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Pendahuluan  

Perubahan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 

2013 memberikan konsekuensi yang besar bagi arah 

pendidikan di masa depan. Tentunya konskuensinya 

tidak hanya sebatas berdampak pada pengambil 

kebijakan, namun juga berdampak pada semua aspek 

yang berkaitan dengan proses pendidikan, termasuk 

guru, sumber belajar, sarana prasarana dan lain 

sebagainya. Dengan adanya kebijakan pergantian 

kurikulumtersebut secara tidak langsung dapat 

mengajak guru – guru khususnya yang mengampu mata 

pelajaran IPA (biologi) agar dapat mempersiapkan diri, 

dalam materi yang akan diajarkan dengan baik. 

Materi pembelajaran yang dipersiapkan harus 

sesuai dengan kebijakan yang ada dalam kurikulum dan 

sesuai dengan tuntutan maupun kebutuhan masyarakat. 

Oleh karena itu, agar dapat mengembangkan kurikulum 

2013 yang akan diterapkan oleh seorang guru harus 

mengacu pada Undang – Undang No. 20 Tahun 2013 

tentang sistem pendidikan nasional yang menyebutkan 

bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan 

mengacu pada standar nasional Pendidikan dan 

kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan 

yang dikembangkan dengan prinsip pengoreksian yang 

sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan 

peserta didik. 

Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, disebutkan bahwa standar 

yang berkaitan langsung dengan kurikulum 2013 adalah 

Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, hal terse-

but telah diatur dalam peraturan Mentri Pendidikan Na-

sional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) serta peraturan  Mentri Pendidikan Na-

sional No. 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan SI dan 

SKL. Berdasarkan SI dan SKL serta panduan yang 

disusun oleh BSNP, maka satuan pendidikan diharapkan 

Kata kunci: Identifikasi, Potensi Sumber Belajar, Ekosistem 

Abstrak 

Perubahan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013 memberikan konsekuensi yang besar bagi arah 

pendidikan di masa depan. Hal tersebut berdampak pada semua aspek yang berkaitan dengan proses 

pendidikan, termasuk guru, sumber belajar, sarana prasarana dan lain sebagainya. Dengan adanya kebijakan 

pergantian kurikulum tersebut secara tidak langsung dapat mengajak guru – guru khususnya yang mengampu 

mata pelajaran IPA (biologi) agar dapat mempersiapkan diri, dalam materi yang akan diajarkan dengan baik 

dan memanfaatkan sumber belajar berbasis potensi lokal. Penelitian ini bertujuan mengetahui komponen 

biotik dan abiotik  yang ada di wilayah persawahan Gunung Puyuh, Pundong, Kabupaten Bantul. Mengetahui 

persawahan di wilayah Gunung Puyuh, Pundong, Bantul dapat digunakan sebagai sumber belajar pada materi 

ekosistem sawah. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksploratif. Subjek penelitian adalah penduduk yang ada 

dikawasan persawahan di Dusun Gunung Puyuh dan peneliti sendiri. Objek Penelitian dalam penelitian ini 

adalah persawahan Dusun Gunung Puyuh, Desa Panjang Rejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul. 

Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan 

analisis deskriptif. 

Hasil penelitian yang dilakukan di persawahan Dusun Gunung Puyuh, Desa Panjang Rejo, Pundong, 

Bantul ditemukan berupa komponen abiotik yang ditemukan  sama di semua bagian berupa sinar matahari, 

tanah, air, batu, suhu 33°C dan kelembaban 52%, rata – rata  komponen  biotik yang ditemukan di semua 

bagian terdapat padi, rumput, talas, burung, katak, tikus, capung, laba – laba, belalang, ayam, keong mas, 

bekicot, cacing, kupu – kupu dan jamur yang  dapat dijadikan sumber belajar siswa SMA kelas X  sesuai 

dengan materi ekosistem sawah dalam kurikulum 2013 pada kompetensi Inti-4 mengolah, menalar, dan 

menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari 

disekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

Identifikasi Potensi Sumber Belajar Biologi SMA Kelas X pada Materi 
Ekosistem  di Sawah Gunung Puyuh  Pundong Bantul 
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dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan satuan 

pendidikan, yang berpotensi di daerah atau karakteristik 

di suatu daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan 

peserta didik. 

Provinsi Yogyakarta memiliki 5 Kabupaten yaitu 

Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, 

Kabubaten Sleman, Kabupaten Yogyakarta dan 

Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantullebih dari 

separonya  daerah perbukitan yang kurang subur dan 

bagian tengah adalah daerah datar dan landai merupa-

kan daerah pertanian yang suburyaitu persawahan dan 

perkebunan. Dengan adanyapersawahan yang sangat 

banyak merupakan  sumber mata pencaharian masyara-

kat kabupaten bantul. Dengan adanya persawahan dan 

perkebunan tersebut dapat ditemukan ekosistem sawah 

yang ada di wilayah kabupaten bantul, karena di sawah 

tersebut dapat ditemukan suatu kehidupan yang saling 

ketergantungan sepetri padi, cacing, tikus, burung 

bangau dan burung elang yang dapat dikatakan sebagai 

salah satu rantai makanan. 

Perubahan kurikulum tidaklah perlu ditanggapi 

dengan pesimis melainkan harus dijadikan motivasi atau 

semangat bagi guru - guru untuk berinovasi dan ber-

karya untuk menemukan sumber belajar yang tepat atau 

sesuai dengan kurikulum 2013 dengan keadaan yang 

ada dilingkungan sekitar yang berpotensi untuk dijadi-

kan sumber belajar. Dengan menganalisis lingkungan 

wilayah kabupaten Bantul yang dapat di jadikan sumber 

belajar bagi kebutuhan guru dan sekolah dalam 

mengimplementasikan kurikulum 2013. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui potensi Sumber Belajar 

Biologi SMA kelas X pada Materi Ekosistem di sawah 

Gunung Puyuh Pundong Kabupaten Bantul. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif, 

yang dilakukan di Dusun Gunung Puyuh, Desa Panjang 

Rejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul. Pada 

waktu bulan Februari sampai dengan Maret 

2014.Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen dalam 

penelitian ini yaitu, observsi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil interview yang dilakukan di persawahan 

Gunung Puyuh pada tanggal 04 Februari 2014 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

wawancara menyebutkan bahwa kondisi persawahan 

yang ada di Dusun Gunung Puyuh subur, tetapi walau 

begitu tetap masih ada hama yang ditemukan 

persawahan tersebut walau tidak banyak. Beberapa tahun 

yang lalu ada kesulitan dalam membasmi hama yang 

ada, namun setelah diterapkan pergantian sistem tanam 

hal tersebut dapat memutus hama. Ditemukan pula 

komponen ekosistem sawah seperti ular, ayam, katak, 

burung belalang, walang sangit, tikus, ulat daun, cacing 

dan jamur. 

Berdasarkan hasil penelitian Potensi Sumber Belajar 

Biologi SMA Kelas X Pada Materi Ekosistem yang 

dilakukan di persawahan Gunung Puyuh, yang terletak di 

desa Panjang Rejo, Pundong, Bantul, didapatkan hasil 

yaitu berupa komponen abiotik dan komponen biotik, 

komponen abiotik terdiri dari sinar matahari, tanah, air, 

suhu dan kelembaban. Sedangkan komponen biotik 

terdiri dari produsen, konsumen tingkat 1, 2 dan 3, dan 

dekomposer (pengurai). 

Penelitian ini mengambil sempel bagian selatan, 

barat, utara dan timur persawahan Gunung Puyuh dan 

mendapatkan hasil bahwa dari beberapa bagian tersebut 

memiliki komponen abiotik yang sama. Sedangkan 

komponen biotik pada semua terdapat produsen yang 

sama yaitu padi, pisang, rumput dan manding (petai 

cina). Pada bagian selatan konsumen tingkat 1 terdapat 

burung, tikus, ayam, keong mas, bekicot, capung, 

belalang, walang sangit, kupu-kupu, semut, dan ulat 

daun, kemudian yang bertindak sebagai konsumen 

tingkat 2 terdapat burung, ayam, capung, pula selain 

dapat dijadikan konsumen tingkat 1 dapat dikatakan 

sebagai konsumen tingkat dua, kemudian ular, katak, dan 

laba-laba. Ular selain dapat bertindak sebagai konsumen 

tingkat 2, dapat pula menjadi konsumen tertinggi atau 

konsumen tingkat 3. Daerah sawah bagian selatan 

ditemukan gulma yaitu talas, bandotan, dan rumput 

gajah, kemudian hewan yang ditemukan yang dapat 

menjadi hama ladam persawahan yaitu keong mas, 

bekicot, walang sangit, dan ulat daun. Pengurai atau 

dekomposer yang dapat ditemukan di persawahan 

bagaian selatan ini yaitu diantaranya jamur, cacing, kupu 

– kupu dan semut. 

Komponen biotik bagian barat persawahan Gunung 

Puyuh produsen dan gulma yang ditemukan sama 

dengan bagian selatan, begitu pula konsumen tingkat 

satu hanya walang sangit dan ulat daun tidak temukan di 

bagian barat ini, kemudian konsumen tingkat dua yang 

ditemukan yaitu sama pula yang ditemukan dibagian 

selatan tetapi dibagian barat ini ditemukan burung 

bangau, kemudian hama pengganggu dan dekomposer 

yang ditemukan sama pula hanya pada dekomposer tidak 

ditemukan jamur. Selanjutnya bagian utara persawahan 

Gunung puyuh ditemukan komponen biotik yang hampir 

sama kelseluruhannya hanya tidak ditemukan ular dan 

tikus sebagai konsumen tingkat 2 dan 3, dan dekomposer 

yang ditemukan hanya cacing dan kupu – kupu. Dan 

yang terakhir bagian timur komponen biotik yang 

ditemukan tidak jauh berbeda dengan bagian – bagian 

yang lainnya dan bisa dikatakan sama dengan yang 

ditemukan di bagian utara persawahan Gunung Puyuh. 

Komponen abiotik atau komponen tidak hidup 

adalah komponen fisik dan kimia yang merupakan 

medium atau substrat tempat berlangsungnya kehidupan, 

atau lingkungan tempat hidup, komponen abiotik  yang 

ditemukan antara lain cahaya matahari, air, tanah, batu, 

dan kelembaban. 

Hasil penelitian yang dilakukan di persawahan Gu-

nung Puyuh didapatkan rantai makanan berupa padi, 

rumput, dan pisang sebagai produsen. Belalang, burung, 

tikus, capung, dan ulat sebagai konsumen tingkat 1, Na-

mun, burung juga dapat dijadikan sebagai konsumen 

tingkat 2 bersama dengan ayam, laba- laba, katak, dan 

ular. Akan tetapi, ular juga dapat dikatakan sebagai 

konsumen tingkat 3. Kemudian pengurai  atau dekom-

poser yang ditemukan yaitu cacing, jamur dan kupu -

kupu. 
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Bentuk rantai makanan yang didapatkan dari hasil 

penelitian diperoleh jaring – jaring makanan yaitu padi, 

rumput dan pisang sebagai produsen, kemudian tikus, 

burung, belalang, walang sangit, keong mas, capung dan 

ulat daun sebagai konsumen tingkat 1, selanjutnya ular, 

katak , laba- laba dan ayam sebagai konsumen tingkat 2 

akan tetapi ular juga dapat sebagai konsumen tingkat 3, 

dan jamur, cacing sebagai dekomposer atau pengurai 

terdpat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Jaring – jaring makanan 1 

Hasil penelitian yang dilaksanakan di Dusun 

Gunung Puyuh menegenai Ekosistem Sawah ini dapat 

menjadi sumber belajar yang efektif yang dapat memacu 

semangat siswa untuk mengetahui adanya hubungan 

timbal balik antara komponen penyususn Ekosistem 

Sawah. Dapat lihat secara langsung dengan mengadakan 

proses pembelajaran di luar sekolah atau luar lingkungan 

sekolah, karena di sawah Dusun Gunung Puyuh 

merupakan persawahan yang selalu menjadi tempat 

matapencaharian warga setempat, sehingga proses 

penanaman padi selalu berjalan setiap tahunnya. Hal 

tersebut  memudahkan bagi guru untuk berinovasi 

mengadakan proses pembelajaran di luar kelas seperti 

belajar secara langsung di persawahan guna mengetahui 

fakta-fakta yang ada mengenai Ekosistem Buatan, yaitu 

salah satunya Ekosistem Sawah. Sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan sumber belajar yang sesuai dengan 

kurikulum 2013 untuk SMA kelas X pada materi 

Ekosistem. Dengan demikian proses belajar mengajar 

tidak hanya terfokus dilakukan di dalam kelas saja, 

melainkan dapat dilakukan di lapangan atau diluar 

lingkungan sekolah. 

Identifikasi potensi yang ditemukan di Gunung 

Puyuh terdapat ekosistem buatan yaitu ekosistem sawah, 

ekosistem sawah merupakan interaksi mahluk hidup di 

lingkup persawahan. Komponen di dalamnya termasuk 

juga manusia, tumbuhan, serangga dan mikroorganisme 

lainnya. Interaksi yang terjalin alamiah akan membuat 

ekosistem sawah akan berjalan alamiah dan seimbang. 

Berdasarkan hasil identifikasi di Dusun Gunung 

Puyuh dan kesesuaian terhadap syarat – syarat sumber 

belajar menurut Djohar (Suratsih, 2010:10) menyangkut 

tentang kejelasan potensi, kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran, kejelasan sasaran, kejelasan informasi 

yang akan diungkap, kejelasan pedoman eksplorasi, dan 

kejelasan perolehan yang diharapkan. 

Kejelasan potensi kondisi lingkungan di sekitar 

dapat diangkat dan dijadikan sebagai sumber belajar 

yang menarik bagi siswa, karena proses belajar mengajar 

tidak hanya dapat dilakukan di dalam kelas, akan tetapi 

dapat pula dilakukan di luar ruangan kelas. 

Potensi kondisi lingkungan di sekitar sesuaian 

dengan tujuan pembelajaran pada materi ekosistem 

sawah tertera pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kesesuaian tujuan pembelajaran berdasarkan 

Kurikulum 2013 

Tujuan Pembelajaran 
Kesesuaian 

Ya Tidak 

Dapat mengetahui ekosistem 

sawah dan komponen 

penyusunnya 

 
 

Dapat melakukan pengamatan 

ekosistem sawah  beserta 

lingkungan sekitarnya 

 
 

Dapat mengidentifikasi 

komponen- komponen yang 

menyususn ekosistem sawah 

 
 

Mampu membuat rantai makanan 

berdasarkan ekosistem sawah 

yang ada 

 
 

Mampu mendesain dan membuat 

jaring – jaring makanan dari rantai 

makanan yang diperoleh di 

ekosistem sawah 

 

 

Kejelasan sasaran materi penelitian ini adalah objek 

dan subjek penelitian. Sasaran objekpenelitian ini kepada 

persawahan Gunung Puyuh, Pundong, Bantul. Dan 

sasaran subjek atau sasaran peruntukan yaitu kepada 

siswa SMA kelas X. 

Informasi yang akan diungkap dalam penelitian ini 

antara lain informasi berupa proses dan informasi berupa 

produk penelitian. Informasi berupa proses dalam peneli-

tian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencakup 

teori, hipotesis, observasi, generalisasi empiris, peneri-

maan atau penolakan hipotesis. Siswa mampu menjalan-

kan proses ilmiah tersebut melalui perumusan masalah, 

perumusan tujuan, prosedur kerja, pelaksanaan peneli-

tian, analisis data, hasil dan pembahasan serta penarikan 

kesimpulan, yang sesuai dengan kurikulum 2013 untuk 

siswa SMA kelas X. 

Pedoman eksplorasi agar diperoleh hasil yang 

maksimal diperlukan prosedur kerja penelitian yang 

meliputi penentuan tempat penelitian, alat dan bahan, 

cara kerja, pengolahan data serta penarikan kesimpulan. 

Keterbatasan waktu yang ditentukan di sekolah dan 

kemampuan siswa menjadi pertimbangan, karena dengan 

adanya pemilihan kegiatan yang akan dilaksanakan 

siswa, agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan maka: harus menyesuaikan waktu agar 

proses pembelajaran dapat berlangsung dan 

mengalokasikan waktu untuk kegiatan ekstra kulikuler 

dan intra kulikuler. 

Perolehan yang diharapkan berupa proses dan 

produk penelitan sesuai dengan identifikasi penelitian 

yang berupa fakta, konsep, prinsip dan sumber belajar 

disesuaikan dengan standar isi kurikulum 2013 SMA, 

serta berdasar pada hasil seleksi dan modifikasi. 

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan, 

persyaratan sumber belajar tersebutsesuai dengan yang 

ditemukan di sawah Gunung Puyuh, maka hasil dari 

penelitian mengenai ekosistem sawah yang ada di 



Identifikasi Potensi Sumber Belajar Biologi SMA Kelas X 

112 
 Fitalia Khusnul Qotimah 

persawahan Gunung Puyuh mampu dijadikan sebagai 

sumber belajar siswa SMA kelas X. 

 

Simpulan 

Kabupaten Bantul memiliki potensi alam atau 

potensi lingkungan yang mendukung dalam bidang 

pendidikan. Terkait dengan ekosistem buatan terutama 

ekosistem sawah, wilayah kabupaten Bantul memiliki 

tempat persawahan yang sangat subur dan lengkap 

dengan komponen penyusun ekosistem sawah yaitu 

komponen abiotik yang terdiri sinar matahari, batu, 

tanah, air, suhu dan kelembaban. Kemudian komponen 

biotik yang terdiri dari produsen yaitu padi, rumput, 

pisang, dan mandingan (petai cina), konsumen 1 dan 2 

yaitu burung, ayam, keong mas, bekicot, capung, dan 

kupu – kupu,ulat daun, katak, ular dan tikus, kemudian 

dekomposer atau pengurai yang ditemukan yaitu jamur, 

cacing, kupu – kupu, dan semut. 

Dusun Gunung Puyuh memiliki potensi sumber 

belajar berupa ekosistem buatan yaitu ekosistem sawah 

bagi siswa SMA kelas X pada materi Ekosistem, karena 

potensi lokal persawahan yang dimiliki Dusun Gunung 

puyuh memberikan informasi bahwa adanya hubungan 

timbal balik antar komponen ekosistem sawah abiotik 

dan biotik yang ada dan dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar sesuai dengan kurikulum 2013. 

 

Saran 

Terdapat banyak potensi di Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) yang dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar biologi. Kedepan penelitan yang serupa dapat 

lebih mencakup berbagai wilayah di seluruh kabupaten 

yag ada di DIY. 
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