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Pendahuluan  

Perubahan kurikulum KTSP (2006) menjadi 

kurikulum 2013 merupakan upaya pemerintah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kuriku-

lum 2013 merupakan kurikulum yang disusun untuk 

menyempurnakan kurikulum KTSP tahun 2006 yang 

sampai sekarang masih diberlakukan di sekolah-sekolah 

formal di Indonesia. Kurikulum 2013 menekankan pada 

tiga kompetensi yaitu pengetahuan, keahlian, dan sikap 

peserta didiknya, yang memanfaatkan lingkungan seki-

tar untuk dijadikan sumber belajar. Dengan 

memanfaatkan lingkungan peserta didik diharapkan 

bersikap lebih aktif dalam proses pembelajaran. Oleh 

karena itu untuk mengembangkan Kurikulum 2013 yang 

akan diterapkan di sekolah seorang guru harus mengacu 

pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 36 ayat 

1 dan 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 

menyebutkan bahwa pengembangan kurikulum dilaku-

kan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan 

kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan 

dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai 

dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta 

didik. 

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang 

dapat diambil manfaatnya untuk memberikan 

kemudahan kepada seseorang dalam proses belajarnya. 

Alam lingkungan dapat juga berfungsi sebagai sumber 

belajar bagi anak didik apabila mampu dimanfaatkan 

dengan maksimal. Dalam hal ini potensi lingkungan 

disetiap wilayah berbeda-beda sehingga diperlukan 

kemampuan dalam memanfaatkan potensi lingkungan di 

suatu daerah untuk dijadikan sumber belajar. 

Goa Cerme merupakan salah satu obyek wisata 

yang menyuguhkan keindahan-keindahan dalam goanya 

yang berupa stalagmid dan stalagtid yang terbentuk 

secara alami dan dapat memanjakan mata. Goa Cerme 

terletak di dusun Srunggo, Selopamioro, Imogiri, 

Bantul. Goa Cerme memiliki panjang 1,5 km. Di sekitar 

Goa Cerme juga dapat diadikan sebagai sarana belajar 

dikarenakan letak Goa Cerme yang berada di perbukitan 

sehingga wilayah di sekitar Goa Cerme masih 

ditumbuhi berbagai macam tumbuh-tumbuhan salah 

Kata kunci: Keanekaragaman, Goa Cerme, Sumber Belajar. 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi sumber belajar biologi yang ada di sekitar Goa Cerme 

Bantul serta untuk mengidentifikasi keanekaragaman jenis tumbuhan semak yang ada di sekitar Goa Cerme 

Kabupaten Bantul untuk dijadikan sebagai sumber biologi yang memanfaatkan lingkungan sekitar. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian eksploratif. Eksploratif 

mencakup kegiatan jelajah, inventarisasi serta identifikasi jenis tumbuhan semak. Kegiatan penelitian 

mencakup pengambilan sampel tumbuhan jenis semak yang di temukan di sekitar Goa Cerme Bantul untuk 

didata kemudian dilakukan identifikasi nama spesiesnya dan dideskripsikan. Kemudian hasil penelitian 

dianalisis sumber belajarnya mengacu pada syarat-syarat sumber belajar.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi di sekitar Goa Cerme telah ditemukan sebanyak 15 spesies 

tumbuhan semak. Kelimabelas tumbuhan semak tersebut antara lain Stachytarpheta indica (L) Vahl., 

Chromolaena odorata L., Urena lobata L., Acalypha Siamensis Oliv, Lantana camara L., Clerodendrum 

japonicum (Thumb) sweet, Mimosa pudica L., Ocimum sanctum L., Acalypha indica L., Manihot utilissima 

Pohl., Acalypha rhomboidea L., Oxalis barrelieri L., Clitoria ternatea L., Elephantopus scaber L., 

Andrographis paniculata (Burm f) Nees. Kelimabelas tumbuhan tersebut kemudian di deskripsikan dan 

diidentifikasi potensi sumber belajarnya. Dari hasil penelitian tersebut dikatakan bahwa lokasi di sekitar Goa 

Cerme Bantul dapat dijadikan sumber belajar biologi untuk menunjang proses pembelajaran SMA kelas X 

semester I pada materi keanekaragaman hayati yang mengacu dalam kurikulum 2013 pada K.I-3 dan K.D-

3.2. 
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satunya adalah semak. Dari sisi tersebut lokasi di sekitar 

Goa Cerme merupakan daerah yang mempunyai suatu 

potensi untuk dijadikan sebagai sumber belajar bagi 

proses pembelajaran peserta didik, khususnya pada mata 

pelajaran biologi yaitu pada materi keanekaragaman 

hayati tingkat jenis. 

Keanekaragaman hayati merupakan pernyataan dari 

berbagai macam (variasi) bentuk, penampilan, jumlah, 

dan sifat yang terdapat pada berbagai tingkatan makhluk 

hidup. Terdapat tiga tingkatan keanekaragaman hayati 

yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman 

tingkat jenis, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Di 

alam ini tidak ada dua individu (spesies) makhluk hidup 

yang benar-benar sama, karena setiap individu memiliki 

ciri-ciri khusus yang menyebabkan individu satu 

berbeda dengan individu lainnya. Perbedaan inilah yang 

menunjukkan adanya keanekaragaman makhluk hidup 

di alam ini. Keanekaragaman jenis semak di sekitar Goa 

Cerme memiliki peluang untuk bisa dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar biologi siswa SMA kelas X. 

Berdasarkan permasalahan di atas penulis mencoba 

untuk meneliti potensi sumber belajar yang ada di 

sekitar Goa Cerme Bantul, dengan judul “Identifikasi 

Potensi Sumber Belajar Biologi SMA Kelas X di 

Sekitar Goa Cerme Kabupaten Bantul Untuk Materi 

Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Semak” 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

eksploratif yang mencakup kegiatan jelajah, 

inventarisasi serta identifikasi jenis tumbuhan semak. 

Menurut Ritongga (2004: 20), penelitian eksploratif 

juga bersifat deskriptif. Umumnya penelitian eksploratif 

bertujuan untuk mendapatkan data dasar, yang 

diperlukan sebagai dasar penelitian lebih lanjut, atau 

dasar membuat suatu keputusan. 

Penelitian ini dilaksanakan di sekitar Goa Cerme 

Bantul dan Identifikasi tumbuhan semak dilakukan di 

laboratorium biologi FMIPA UAD. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Januari-Februari tahun 2014. 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kamera, pisau, gunting, buku koleksi, kertas koran, 

pensil, sabit/parang, buku kunci determinasi Stennis 

(1958), selotif, label nama, peta, dan kantong plastik. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tumbuhan semak yang terdapat di sekitar Goa Cerme. 

Cara kerja penelitian ini meliputi: Penelitian ini 

dilaksanakan dengan melakukan observasi pendahuluan 

berupa tempat penelitian, kegiatan eksplorasi (jelajah) 

untuk pengambilan sampel kemudian sampel 

didokumentasikan dengan mengambil gambar, 

identifikasi tumbuhan semak. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis hasil penelitian eksploratif dan analisis 

potensi sumber belajar. Analisis data hasil penelitian 

eksploratif menggunakan analisis deskriptif, analisis ini 

digunakan untuk menggali informasi tentang berbagai 

jenis tumbuhan semak serta deskripsi tumbuhan semak 

yang ada di sekitar Goa Cerme Bantul. Sedangkan 

analisis potensi sumber belajar dilakukan dengan 

mengkaji hasil penelitian yang diperoleh, kemudian 

dianalisis aspek kependidikan dengan memperhatikan 

syarat-syarat sumber belajar. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil identifikasi sumber belajar yang ada di sekitar 

Goa Cerme Bantul yang berpotensi sebagai sumber 

belajar berdasarkan kesesuaian dengan materi pelajaran 

keanekaragaman hayati dalam Kurikulum 2013 tertera 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Identifikasi potensi sebagai sumber belajar 

biologi SMA. 

Komponen Kompetensi 

Dasar 3.2 

Potensi tumbuhan di 

sekitar Goa Cerme 

Menganalisis data hasil 

observasi tentang berbagai 

tingkat keanekaragaman 

hayati (gen, jenis dan 

ekosistem) di Indonesia 

Keanekaragaman jenis 

tumbuhan semak 

Keanekaragaman jenis 

pohon 

Keanekaragaman jenis 

tumbuhan herba 

Keanekaragaman jenis 

rumput 

Hasil dari identifikasi potensi yang ada di sekitar 

Goa Cerme Kabupaten Bantul sebagai sumber belajar 

diperoleh data potensi Goa Cerme Bantul antara lain: 

keanekaragaman jenis tumbuhan semak, keanekaraga-

man jenis pohon, keanekaragaman jenis tumbuhan herba, 

dan keanekaragaman jenis rumput. Potensi-potensi yang 

ada di sekitar Goa Cerme dapat dijadikan sebagai 

sumber belajar terutama potensi keanekaragaman jenis 

tumbuhan semak dikarenakan tumbuhan jenis semaklah 

yang paling mendominasi di sekitar Goa Cerme Bantul. 

Menurut Heddy (2012: 142) Semak adalah semua 

tumbuhan berkayu yang tidak mempunyai batang 

tunggal yang jelas melainkan batang bercabang banyak 

mulai dari pangkalnya. Karakteristik semak: Berkayu 

tapi dibedakan dengan pohon karena cabangnya banyak 

dan tinggi tapi lebih rendah, memiliki kayu yang sedikit, 

batang yang lembut dan hijau, tumbuh cepat dan 

menghasilkan bunga dan biji dalam periode waktu 

tertentu, cabang ranting dan daunnya tumbuh 

bergerombol (Anonim, 2012). 

Berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi 

tumbuhan semak di kawasan sekitar Goa Cerme Bantul 

ditemukan sebanyak 15 jenis tumbuhan semak yaitu: 

Stachytarpheta indica (L) Vahl., Chromolaena odorata 

L., Urena lobata L., Acalypha Siamensis Oliv, Lantana 

camara L., Clerodendrum japonicum (Thumb) sweet, 

Mimosa pudica L., Ocimum sanctum L., Acalypha indica 

L., Manihot utilissima Pohl., Acalypha rhomboidea L., 

Oxalis barrelieri L., Clitoria ternatea L., Elephantopus 

scaber L., dan Andrographis paniculata (Burm f) Nees. 

Dari ke-15 jenis tumbuhan semak yang ditemukan 

kemudian diambil sampelnya dan dilakukan identifikasi 

tumbuhan semak. Dari 15 spesies tumbuhan semak yang 

telah ditemukan terbagi dalam 3 Family Verbenaceae 

yaitu Stachytarpheta indica (L) Vahl., Lantana camara 

L., dan Cleodendrum japonicum (Thumb) sweet. 2 

Family Asteraceae yaitu Chomolaena odorata L., dan 

Elephantopus scaber L. 1 Family Malvaceae yaitu 

Urena lobata L. 4 Family Euphorbiaceae yaitu Acalypha 

siamensis Oliv., Acalypha indica L., Manihot utilisima 



JUPEMASI-PBIO Vol. 1 No. 1 Tahun 2014, ISSN: 2407-1269 | Halaman 113-116 

115 
  

Pohl., dan Acalypha rhomboidea L. 1 Family 

Mimosaceae yaitu Mimosa pudica L. 1 Family 

Lamiaceae yaitu Ocimum sanctum L. 1 Family 

Oxalidaceae yaitu Oxalis barrelieri L. 1 Family 

Caesalpiniaceae yaitu Clitoria ternatea L. Dan 1 Family 

dari Acanthaceae yaitu Andrographis paniculata (Burm 

f) Ness. Dari data hasil penelitian tersebut diharapkan 

lokasi di sekitar Goa Cerme Bantul dapat dimanfaatkan 

potensi akademiknya untuk menunjang proses 

pembelajaran pada materi keanekaragaman hayati SMA 

kelas X khususnya pada materi keanekaragaman hayati 

tingkat jenis tumbuhan semak. 

Hasil identifikasi tumbuhan semak yang ditemukan 

di sekitar Goa Cerme berpotensi sebagai sumber belajar. 

Menurut Prastowo (2012: 36) sumber belajar adalah 

segala sesuatu (benda. Data, fakta, ide, orang, dan lain 

sebagainya) yang menimbulkan proses belajar. Sumber 

belajar merupakan bahan mentah untuk menyusun 

sebuah bahan ajar, jadi untuk bisa disajikan kepada 

siswa, sumber belajar harus diolah terlebih dahulu 

menjadi sebuah bahan ajar. Sumber belajar dapat 

dirumuskan sebagai informasi yang disajikan dan 

disimpan dalam berbagai bentuk media, yang dapat 

membantu siswa dalam belajar sebagai perwujudan dari 

kurikulum. Bentuknya tidak terbatas apakah dalam 

bentuk cetakan, video, format perangkat lunak atau 

kombinasi dari berbagai format yang dapat digunakan 

oleh siswa ataupun guru (Majid, 2005: 170). 

Menurut Pratiwi, dkk (2004: 26) Keanekaragaman 

hayati terbentuk karena adanya keseragaman dan 

keberagaman sifat/ciri makhluk hidup. Di dalam satu 

jenis makhluk hidup juga dijumpai adanya 

perbedaan/keberagaman. Perbedaan sifat dalam satu 

jenis disebut variasi. 

Mengacu pada pendapat Suhardi (2012: 8), terdapat 

beberapa syarat sumber belajar yang harus dipenuhi 

yaitu kejelasan potensi: suatu objek dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar apabila objek tersebut 

mengandung permasalahan yang dapat diungkap dalam 

suatu proses pembelajaran, kejelasan sasaran dan 

peruntukkannya: Terdapat dua sasaran yang dimaksud 

dalam penelitian ini yaitu sasaran pengamatan (objek 

belajar) yang dimaksud adalah keanekaragaman jenis 

tumbuhan semak yang ada di sekitar Goa Cerme Bantul. 

Dan sasaran peruntukkannya (subjek belajar) yang 

dimaksud adalah siswa SMA kelas X semester I., 

kesesuaian dengan tujuan: hasil dari penelitian ini sesuai 

dengan kurikulum 2013 pada Kompetensi Inti (3) dan 

Kompetensi Dasar 3.2, kejelasan informasi yang dapat 

diungkap: informasi yang dapat diperoleh dari penelitian 

ini adalah berupa informasi adanya keanekaragaman 

jenis tumbuhan semak di sekitar Goa Cerme Bantul., 

kejelasan pedoman eksplorasi: para peserta didik dapat 

bereksplorasi pada objek yang dipelajarinya dalam hal 

ini berupa keanekaragaman tumbuhan khususnya 

keanekaragaman jenis tumbuhan semak yang ada di 

sekitar Goa Cerme Bantul, dan kejelasan perolehan yang 

akan dicapai: perolehan kognitif, perolehan afektif, dan 

perolehan psikomotorik. maka diharapkan hasil 

penelitian Potensi Sumber Belajar Biologi SMA Di 

Sekitar Goa Cerme Kabupaten Bantul untuk Materi 

Keanekaragaman Jenis Tumuhan Semak ini dapat di 

jadikan sumber belajar untuk menunjang proses belajar 

mengajar, yang diharapkan dapat mencapai tujuan 

pembelajaran siswa SMA kelas X pada materi 

keanekaragaman hayati sesuai dalam kurikulum 2013 

pada K.I-3 dan K.D-3.2. 

Hasil identifikasi potensi sumber belajar di sekitar 

Goa Cerme Bantul adalah keanekaragaman tumbuhan 

khususnya keanekaragaman tumbuhan jenis semak. Di 

temukan sebanyak 15 spesies tumbuhan semak yang 

berbeda. Sumber belajar di sekitar Goa Cerme Bantul 

merupakan pembelajaran yang memanfaatkan 

lingkungan sekitar sehingga proses pembelajaran dapat 

berlangsung dengan berinteraksi dan mengamati 

langsung kehidupan nyata, sehingga terjadi interaksi 

secara langsung antara peserta didik dengan objek 

belajar. Sehingga dalam proses pembelajaran akan 

muncul masalah-masalah dalam ligkungan yang mampu 

menstimulus siswa untuk berpikir aktif dan terlibat 

dalam proses pembelajaran. Berdasarkan identifikasi dan 

penjelasan di atas maka hasil penelitian mengenai 

“Identifikasi Potensi Sumber Belajar Biologi SMA Kelas 

X di Sekitar Goa Cerme Kabupaten Bantul Untuk Materi 

Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Semak” dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar biologi siswa SMA 

kelas X semester I. 

 

Simpulan 

Analisis potensi sumber belajar biologi di sekitar 

goa cerme didapati keragaman tumbuhan semak 

sebanyak 15 spesies yaitu: Stachytarpheta indica (L) 

Vahl., Chromolaena odorata L., Urena lobata L., 

Acalypha Siamensis Oliv, Lantana camara L., 

Clerodendrum japonicum (Thumb) sweet, Mimosa 

pudica L., Ocimum sanctum L., Acalypha indica L., 

Manihot utilissima Pohl., Acalypha rhomboidea L., 

Oxalis barrelieri L., Clitoria ternatea L., Elephantopus 

scaber L., Andrographis paniculata (Burm f) Nees. 

Hasil penelitian identifikasi potensi sumber belajar 

yaitu berupa keanekaragaman jenis tumbuhan semak 

yang ada di sekitar Goa Cerme dapat dijadikan sebagai 

sumber belajar biologi SMA kelas X semester I pada 

materi keanekaragaman hayati. 

. 

Saran 

Saran disusun berdasarkan temuan penelitian yang 

telah dibahas. Saran dapat mengacu pada tindakan 

praktis, pengembangan teori baru, dan/atau penelitian 

lanjutan. 
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bunga. 

 

Daftar Pustaka 

Anonim. 2012. Klasifikasi Tumbuhan Menurut Theophratus. 

http://Layartekno.Blogspot.Com/2012/10/Klasifikasi-

Tumbuhan-Menurut-Theophratus.Html. Diakses tanggal 

26 September 2013. 



Identifikasi Potensi Sumber Belajar Biologi SMA Kelas X di Sekitar Goa Cerme Kabupaten Bantul 

116 
 Adik Irawan 

Heddy, Suwarno. 2012. Metode analisis vegetasi dan 

komunitas. Jakarta: Rajawali Press. 

Majid, Enco. 2005. Perencanaan Pembelajaran. Bandung: 

Remaja Rosdakarya. 

Prastowo, Andi. 2012. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar 

Iovatif. Yogyakarta: Diva Press. 

Pratiwi, dkk. 2004. Buku Penuntun BIOLOGI SMA Jilid 1 

untuk Kelas X. Jakarta: Erlangga. 

Ritongga, Jamiluddin. 2004. Riset Kehumasan. Jakarta: PT. 

Grasindo. 

Steenis. 1958. Flora of Java. Jakarta: Pradnya Pramita. 

Suhardi. 2012. Pengembangan Sumber Belajar Biologi. 

Yogyakarta: FMIPA UNY. 

Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 pasal 36 ayat 1 

dan 2 tentang sistem pendidikan nasional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


