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Pendahuluan  

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

menghadapi era globalisasi menuntut semua bidang 

kehidupan untuk terus bersaing menyesuaikan dengan 

kebutuhan perkembangan zaman. Sumber daya yang 

berkualitas dapat membawa kemajuan ilmu pengeta-

huan dan teknologi di segala bidang kehidupan salah 

satunya bidang pendidikan. Upaya pemerintah untuk 

mencapai tujuan pendidikan di Indonesia antara lain 

dengan melakukan perbaikan kurikulum. Pembaharuan 

yang sedang dilakukan pemerintah saat ini yaitu dengan 

di berlakukannya kurikulum 2013. 

Kunci sukses yang menentukan keberhasilan imple-

mentasi kurikulum 2013 salah satunya yaitu fasilitas 

dan sumber belajar yang memadai, agar kurikulum yang 

sudah dirancang dapat dilaksanakan secara optimal, 

maka fasilitas dan sumber belajar perlu dikembangkan 

untuk mendukung suksesnya implementasi kurikulum 

2013. Kurikulum 2013 ini diharapkan dapat menjadikan 

para guru lebih kreatif dalam menggali potensi lokal 

untuk dijadikan sebagai sumber belajar bagi para pe-

serta didiknya. Selain itu, setiap guru juga diharapkan 

mampu lebih berkreasi, berinisiatif, dan inovatif dalam 

membuat bahan ajar yang memanfaatkan potensi lokal 

yang ada di lingkungan sekitar, khususnya bagi guru 

mata pelajaran Biologi. 

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang ada 

disekitar kita yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan 

belajar. Sumber belajar dalam proses pembelajaran 

biologi dapat diperoleh di dalam maupun luar sekolah. 

Pada hakikatnya lingkungan di sekitar kita merupakan 

sumber belajar yang melimpah bagi manusia tanpa kita 

sadari terutama bagi peserta didik. Oleh sebab itu, para 

guru harus dapat memanfaatkan potensi lokal atau 

potensi daerah yang ada sebagai sumber belajar bagi 

para peserta didik. 

Potensi lokal yang ada di Daerah Istimewa 

Yogyakarta sangat melimpah namun belum diman-

faatkan dan digali potensinya untuk dijadikan sebagai 

sumber belajar terutama pada mata pelajaran Biologi. 

Beberapa faktor yang menyebabkan sekolah belum 

memanfaatkan potensi lokal tersebut yaitu diantaranya 

kesulitan waktu, biaya dan pembagian materi. Salah 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk identifikasi keanekaragaman jenis tumbuhan semak yang ada di sekitar Goa 

Jepang Bantul dan mengetahui potensi yang ada di sekitar goa jepang untuk dijadikan sebagai sumber belajar 

biologi.  

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

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

penelitian berupa pengambilan sampel tumbuhan jenis semak yang ditemukan di area penelitian untuk di 

identifikasi nama spesiesnya kemudian dideskripsikan. Hasil dari penelitian kemudian dianalisis potensi 

sumber belajar berdasarkan persyaratan sumber belajar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari seluruh area di sekitar Goa Jepang telah ditemukan sebanyak 

13 jenis tumbuhan semak. Ketiga belas tumbuhan tersebut antara lain Phyllanthus niruri L, Elephantopus 

scaber L, Stachytarpheta indica (L) Vahl., Mimosa pudica L., Ficus septica Burm. f., Oxalis barrelieri L, 

Urena lobata L, Andrographis paniculata (Burm f) Ness., Synedrella nodiflora L, Chromolena odorata L., 

Mimosa invisa Mart ex Colla, Lantana camara L., Ocimum sanctum L. Hasil penelitian berupa 13 jenis 

tumbuhan semak yang ada di sekitar Goa Jepang berpotensi sebagai sumber belajar Biologi SMA kelas X 

pada materi pembelajaran keanekaragaman jenis karena sesuai dengan persyaratan sumber belajar yang 

meliputi kejelasan potensi, kesesuaian dengan tujuan belajar, kejelasan sasaran, kejelasan pedoman 

eksplorasi, dan kejelasan perolehan yang diharapkan. 

Identifikasi Potensi Sumber Belajar Biologi SMA KelasX                       
di Sekitar Goa Jepang Kabupaten Bantul untuk Materi 

Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Semak 
 

mailto:namaauthor@gmail.com


Identifikasi Potensi Sumber Belajar Biologi SMA Kelas X di Goa Jepang 

118 
 Maryati 

satu potensi lokal atau potensi wilayah yang layak 

dijadikan sebagai sumber belajar biologi yang ada di 

wilayah Yogyakarta adalah tempat wisata berupa Goa 

Jepang yang berada di daerah Kabupaten Bantul 

Yogyakarta. 

Goa Jepang merupakan salah satu tempat wisata 

yang ada di Kabupaten Bantul. Selain dijadikan sebagai 

tempat pariwisata yang menyuguhkan keindahan goa-

goa, di sekitar Goa Jepang juga dapat dijadikan sebagai 

sarana edukasi karena di sekitar Goa Jepang terdapat 

beragam jenis tumbuhan, terutama keanekaragaman 

jenis tumbuhan semak. Dari sisi itu lokasi di sekitar Goa 

Jepang dapat digali potensi lokalnya untuk dijadikan 

sumber belajar, terutama pada mata pelajaran Biologi. 

Keanekaragaman jenis tumbuhan semak yang 

terdapat di Goa Jepang berpeluang untuk dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar Biologi pada materi pokok 

Keanekaragaman Hayati yang nantinya bisa dikemas 

dalam bahan ajar yang menarik. Hal ini dimaksudkan 

agar peserta didik berminat untuk mengunjungi dan 

mempelajari objek yang ada sehingga mendorong siswa 

mengoptimalkan salah satu ilmu pengetahuan khusus-

nya Ilmu Biologi yang berwawasan potensi lokal. 

Materi Keanekaragaman Hayati diajarkan pada 

siswa SMA kelas X. Berdasarkan Kurikulum 2013 

pembelajaran mengenai materi pokok Keanekaragaman 

Hayati ini termuat dalam Kompetensi Dasar (3.2) yaitu 

menganalisis data hasil observasi tentang berbagai 

tingkat keanekaragaman hayati (gen, jenis dan 

ekosistem) di Indonesia. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di sekitar Goa Jepang yang 

berada di Dusun Ngreco dan Poyahan, Desa Seloharjo, 

Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul Yogyakarta. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2014. 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kamera, pisau, alat tulis,buku kunci determinasi Stennis 

(1958), label nama dan kantong plastik. Bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tumbuhan semak 

yang tumbuh di sekitar Goa Jepang. Menurut Michael 

(1995: 74) tumbuhan semak memiliki beberapa cabang 

dan umumnya kurang dari 8 m tingginya. Semak adalah 

semua tumbuhan berkayu yang tidak mempunyai 

batang tunggal yang jelas melainkan batang bercabang 

banyak mulai dari pangkalnya (Heddy, 2012: 142). 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksploratif. 

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 (Ritongga, 2004: 20). Penelitian eksplorarif 

mencakup; kegiatan jelajah, inventarisasi serta 

identifikasi jenis tumbuhan semak. Penelitian ini 

memaparkan kenyataan atau fakta yang benar-benar ada 

dan ditemukan di alam. Cara kerja dalam penelitian ini 

meliputi observasi pendahuluan, kegiatan ekplorasi 

(jelajah) untuk pengambilan sampel kemudian 

didokumentasikan dengan cara diambil gambar, 

identifikasi tumbuhan semak, identifikasi hasil 

penelitian berupa tumbuhan senak sebagai sumber 

belajar. 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

terdapat 13 jenis tumbuhan semak yang masuk dalam 9 

famili. Adapun ke 13 jenis tumbuhan semak tersebut 

yaitu Phyllanthus niruri L, Elephantopus scaber L, 

Stachytarpheta indica (L) Vahl., Mimosa pudica L., 

Ficus septica Burm. f., Oxalis barrelieri L, Urena lobata 

L, Andrographis paniculata (Burm f) Ness., Synedrella 

nodiflora L, Chromolena odorata L., Mimosa invisa 

Mart ex Colla, Lantana camara L., Ocimum sanctum L. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut kemudian 

dilakukan identifikasi tumbuhan semak yang telah 

ditemukan, dari hasil identifikasi ke tigabelas spesies 

tumbuhan semak tersebut diketahui bahwa tumbuhan 

semak tersebut terbagi dalam 9 famili yang berbeda yaitu 

Family euphorbiaceae spesies phyllanthus niruri L., 

Family Asteraceae spesies Elephantopus scaber L, 

Synedrella nodiflora L dan Chromolena odorata L., 

Family Verbenaceae spesies Stachytarpheta indica (L) 

Vahl. Dan Lantana camara L., Family Mimosaceae 

spesies Mimosa pudica (L) Vahl dan Mimosa invisa 

Mart ex Colla., Family Moraceae spesies Ficus septica 

Burm. f, Family Oxalidaceae spesies Oxalis barrelieri L, 

Family Malvaceae spesies Urena lobata L., family 

Acanthaceae spesies Andrographis Paniculata (Burm f) 

Ness., family lamiaceae spesies Ocimum sanctum L. 

Hasil identifikasi tumbuhan semak yang ditemukan 

di sekitar Goa Jepang berpotensi sebagai sumber belajar. 

Menurut Sudjana dan Rivai (1989: 76) Sumber belajar 

tidak lain adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna 

kepentingan proses belajar mengajar, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, sebagian atau secara 

keseluruhan. Keanekaragaman jenis tumbuhan semak 

yang ada di sekitar Goa Jepang dapat di jadikan sebagai 

sumber belajar karena sesuai dengan syarat-syarat 

sumber belajar menurut Suhardi (2012: 8) yang meliputi 

kejelasan potensi, kejelasan potensi, kesesuaian dengan 

tujuan pembelajaran, kejelasan sasaran, kejelasan 

pedoman kegiatan (eksplorasi), kejelasan informasi yang 

diungkap dan kejelasan perolehan yang diharapkan. 

Penjelasan dari masingmasing syarat sumber belajar 

tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Kejelasan potensi 

Tumbuhan semak yang terdapat di sekitar Goa Jepang 

berpotensi sebagai sumber belajar yang dapat 

dimanfaatkan untuk pembelajaran Biologi SMA pada 

materi keanekaragaman jenis tumbuhan semak. Terdiri 

dari dua potensi yaitu: 

a. Potensi proses 

Keanekaragaman tumbuhan semak di sekitar Goa 

Jepang berpotensi untuk meningkatkan kemampuan 

dasar sains yaitu kemampuan observasi siswa dalam 

melakukan pengamatan langsung terhadap objek 

yaitu dengan mengamati beranekaragam jenis 

tumbuhan semak. Tujuan dari kegiatan ini adalah 

untuk menginteraksikan langsung antara siswa 

dengan objek dan mengenalkan siswa dengan 

berbagai macam jenis tumbuhan semak yang ada di 

sekitar Goa Jepang. 
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b. Potensi produk 

Produk penelitian ini berpotensi sebagai sumber 

belajar biologi karena ada keterkaitan antara fakta, 

konsep dan prinsip. Fakta yang diperoleh adalah 

berupa keanekaragaman tumbuhan semak yang 

berada di sekitar Goa Jepang, yang dihubungkan 

dengan konsep biologi adalah keanekaragaman 

hayati. Prinsip yang dapat diungkap dari hasil 

penelitian ini adalah banyaknya jenis tumbuhan 

yang tumbuh disekitar goa jepang sehingga tingkat 

keanekaragaman jenisnya pun bervariasi terutama 

keanekaragaman jenis tumbuhan semak. 

2. Kesesuaian dengan Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran dari penelitian yang mengacu 

pada kompetensi dasar (KD) yaitu dengan meru-

muskan konsep keanekaragaman hayati melalui kegia-

tan pengamatan terhadap lingkungan sekitar dan pada 

materi keanekaragaman jenis tumbuhan semak. Kese-

suaian tujuan berdasarkan kurikulum 2013 pada materi 

keanekaragaman jenis tumbuhan semak antara lain 

tertera pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kesesuaian Tujuan Berdasar Kurikulum 2013 

Petunjuk Pemebelajaran 

dalam Kurikulum 2013 

Kesesuaian dengan 

kurikulum 2013 

Sesuai  Tidak 

Sesuai 

Siswa mampu 

merumuskan pengertian 

keanekaragaman hayati 

tingkat jenis melalui 

kegiatan pengamatan di 

lingkungan sekitar. 

 - 

Siswa dapat memberikan 

contoh keanekaragaman 

jenis tumbuhan semak 

 - 

Siswa dapat 

menyimpulkan cirri-ciri 

keanekaragaman jenis 

tumbuhan semak 

 - 

3. Kejelasan sasaran 

Kejelasan sasaran yang dimaksud adalah sasaran 

pengamatan dan sasaran peruntukan. Sasaran 

pengamatan itu sendiri adalah keanekaragaman jenis 

tumbuhan semak yang diamati. Adapun sasaran 

peruntukan itu dari penelitian ini adalah siswa SMA 

kelas X semester 1. 

4. Kejelasan pedoman eksplorasi 

Peserta didik dapat bereksplorasi pada objek yang 

dipelajarinya berupa jenisjenis tumbuhan semak mela-

lui kegiatan– kegiatan belajar yang ada pada modul 

keanekaragaman hayati dengan menemukan 

permasalahan-permasalahan yang dapat dipecahkan 

oleh peserta didik dengan metode ilmiah sehingga da-

pat mengembangkan kemampuan proses dan berfikir 

peserta didik. 

5. Kejelasan informasi yang diungkap 

Informasi yang diperoleh yaitu berupa keanekaraga-

man hayati tingkat jenis berupa keanekaragaman jenis 

tumbuhan semak yang ada di lingkungan sekitar Goa 

Jepang. 

 

6. Kejelasan perolehan yang diharapkan 

Dari sumber belajar ini, perolehan yang diharapkan 

antara lain: 

a. Ranah kognitif 

dapat memberikan pengetahuan tentang 

keanekaragaman hayati khususnya keanekaragaman 

jenis tumbuhan semak. 

b. Ranah afektif 

c. Ranah psikomotor 

Sumber belajar di sekitar Goa Jepang merupakan 

pembelajaran yang berhubungan langsung dengan 

kehidupan nyata, untuk memanfaatkan sumber belajar 

dalam kegiatan pembelajaran menurut Mulyasa (2004: 

20) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu membawa 

sumber belajar ke dalam kelas atau membawa kelas ke 

lapangan di mana sumber belajar berada. Masalah- 

masalah yang muncul dalam lingkungan mampu 

menstimulus siswa untuk berpikir aktif. Menurut 

Marianti & Kartijono (Susilowati dkk, 2008:14), jelajah 

alam sekitar merupakan pendekatan pembelajaran yang 

memanfaatkan lingkungan alam sekitar kehidupan 

peserta didik baik lingkungan fisik, sosial, teknologi 

maupun budayasebagai objek belajar biologi yang 

fenomenanya di pelajari melalui kerja ilmiah. Penekanan 

kegiatan belajar yang dikaitkan dengan lingkungan 

sekitar kehidupan siswa dan dunia nyata, selain dapat 

membuka wawasan berfikir yang beragam, siswa juga 

dapat mempelajari berbagai macam konsep dan cara 

mengkaitkannya dengan masalahmasalah kehidupan 

nyata. 

 

Simpulan 

Keanekaragaman tumbuhan semak yang ada di 

sekitar Goa Jepang terdapat 13 jenis tumbuhan semak 

yaitu Phyllanthus niruri L., Elephantopus scaber L., 

Stachytarpheta indica (L) Vahl., Mimosa pudica L., 

Ficus septic Burm. f, Oxalis barrelieri L., Urena lobata 

L., Andrographis paniculata (Burm f) Ness., Synedrella 

nodiflora L., Chromolena odorata L., Mimosa invisa 

Mart ex Colla, Lantana camara L., Ocimum sanctum L. 

Potensi sumber belajar biologi di sekitar goa 

jepang berpotensi sebagai sumber belajar Biologi SMA 

kelas X karena sesuai dengan persyaratan sumber 

belajar yang meliputi kejelasan potensi, kesesuaian 

dengan tujuan belajar, kejelasan sasaran, kejelasan 

pedoman eksplorasi, dan kejelasan perolehan yang 

diharapkan. 

 

Saran 

Penelitian ini memanfaatkan potensi keanekaraga-

man yang ada di Goa Jepang, Bantul. Peneliti 

mengharapkan agar kedepan dapat dilakukan ekplorsi 

yang lebih banyak tentang potensi-potensi yang ada 

selain keanaekaragaman tumbuhan semak. 
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