliputi 

unsur-unsur (nilai-nilai) sosial budaya, etika, moral dan agama. Oleh sebab itu, 

belajar IPA bukan hanya sekedar memahai konsep ilmiah dan aplikasi dalam 

masyarakat, melainkan juga untuk mengembangkan berbagai nilai yang 

terkandung dalam dimensi Pendidikan IPA. Salah satu Pendidikan IPA adalah 



IPA lebih dari sekedar kumpulan yang dinamakan fakta. IPA merupakan 

kumpulan pengetahuan dan juga proses. Pembelajaran IPA di sekolah di 

harapkan memberi berbagai pengalaman pada anak yang mengijinkan mereka 

melakukan berbagai penelusuran ilmiah yang relevan. 

 

B. Perkembangan IPA di Indonesia 

Suatu program pembelajaran akan dapat mencapai hasil seperti yang 

diharapkan apabila direncanakan dengan baik. Tiga hal yang menjadi perhatian  

banyak pihak dalam kegiatan pembelajaran. materi apa yang akan diajarkan, 

bagaimana cara mengajarkan serta bagaimana cara mengetahui bahwa proses  

pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. 

Pertama, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dirancang untuk dapat 

menghasilkan lulusan yang kompeten memiliki pengetahuan, ketrampilan, 

sikap dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan 

bertindak sesuai dengan tiga hal pokok dalam pembelajaran. Kurikulum IPA 

pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga dirancang sebagai pembelajaran 

yang berdimensi kompetensi. Hal ini dikarenakan IPA memegang peranan 

penting sebagai dasar pengetahuan untuk mengungkap bagaimana fenomena 

alam terjadi. Dengan begitu, IPA menjadi sangat penting dalam kehidupan 

manusia sebagai bagian dari pengetahuan yang harus dimiliki memasuki era 

informasi dan teknologi. IPA sekaligus memberi kontribusi besar bagi 

pengetahuan yang terkait dengan isu-isu global. 

Standar kompetensi IPA untuk lulusan SMP dirumuskan dengan 

mempertimbangkan standar kompetensi yang telah dikuasai lulusan sekolah 

dasar dan juga tingkat perkembangan mental peserta didik SMP. 

Pengembangan kurikulum IPA merespon secara proaktif berbagai 

perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta tuntutan 

desentralisasi. ini dilakukan untuk meningkatkan relevansi program 

pembelajaran dengan keadaan dan kebutuhan setempat.  

IPA umumnya memiliki peran penting dalam peningkatan mutu 

pendidikan, khususnya di dalam menghasilkan peserta didik yang berkualitas, 

yaitu manusia yang mampu berfikir kritis, kreatif, logis dan berinisiatif dalam 

menanggapi isu di masyarakat yang diakibatkan oleh dampak perkembangan 

IPA dan teknologi. Sehingga pengembangan kemampuan peserta didik dalam 



bidang IPA merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan kemampuan 

dalam menyesuaikan diri dengan perubahan dunia memasuki era teknologi 

informasi. 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pokok 

pembelajaran IPA memiliki materi yang memuat kajian dimensi objek, tingkat 

organisasi objek dan tema atau persoalan aspek fisis, kimia dan biologi. Pada 

aspek biologi, IPA mengkaji berbagai persoalan yang berkait dengan berbagai 

fenomena pada makhluk hidup berbagai tingkat organisasi kehidupan dan 

interaksinya dengan faktor lingkungan. Aspek fisis IPA memfokuskan diri pada 

benda tak hidup. Untuk aspek kimia, IPA mengkaji berbagai fenomena atau 

gejala kimia baik pada makhluk hidup maupun benda tak hidup yang ada di 

alam semesta. 

Modernisasi yang dilakukan di Indonesia terkait dengan adanya perubahan 

kurikulum yang dominan terlihat pada kurikulum 1975, kurikulum ini 

berpengaruh pada kurikulum 1984 dan 1994. selanjutnya berubah menjadi 

Kurikulum 2004 yang biasa dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK) sampai akhirnya sekarang telah disempurnakan menjadi Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  

        1. Perkembangan Kurikulum 

Kurikulum sendiri memiliki pengertian sebagaimana dalam UU 

SPN No 20 Tahun 2003 pada bab I pasal I (Muhammad. Joko,2007:82) 

yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu.Kurikulum dimulai sejak adanya kurikulum 1975 

yang berpengaruh pada kurikulum 1984 dan 1994. 

            a. Kurikulum 1975 

Pendidikan di Indonesia sudah dimulai sejak proklamasi 

kemerdekaan atau tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. sejak saat itu 

telah terjadi beberapa kali pembaharuan kurikulum mulai dari singkat 

sekolah dasar hingga menengah. Pembaharuan kurikulum tersebut 

dilakukan untuk membuat pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik, 

menurut Jasin (1987), sudah dilakukan lima kali pembaharuan 

kurikulum. Pembaharuan tersebut adalah: 



• Pembaharuan pertama kali dilakukan pada tahun 1947. 

Pembaharuan tersebut dilakukan untuk mengganti seluruh 

sistem pendidikan kolonial Belanda. Pembaharuan yang 

pertama atau disebut dengan rencana pelajaran 1947 ini 

menekankan pada pembentukan karakter manusia. 

• Pembaharuan yang kedua terjadi dengan keluarnya rencana 

pendidikan 1964. Pembaharuan kurikulum ini didasarkan pada 

usaha untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di Indonesia 

di bidang ilmu alam (science) dan matematika. 

• Pembaharuan yang ketiga terjadi karena dikeluarkannya 

kurikulum 1968. Pembaharuan ini terjadi bersamaan dengan 

beralihnya sistem pemerintahan dari orde lama ke orde baru. 

Keadaan tersebut menuntut adanya pembaharuan dalam 

segala aspek kehidupan yang salah satunya adalah 

pendidikan. 

• Pembaharuan yang keempat terjadi seiring dengan 

diterbitkannya kurikulum 1975/1976/1977. Kurikulum ini 

ditandai dengan adanya usha yang sistematis dalam 

penyusunan kurikulum tersebut. Bahan-bahan yang bersifat 

empiris dijadikan dasar dalam penyusunan kurikulum ini. 

  b. Kurikulum 1984 

  Kurikulum ini manggantikan kurikulum 1975 yang didasarkan 

pada surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 

0461/U/1983 tentang perbaikan kurikulum pendidikan dasar dan 

menengah. Kurikulum ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan kerja 

industri pada masa itu. 

  c. Kurikulum 1994   

Kurikulum 1994 berisi tentang kewenangan pengembangan yang 

seluruhnya beada ditanagn pusat dan daerah sehingga sekolah tidak 

begitu terlibat, kemudian tidak terjadi penataan materi, jam pelajaran 

serta struktur program siswa hanya dianggap sebagai siswa yang 

harus menerima semua materi dan tanpa mempraktekannya.  

           d. Kurikulum 2004 (KBK) 



KBK tidak ditetapkan dalam UU atau Peraturan Pemerintah. 

Alasan mengubah kurikulum 1994 menjadi KBK karena mutu 

pendidikan di Indonesia yang kurang baik dan banyak siswa yang 

tidak menerapkan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan, selain itu 

mereka dituntut untuk menghafal materi tanpa memahaminya 

sehingga apa yang telah diuji maka materi itu akan dengan mudah 

lupa. 

Oleh karena itu dengan mengubah kurikulum 1994 menjadi KBK 

diharapkan dapat menekankan kurikulum pada kompetensi yang 

harus dimiliki dan dikuasai siswa dalam menyelesaikan pembelajaran. 

Menurut Paul (2007:43) kompetensi merupakan  “kemampuan yang 

dapat berupa keterampilan, nilai hidup siswa yang mempengaruhi 

cara mereka berpikir dan bertindak”. 

Secara umum KBK memiliki enam karakteristik menurut 

Muhammad Joko (2007:102) yaitu: “(1) system belajar dengan 

modul,(2) menggunakan keseluruhan sumber belajar, (3) pengalaman 

lapangan, (4) strategi individual personal, (5) kemudahan belajar dan 

(6) belajar tuntas”.  

Dalam kurikulum KBK ini sekolah diberi keleluasaan dalam 

menyusun dan mengembangkan silabus mata pelajaran sehingga 

dapat mengakomodasi potensi sekolah, kebutuhan dan kemampuan 

peserta didik serta kebutuhan masyarakat sekitar sekolah. Di samping 

itu kurikulum ini juga menuntut siswa untuk aktif dan diharapkan 

lulusan dari tingkat SMP siswa dapat berpikir logis, kritis dan inovatif 

serta dapat memecahkan masalah sesuai metode ilmiah. 

           e. Kurikulum 2006 (KTSP) 

        KTSP (kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) merupakan 

kurikulum yang di sempurnakan dari kurikulum 2004 (KBK). Kurikulum 

ini disusun oleh masing-masing satuan pendidikan  atau sekolah. 

Prinsipnya hampir sama dengan KBK. KTSP diberlakukan mulai tahun 

2006/2007. Dalam kurikulum ini pemerintah hanya sebagai 

pengembang kompetensi sebagai standar isi dan kelulusan. 

Selanjutnya sekolah bebas menyusun kurikulum sesuai dengan 

keadaan sekolah dan siswa didik. 



KTSP disusun dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam 

UU republic Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan 

nasional dan permen No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (SNP). Dalam KTSP pendekatan balajar berbasis 

kompetensi dan terjadi penataan materi, jam belajar dan struktur 

program. (Muhammad Joko, 2007:102). 

Perubahan urikulum harus beranjak pada kompetensi yang berdasar 

pada kebutuhan dimasyarakat. Harapannya dengan kurikulum terakhir 

yang lebih dikenal dengan KTSP lebih mudah diterapkan karena guru 

diberi kebebasan untuk mengembangkan kompetensi siswa. 

Keberhasilan pendidikan akan tergantung pada sekolah dan guru 

yang menerapkan kurikulum tersebut. Harapannya dapat 

meningkatkankualitas SDM. 

       2. Kurikulum IPA di Indonesia 

Melihat dari kurikulum di atas maka kurikulum Pendidikan IPA di SMP 

telah dirancang sebagai pembelajaran yang berdimensi kompetensi karena IPA 

sangat penting sebagai Ilmu Pengetahuan dan untuk mengembangkan 

teknologi. 

Kurikulum sebelum KTSP IPA di SMP diajarkan dengan memisahkan 

mata pelajaranm kedalam tiga aspek yaitu Fisika, Biologi dan Kimia. Dalam hal 

ini ketiga mata pelajaran ini hanya mencakup pada aspek IPA tanpa teknologi 

dan masyarakat. Padahal tujuan dari pembelajaran IPA bukan hanya pada 

konsep tetapi ketrampilan proses agar dapat berpikir ilmiah, rasional dan kritis. 

Sesuai dengan adanya isi materi yang kurang mengena pada teknologi maka 

ketiga aspek tersebut dirangkum dalam satu mata pelajaran yaitu pendidikan 

IPA terpadu yang saat ini telah diterapkan dalam kurikulum KTSP. 

Meminjam bahasanya Bentley dan Watts bahwa Pengajaran IPA 

dikembangkan berdasarkan persoalan atau tema IPA untuk dapat dikaji dari 

aspek kemampuan peserta didik yang mencakup aspek mengkomunikasikan 

konsep secara ilmiah, aspek pengembangan konsep dasar IPA, dan 

pengembangan kesadaran IPA dalam konteks ekonomi dan social . Konsep 

pembelajaran IPA tersebut berarti mengandung seluruh aspek yang 

berhubungan dengan pengetahuan untuk dapat menanggapi isu lokal, 

nasional, kawasan, dunia, sosial, ekonomi, lingkungan dan etika, serta menilai 



secara kritis perkembangan  dalam bidang IPA dan teknologi serta 

dampaknya. 

Agar peserta didik SMP dapat mempelajari IPA dengan benar, maka 

IPA harus dikenalkan secara utuh, baik menyangkut objek, persoalan, maupun 

tingkat organisasi dari benda-benda yang ada di dalam alam semesta. Dengan 

kata lain bahwa IPA sebagai mata pelajaran di SMP hendaknya diajarkan 

secara utuh atau terpadu, tidak dipisah-pisahkan antara biologi, fisika, kimia 

dan bumi antariksa. 

IPA di SMP diajarkan dengan pemisahan antara biologi, fisika dan 

kimia. Ketidak-utuhan konsep IPA dalam pembelajarannya sebagai ilmu yang 

mencakup aspek IPA, teknologi dan masyarakat, juga secara psikologis berat 

bagi peserta didik SMP. Pembelajaran IPA di SMP secara utuh mengajak 

peserta didiknya untuk mulai ke arah berpikir abstrak dengan mengenalkan IPA 

secara utuh dengan harapan muncul upaya penyelidikan-penyelidikan ilmiah. 

Menjadikan materi IPA di SMP secara terpadu seperti yang digariskan 

oleh Kurikulum KTSP semata untuk merespon pertanyaan kritis mengenai 

materi IPA sebelumnya yang hanya menekankan pada "subject matter oriented 

program". Sehingga, materi IPA kurikulum KTSP untuk SMP didesain untuk 

menjawab persoalan-persoalan pada masalah-masalah global. Sayangnya, 

sistem pendidikan nasional secara nyata sampai saat ini belum melahirkan 

secara khusus guru IPA, melainkan menghasilkan guru biologi, kimia dan fisika. 

Untuk itulah IPA di SMP diajarkan secara terpisah sekaligus mengakomodasi 

keberadaan guru biologi dan fisika. 

Pembelajaran IPA terpadu merupakan konsep pembelajaran IPA 

dengan situasi lebih alami dan situasi dunia nyata, serta mendorong siswa 

membuat hubungan antar cabang IPA dan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari hari. Pembelajaran 

IPA terpadu merupakan pembelajaran bermakna yang memungkinkan siswa 

menerapkan konsep-konsep IPA dan berpikir tingkat tinggi dan memungkinkan 

mendorong siswa peduli dan tanggap terhadap lingkungan dan budaya.  

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengertian IPA, IPA merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala 

sesuatu yang terdapat di alam, baik itu zat yang terkandung atau gejala 

yang terdapat di alam. IPA merupakan pengetahuan mempunyai 

kebenaran melalui metode ilmiah baik secara induktif ataupun deduktif, 

dengan ciri: objektif, metodik, sistimatis, universal, dan tentatif.  

2. Perkembangan IPA bisa dilihat dari kurikulum KTSP melalui IPA 

terpadu. Pembelajaran IPA difokuskan dalam konsep dan ketrampilan 

proses agar dapat berpikir ilmiah, rasional dan kritis. Tiga aspek IPA 

yaitu Biologi, Fisika dan Kimia dirangkum dalam satu mata pelajaran 

yaitu pendidikan IPA terpadu. IPA yang umumnya memiliki peran 

penting dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya di dalam 

menghasilkan peserta didik yang berkualitas, yaitu manusia yang 

mampu berfikir kritis, kreatif, logis dan berinisiatif dalam menanggapi isu 

di masyarakat yang diakibatkan oleh dampak perkembangan IPA dan 

teknologi. 

 

B. Saran 

1. Sebaiknya kita harus menanamkan aspek IPA yang ilmiah dan 

sistematis dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Sebaiknya dalam perkembangan IPA yang berupa perubahan kurikulum 

yang saat ini menjadi kurikulum KTSP disertai pula tenaga pendidik 

yang berkualifikasi untuk mengajar IPA atau IPA Terpadu.   
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