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Pendahuluan 

Perubahan Kurikulum KTSP menjadi Kurikulum 

2013, bertujuan untuk menyempurnakan Kurikulum 

KTSP, perubahan tersebut berdampak pada perubahan 

proses pendidikan seperti guru, sumber belajar, sarana 

prasarana, dan lain sebagainya. Kebijakan tersebut akan 

menuntut guru khususnya guru pengampu mata 

pelajaran IPA (biologi) untuk lebih berkreasi 

mengembangkan kemampuannya dalam 

mempersiapkan materi pelajaran yang akan diberikan 

kepada peserta didik, materi pelajaran yang akan 

diberikan peserta didik harus dipersiapkan sesuai 

dengan kebijakan pada Kurikulum 2013, dalam 

kurikulum ini guru dituntut untuk mengembangkan 

materi pelajaran yang disesuaikan dengan perubahan 

yang terjadi di masyarakat dan lingkungannya, agar 

peserta didik memiliki kemampuan untuk bertindak 

secara lokal sesuai dengan kebutuhan lingkungan, dan 

berpikir dalam prespektif global sesuai dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan. 

Guru IPA (biologi) pada kebijakan Kurikulum 2013 

dituntut untuk memanfaatkan potensi lokal sebagai 

sumber belajar biologi serta mampu mengambangkan 

kreativitasnya dalam membuat sumber belajar yang 

berbasis potensi lokal, sehingga peserta didik mampu 

mendapatkan pengetahuan lebih luas, mengenali 

keadaan dan kekayaan apa saja yang ada di daerahnya. 

Sumber belajar yang terkait dalam penelitian ini yaitu 

sumber belajar biologi Sekolah Menengah Pertama pada 

materi klasifikasi tumbuhan divisi Spermatophyta.  

Materi klasifikasi tumbuhan biji ini membahas 

tentang ciri-ciri dari suatu tumbuhan biji 

(Spermatophyta) dan mengidentifikasi perbedaan 

karakteristik dari masing-masing spesies. Guru dapat 

memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar, 

sehingga guru dapat mengangkat potensi lokal yang ada 

di daerahnya, serta mengajak siswa untuk lebih 

mengenali kekayaan alam yang ada di sekitar, mampu 

menemukan keanekaragaman dan perbedaan 

karakteristik yang dimiliki dari masing-masing spesies 

dalam super-divisi Spermatophyta sehingga 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis tumbuhan biji (Spermatophyta) yang terdapat di kawasan 

lahan pasir Pantai Depok Kabupaten Bantul yang berpotensi sebagai sumber belajar IPA (Biologi) SMP pada 

materi klasifikasi tumbuhan. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksploratif mencakup kegiatan 

jelajah inventarisasi serta identifikasi keanekaragaman jenis tumbuhan biji yang ditemukan. Kegiatan 

penelitian ini berupa pengambilan sampel serta gambar, mengidentifikasi ciri-ciri morfologi bunga, biji,  

daun, batang dan akar, mengklasifikasikan serta pemberian kunci dikotomi. Hasil dari identifikasi kemudian 

dianalisis potensi sumber belajar berdasarkan persyaratan dari sumber belajar. 

Hasil identifikasi menunjukan bahwa terdapat beberapa jenis tumbuhan biji (Spermatophyta) yang di 

temukan di kawasan lahan pasir Pantai Depok Bantul yaitu 13 spesies tumbuhan termasuk ke dalam kelas 

dikotil adalah Anacardium occidentale, Gliricidia sepium, Lantana camara, Catharanthus roseus L., Cassia 

occidentalis L., Leucaena glauca, Arachis hypogaea, Swietenia mahagoni, Carica papaya L., Terminalia 

cattapa L., Calotropis gigantea R.Br., Casuarina sp., Jatropa curcas L..  5 spesies tumbuhan monokotil yaitu 

Cocos nucifera, Vitex trifolia L., Acacia auriculiformis, Borassus flabellifer, Chromolaena odorata, dan 1 

spesies tumbuhan metamorfosis biji yaitu Manihot utilissima. Hasil dari penelitian ini berupa ciri-ciri 

morfologi (batang, akar, daun, biji, dan bunga), klasifikasi dengan menggunakan alat kunci dikotomi yang 

berpotensi sebagai sumber belajar IPA (Biologi) SMP kelas VII pada materi klasifikasi tumbuhan karena 

sesuai dengan syarat-syarat sumber belajar. 

Kata kunci: tumbuhan biji, lahan pasir, sumber belajar 
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memperbanyak pula pengetahuan siswa tentang 

klasifikasi dari macam-macam tumbuhan biji 

(Spermatophyta). Di alam keanekaragaman tumbuhan 

biji (Spermatophyta) sangat berlimpah, dengan 

regenerasi yang sangat tinggi dan mudah 

dikembangkan. 

Kawasan lahan pasir merupakan kawasan khas 

yang terdapat di Kabupaten Bantul dimana di dalamnya 

terdapat hamparan pasir yang ditumbuhi 

keanekaragaman tumbuhan biji (Spermatophyta), 

sehingga berpotensi sebagai sumber belajar (IPA) 

biologi pada materi klasifikasi tumbuhan. 

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui jenis-

jenis tumbuhan biji (Spermatophyta) yang terdapat di 

kawasan lahan pasir pantai depok Kabupaten Bantul. 

Selain itu, untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan biji 

(Spermatophyta) yang berpotensi sebagai sumber 

belajar IPA (biologi) pada materi klasifikasi tumbuhan. 

 

Metode Penelitian 

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian 

eksploratif yang memaparkan kenyataan atau fakta yang 

benar-benar ada dan ditemukan di alam. Penelitian 

dilakukan di  kawasan lahan pasir Pantai Depok 

Kabupaten Bantul. Identifikasi tumbuhan dilakukan di 

Laboratorium Taksonomi Universitas Ahmad Dahlan. 

Penelitian dilakukan pada tanggal 24-30 April 2014. 

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi 

yaitu mengamati objek secara langsung, 

mendokumentasikan dengan mengambil gambar 

tumbuhan biji (Spermatophyta) yang ditemukan, 

kemudian dicatat dalam laporan data penelitian 

kemudian data tersebut diolah dan dilakukan identifikasi 

tumbuhan dengan menggunakan kunci determinasi yang 

dilakukan di Laboratorium Taksonomi Universitas 

Ahmad Dahlan. Analisis data yang digunakan adalah 

analisis penelitian eksploratif dan analisis hasil 

penelitian potensi sumber belajar. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian identifikasi 

keanekaragaman jenis tumbuhan biji (Spermatophyta) di 

kawasan lahan pasir Pantai Depok Kabupaten Bantul, 

ditemukan jenis-jenis tumbuhan biji (Spermatophyta) 

sebagai berikut. 

No. Gambar 

Nama spesies 

(Daerah dan 

Latin) 

1. 

 

Jambu Mete 

(Anacardium 

occidentale) 

2. 

 

Gamal 

(Gliricidia 

sepium) 

3. 

 

Singkong 

(Manihot 

utilissima) 

4. 

 

Tembelek-

tembelekan 

(Lantana 

camara) 

 

5. 

 

Kelapa 

(Cocos nucifera 

L) 

6. 

 

Tapak dara 

(Catharanthus 

roseus L.) 

7. 

 

Akasia 

(Acacia 

auriculiformis) 
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8. 

 

Kacang-

kacangan 

(Cassia 

occidentalis L.) 

9. 

 

Petai cina 

(Leucaena 

glauca) 

10. 

 

Kacang tanah 

(Arachis 

hypogaea L.) 

11. 

 

Mahoni 

(Swietenia 

mahagoni) 

 

12. 

 

Pepaya 

(Carica papaya 

L.) 

13. 

 

Siwalan 

(Borassus 

flabellifer) 

14. 

 

Ketapang 

( Terminalia 

cattapa L.) 

15. 

 

Legundi 

(Vitex trifolia L.) 

16. 

 

Widuri 

(Calotropis 

gigantea R.Br.) 

17. 

 

Cemara udang 

(Casuarina sp.) 

18. 

 

Kirinyu 

(Chromolaena 

odorata) 

 

19. 

 

Jarak Pagar 

(Jatropha curcas 

Linn) 
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Berdasarkan hasil analisis syarat-syarat sumber 

belajar yang mengacu kepada Suhardi (2012: 8) yaitu 

meliputi kejelasan potensi ketersediaan objek dan 

pemasalahan yang diangkat, kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran, kejelasan sasaran dan peruntukannya, 

kejelasan informasi  yang dapat diungkap, kejelasan 

pedoman eksplorasi, dan kejelasan perolehan yang 

diharapkan, maka hasil penelitian mengenai Identifikasi 

keanekaragaman jenis tumbuhan biji (Spermatophyta) di 

kawasan lahan pasir pantai depok Kabupaten Bantul 

dapat dijadikan sebagai sumber belajar IPA (Biologi) 

SMP kelas VII pada pokok materi klasifikasi makhluk 

hidup dengan lingkungan  dengan sub materi Klasifikasi 

tumbuhan.  

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil identifikasi keanekaragaman 

jenis tumbuhan biji (Spermatophyta) di kawasan lahan 

pasir Pantai Depok Kabupaten Bantul diperoleh 19 jenis 

tumbuhan biji (Spermatophyta) 13 termasuk ke dalam 

kelas dikotil yaitu Anacardium occidentale, Gliricidia 

sepium, Lantana camara, Catharanthus roseus L., 

Cassia occidentalis L., Leucaena glauca, Arachis 

hypogaea, Swietenia mahagoni, Carica papaya L., 

Terminalia cattapa L., Calotropis gigantea R.Br., 

Casuarina sp., Jatropa curcas L..  5 spesies tumbuhan 

monokotil yaitu Cocos nucifera, Vitex trifolia L., Acacia 

auriculiformis, Borassus flabellifer, Chromolaena 

odorata, dan 1 spesies tumbuhan metamorfosis biji 

yaitu Manihot utilissima. Berdasarkan analisis syarat-

syarat sumber belajar yang meliputi kejelasan potensi 

ketersediaan objekdan permasalahan yang diangkat, 

kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, sasaran materi 

dan peruntukkannya, informasi yang akan diungkap, 

pedoman eksplorasi dan perolehan yang akan dicapai, 

maka identifikasi keanekaragaman jenis tumbuhan biji. 

 

Saran 

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, sebaiknya 

perlu dilakukan pengembangan bahan ajar sebagai 

perwujudan dari sumber belajar yang merupakan proses 

dan hasil penelitian. Selanjutnya, akan terlihat manfaat 

yang diperoleh dalam pembelajaran. 
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