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Pendahuluan  

Kurikulum memiliki peranan yang sangat penting 

di dunia pendidikan karena merupakan syarat mutlak, 

hal itu berarti bahwa kurikulum merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari pendidikan. Perubahan kurikulum 

KTSP menjadi kurikulum 2013 merupakan salah satu 

upaya pemerintah menyempurnakan isi kurikulum 

sebelumnya agar sesuai dengan kebutuhan pendidikan 

di Indonesia. Perubahan kurikulum ini menuntut guru 

khususnya guru biologi untuk dapat memanfaatkan alam 

serta mampu mengembangkan kreativitasnya dalam 

membuat sumber belajar  biologi yang berbasis potensi 

lokal. 

Lingkungan (alam sekitar) dapat dijadikan sumber 

belajar biologi yang berbasis pada potensi lokal, salah 

satunya adalah sungai. Sungai yang menjadi sasaran 

objek penelitian pencemaran air adalah Sungai 

Winongo, karena sungai ini merupakan sungai yang 

mengalir melintasi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta 

dan Kabupaten Bantul. Ketiga wilayah tersebut 

mengalami perkembangan pesat, meliputi penduduk, 

serta perubahan penggunaan lahan yang mengakibatkan 

peningkatan jumlah limbah. 

Limbah yang dihasilkan umumnya berasal dari 

kegiatan rumah tangga yang berupa sampah organik dan 

sampah anorganik. Sampah organik lebih mudah 

diuraikan mikroorganisme dibandingkan sampah 

anorganik. Penguraian sampah anorganik oleh 

mikroorganime memerlukan waktu yang lama bahkan 

jutaan tahun, sedangkan jumlahnya setiap hari semakin 

bertambah. Pertambahan jumlah sampah anorganik ini 

dapat menjadi penyebab kerusakan lingkungan salah 

satunya adalah pencemaran air.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-

jenis sampah anorganik yang terdapat di bantaran 

sungai Winongo yang melintasi kabupaten Bantul yang 

berpotensi sebagai sumber belajar IPA (biologi) SMP 

pada materi pencemaran air. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di bantaran Sungai 

Winongo yang melintasi RT 08, RT 03, dan RT 04 

Kata kunci: Sampah anorganik, Sungi Winongo, Sumber Belajar  

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis sampah anorganik yang terdapat di bantaran sungai 

Winongo yang melintasi kabupaten Bantul yang berpotensi sebagai sumber belajar IPA (biologi) SMP pada 

materi pencemaran air. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksploratif. Metode eksploratif mencakup 

kegiatan jelajah, inventarisasi serta identifikasi. Kegiatan penelitian berupa pengambilan sampel jenis-jenis 

sampah anorganik yang ditemukan di lokasi penelitian untuk di identifikasi yang kemudian diinventarisasi 

sesuai jenisnya. Hasil dari identifikasi kemudian dianalisis potensi sumber belajar berdasarkan persyaratan 

sumber belajar. 

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa berbagai jenis sampah anorganik yang ditemukan di bantaran 

sungai Winongo yang melintasi Dusun Kweni. Jenis-jenis sampah anorganik tersebut termasuk kedalam 

beberapa kategori yaitu:  kresek, kertas, kain, asbes, sterofom, karet, kaca, logam, bahan kimia dan busa. 

Hasil penelitian analisis potensi sumber belajar  IPA (Biologi) SMP kelas VII pada materi pencemaran air di 

Sungai Winongo sebagai pendukung penerapan kurikulum 2013 berpotensi sebagai sumber belajar 

berdasarkan analisis persyaratan sumber belajar terhadap proses dan produk penelitian. Proses berupa 

langkah-langkah kerja ilmiah sedangkan produk berupa konsep materi mengenai sumber sampah, kategori 

sampah, jenis-jenis sampah dan gambar sampah anorganik. 
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Dusun Kweni Kabupaten Bantul. Penelitian dilakukan 

pada tanggal 28 April- 5 Mei 2014.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplo-

rasi, dimana kegiatan yang dilakukan dalam bentuk 

jelajah alam. Pengambilan sampel dilakukan pada 3 

area kajian, yaitu yaitu area I (daerah hulu) terletak di 

RT 08, area II (daerah tengah) terletak di RT 03, area 

III (daerah hilir) terletak di RT 04. Setiap area kajian 

mempunyai luas 1.6666 m². 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

peneliti adalah observasi dan dokumentasi 

(Singarimbun dalam Effendi, 2012:207). Data yang 

diperoleh dianalisis menggunakan analisis penelitian 

eksploratif dan hasil penelitian selanjutnya dianalisis 

sesuai dengan aspek pendidikan dengan memperhatikan 

syarat-syarat sumber belajar yang terdiri dari, kejelasan 

potensi ketersediaan objek dan permasalahan yang 

diangkat, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, 

kejelasan sararan materi dan peruntukannya, kejelasan 

informasi yang akan diungkap, kejelasan pedoman 

eksplorasi dan kejelasan perolehan yang akan dicapai 

(Djohar dalam Suhardi, 2002:8). 

 

Hasil dan Pembahasan 

Jenis sampah, sampah dibedakan menjadi dua yaitu 

sampah organik dan sampah anorganik. Penelitian ini 

mengidentifikasi jenis-jenis sampah anorganik, yaitu 

sampah yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme. 

Sampah anorganik yang ditemukan di bantaran sungai 

bersumber dari rumah tangga. 

Tabel 1. Pengamatan Berdasarkan Jenis dan 

Sumber Sampah 

Jenis Sampah Sumber 

Sampah 

Keterangan 

Sampah 

anorganik 

Sampah 

anorganik yang 

diperoleh dari 

rumah tangga, 

industri kecil, 

industri besar. 

Sampah yang 

tidak mudah 

membusuk, 

karena sulit 

diuraikan oleh 

mikroorganisme. 

 

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa berbagai 

jenis sampah anorganik yang ditemukan di bantaran 

sungai Winongo yang melintasi Dusun Kweni. Jenis-

jenis sampah anorganik tersebut termasuk kedalam 

beberapa kategori yaitu:  kresek, kertas, kain, asbes, 

sterofom, karet, kaca, logam, bahan kimia dan busa. 

Identifikasi hasil penelitian sebagai sumber belajar 

disesuaikan dengan materi pencemaran air dalam 

kurikulum 2013 yang tercantum dalam KD 3.9 

mendeskripsikan pencemaran dan dampaknya bagi 

makhluk hidup.  Berdasarkan isi konten materi dalam 

buku ajar guru SMP materi pencemaran air meliputi :  

a. Sumber pencemaran air (limbah pertanian, 

limbah rumah tangga, limbah industri). 

b. Jenis-jenis sampah (sampah organik dan 

sampah anorganik). 

c. Sampah anorganik (plastik, kaca, logam, asbes). 

Analisis konten materi pada buku ajar guru 

bertujuan untuk mengetahui kesesuaian hasil penelitian 

dengan materi yang diajarkan oleh guru kepada siswa di 

SMP pada materi pencemaran air. 

Hasil analisis potensi yang berupa jenis-jenis 

sampah anorganik di bantaran Sungai Winongo dapat 

digunakan sebagai sumber belajar IPA (Biologi) yang 

memanfaatkan lingkungan alam sekitar dalam proses 

pembelajaran. Pembelajaran ini berhubungan langsung 

dengan kehidupan nyata. Masalah yang muncul dalam 

lingkungan dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-

hari sehingga mampu menstimulus siswa untuk berpikir 

aktif. Selain itu juga mendorong siswa untuk 

menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Lingkungan merupakan sumber belajar yang paling 

efektif dan efisien serta tidak membutuhkan biaya yang 

besar dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

peserta didik. Dekdiknas (Hamzah, 2011:145-148), 

mengemukakan bahwa belajar dengan menggunakan 

lingkungan memungkinkan siswa menemukan hubungan 

yang sangat bermakna antara ide-ide abstrak dan 

penerapan praktis di dalam konteks dunia nyata, konsep 

dipahami melalui proses penemuan, pemberdayaan dan 

hubungan. 

Konsep pembelajaran menggunakan lingkungan 

merupakan sebuah konsep pembelajaran yang 

mengidentikkan lingkungan sebagai salah satu sumber 

belajar. Penggunaan pendekatan lingkungan merupakan 

suatu terobosan baru untuk menghilangkan verbalisme 

dalam diri siswa serta mampu mengaplikasikan nilai-

nilai sains yang terwujud pada kecintaan terhadap 

lingkungan dan ketersediaan untuk menjaganya dari 

kerusakan. Disamping itu, siswa semakin termotivasi 

untuk belajar sambil menikmati keindahan dan keunikan 

alam sekitar. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, jenis-jenis sampah 

anorganik yang ditemukan di bantaran Sungai Winongo 

termasuk kedalam beberapa kategori sampah yaitu 

kresek, kertas, kain, asbes, sterofom, karet, kaca, logam, 

bahan kimia dan busa. 

Berdasarkan analisis syarat – syarat sumber belajar 

maka hasil penelitian analisis potensi yang berupa jenis-

jenis sampah anorganik di bantaran Sungai Winongo 

berpotensi sebagai sumber belajar IPA biologi pada 

materi pencemaran air, dengan informasi yang dapat 

diungkap berupa sumber sampah, kategori sampah, 

jenis-jenis sampah, serta gambar-gambar sampah 

anorganik yang ditemukan di bantaran Sungai Winongo 

yang melintasi Dusun Kweni, Kabupaten Bantul. 

. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

maka peneliti memberikan saran-saran untuk dapat 

dilakukan penilitian serupa di wilayah yang lain untuk 

mengetahui potensi-potensi sejenis yang dapat dijadikan 

sebagi sumber belajar IPA, khusunya biologi. 
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