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Abstract 

Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra consisted of three small islands namely Gili 

Trawangan, Gili Meno, and Gili Air. TWP Gili Matra was an icon of tourism in the 

province of West Nusa Tenggara. TWP Gili Matra was famous with its beauty of 

underwater especially coral reefs. Many tourists who were visiting Gili Matra caused 

highest environmental burden which is borne, so it had impact on the change of  coral 

reefs’ profile at Gili Matra. The research result stated that there was damage on coral reefs 

at Gili Matra during the period of last ten years. The effort of coral reef rehabilitation have 

been done by in situ. However, for enhancing the societies awareness would be importance 

a coral reef ecosystem for continuity of tourism and income through education had not 

been done. Therefore, fostering awareness through education needed to be done to raise 

awareness from an early age about the importance of coral reef ecosystems for survival in 

male and female students in the region of Gili Matra such as SDN 1 Gili Indah. This 

research was the development research which used Hannafin and Peck model (1988). The 

purpose of this research was to develop a learning advice based potential local area at 

SDN 1 Gili Indah. The results showed that the potential of the region consisted of coral reef 

ecosystems could be integrated into themes of the lessons on the KTSP curriculum at SDN 1 

Gili Indah which was outlined in Lesson Plan (RPP). The data analysis showed there were 

two places which were integrated by material of coral reef on lesson themes which suitable 

with level of Elementary school, namely (1) grade 4 used the theme of natural resources, 

and (2) grade 6 used the theme of animals and plants conservation, and environmental 

balance.  

Keyword:  Learning Advice, Local Potential, Gili Indah  
 

Pendahuluan 

Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra merupakan salah satu kawasan wisata 

perairan yang paling populer di Indonesia bahkan di dunia. TWP Gili Matra merupakan 

sebutan untuk gugusan pulau kecil yang terdiri dari tiga pulau, yaitu Gili Meno Gili Air, 

dan Gili Trawangan yang terletak di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. 

TWP Gili Matra merupakan maskot utama pariwisata di Provinsi NTB. TWP Gili Matra 

terkenal dengan keindahan pantai dan alam bawah lautnya dengan berbagai macam 

jenis ikan dan terumbu karang. Keindahan alam bawah laut TWP Gili Matra sudah 

mailto:sukri_bio04@yahoo.co.id


Akhmad Sukri, Muli Harisanti, Sri Wahyunu, Suharti, Amiruddin – Penyusunan Perangkat … 

 
280 

dikenal wisatawan nusantara dan mancanegara. Oleh karena itu, terjadi peningkatan 

jumlah wisatawan yang berkunjung setiap tahun ke TWP Gili Matra khususnya Gili 

Trawangan (Yulianto et al, 2007).  

Besarnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke TWP Gili Matra 

mengakibatkan beban lingkungan yang harus ditanggung semakin berat. Selain itu, 

terjadi perkembangan pariwisata yang tidak terkendali di TWP Gili Matra (Bachtiar and 

Gayles, 2014) yang mengakibatkan perubahan profil terumbu karang di ketiga gili, 

terutama di Gili Trawangan. Mukhlis (2011), melaporkan telah terjadi kerusakan 

terumbu karang di kawasan NTB selama kurun waktu 10 tahun terakhir meliputi 

kawasan TWP Gili Matra. Kerusakan disebabkan oleh pemutihan karang (coral 

bleaching), pengeboman ikan, dan pelepasan jangkar (Bachtiar, 2004). Kerusakan 

terumbu karang di TWP Gili Matra akan memiliki dampak sosial dan ekonomi yang 

krusial bagi masyarakat khususnya masyarakat di sekitar daerah wisata, yaitu bagi para 

pengusaha wisata dan para nelayan. Kerusakan terumbu karang akan mengakibatkan 

penurunan jumlah wisatawan karena tidak ada lagi keindahan bawah laut yang bisa 

dinikmati, sehingga gaung TWP Gili Matra sebagai ikon pariwisata di NTB akan hilang. 

Selain itu, kerusakan terumbu karang akan berdampak pada penghasilan nelayan 

setempat, karena tidak ada lagi ikan yang bisa ditangkap akibat habitat ikan telah 

mengalami kerusakan.  

Upaya pelestarian ekosistem terumbu karang telah dilakukan secara in situ 

melalui teknologi biorock dan transplantasi terumbu karang. Biaya yang mahal 

merupakan hambatan dalam aplikasi teknologi biorock, selain itu terumbu karang yang 

ditransplantasikan pada biorock akan cepat rapuh apabila logam mengalami korosi, 

sehingga mengakibatkan terumbu karang akan tumbang dan mengalami kematian. 

Selain upaya fisik, dilakukan pula upaya pembinaan sebagai upaya menambah 

kesadaran masyarakat terutama bagi nelayan akan pentingnya ekosistem terumbu 

karang di Gili Matra.  

Upaya pembinaan kesadaran masyarakat akan pentingnya ekosistem terumbu 

karang bagi kelangsungan wisata dan pendapatan masyarakat perlu dilakukan melalui 

bidang pendidikan terutama di Sekolah Dasar. Upaya ini diperlukan untuk 

menumbuhkan kesadaran sejak dini pentingnya ekosistem terumbu karang bagi masa 

depan pada siswa dan siswi di wilayah Gili Matra termasuk SDN 1 Gili Indah yang 
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terletak di Dusun Gili Air, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Sukri 

(2011), menyatakan bahwa pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya pelestarian 

ekosistem terumbu karang perlu ditanamkan dalam diri siswa sebagai peserta didik yang 

dimulai dari tingkat Sekolah Dasar. Hal ini perlu dilakukan untuk melahirkan generasi 

yang peduli terhadap lingkungannya, dan sadar akan pentingnya keseimbangan 

ekosistem sebagai tumpuan hidup masa depan.  

Upaya pengenalan ekosistem terumbu karang bagi siswa Sekolah Dasar di Gili 

Matra perlu dilakukan melalui penyusunan perangkat pembelajaran IPA SD yang 

berbasis keunggulan lokal daerah. Keindahan bawah laut berupa ikan dan terumbu 

karang merupakan kekayaan daerah Gili Matra, sehingga keunggulan ini perlu 

dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal di Sekolah Dasar Gili Matra dan disusun 

dalam perangkat pembelajaran IPA di Sekolah Dasar Gili Matra. Solusi ini dianggap 

sebagai langkah yang bagus dalam upaya pelestarian ekosistem terumbu karang di 

kawasan Gili Matra sebagaimana yang dijabarkan oleh Sukri (2011), bahwa penyusunan 

perangkat pembelajaran dalam upaya mengangkat keunggulan lokal daerah pada 

matapelajaran di Sekolah Dasar diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan siswa 

terkait biodiversitas terumbu karang, dan meningkatkan kesadaran pentingnya 

keberadaan ekosistem terumbu karang dan pengelolaanya, yang pada akhirnya akan 

menciptakan konservasi dan pengelolaan ekosistem terumbu karang yang berkelanjutan. 

Tulisan ini menjabarkan penyusunan perangkat pembelajaran berbasis keunggulan lokal 

daerah di SDN 1 Gili Indah Dusun Gili Air yang merupakan bagian dari Taman Wisata 

Perairan Gili Matra.  

Metode Penerlitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Pengembangan perangkat 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk sekolah dasar yang berbasis keunggulan 

lokal daerah di SDN 1 Gili Indah dikembangkan berdasarkan model pengembangan 

bahan ajar Hannafin dan Peck (1988). Tahapan pengembangan bahan ajar menurut 

Hannafin dan Peck adalah sebagai berikut (1) tahap analisis kebutuhan, (2) tahan desain, 

dan (3) tahap pengembangan dan implementasi. Tahapan pengembangan perangkat 

pembelajaran dalam penelitian ini mengadopsi dan memodifikasi model Hannafin dan 

Peck menjadi dua tahapan, yaitu (1) tahap analisis kebutuhan, dan (2) tahap desain. 
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Tahap ketiga dari model Hannafin dan Peck tidak dilakukan karena perangkat 

pembelajaran yang telah disusun belum diuji coba secara luas. Salah satu pertimbangan 

dalam memilih model pengembangan bahan ajar Hannafin dan Peck karena dalam 

setiap fase atau tahapan dilakukan revisi, sehingga akan lebih memudahkan untuk 

tahapan selanjutnya.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Tahap Analisis Kebutuhan 

Tahap pertama dalam pengembangan perangkat pembelajaran berbasis 

keunggulan lokal daerah di SDN 1 Gili Indah adalah melakukan analisis kebutuhan. 

Analisis kebutuhan dilakukan untuk (1) memetakan sumber daya lokal yang menjadi 

unggulan daerah di SDN 1 Gili Indah yang akan diadopsi kedalam kurikulum sekolah, 

(2) menentukan bentuk integrasi potensi daerah yang menjadi unggulan kedalam 

kurikulum sekolah yang akan diajarkan kepada peserta didik.  

Berdasarkan hasil pemetaan potensi sumber daya lokal yang menjadi unggulan 

di SDN 1 Gili Indah, Dusun Gili Air yang merupakan bagian dari Taman Wisata 

Perairan Gili Matra, maka diketahui beberapa potensi berikut berpeluang untuk 

dijadikan sebagai sumber daya lokal unggulan untuk diintegrasikan kedalam kurikulum 

sekolah, yaitu perikanan, kelautan, dan terumbu karang. Berdasarkan hasil kesepakatan 

bersama dengan guru-guru SDN 1 Gili Indah bahwa potensi daerah yang menjadi 

unggulan adalah ekosistem terumbu karang yang merupakan penyokong utama Taman 

Wisata Perairan di Gili Matra, salah satunya di dusun Gili Air. Keputusan bersama ini 

diambil berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu kondisi geografis, sumber daya alam, 

dan sosial budaya masyarakat. Selain itu, penentuan potensi daerah yang menjadi 

unggulan ini disesuaikan dengan sarana prasarana sekolah termasuk kemampuan guru 

dan peserta didik. Berdasarkan berberapa pertimbangan tersebut, maka terumbu karang 

merupakan potensi daerah yang menjadi unggulan lokal di SDN 1 Gili Indah, Dusun 

Gili Air, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.  

Setelah menentukan jenis potensi daerah yang menjadi unggulan, maka langkah 

selanjutnya dalam tahap analisis kebutuhan adalah menentukan bentuk integrasi potensi 

daerah yang dimiliki dengan kurikulum yang ada di sekolah. Setelah melalui analisis 

silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan guru SDN 1 Gili Indah, 
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maka diperoleh kesepakatan bersama bahwa untuk tahap awal, potensi lokal daerah 

yang menjadi unggulan tidak masuk kedalam kurikulum sekolah sebagai matapelajaran 

tersendiri seperti misalnya pada matapelajaran muatan lokal, tetapi terintegrasi kedalam 

tema-tema pelajaran yang sudah ada dalam silabus dan kemudian dituangkan kedalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Oleh karen itu, tidak ada perubahan dalam silabus 

kurikulum KTSP yang ada di sekolah, tetapi materi tentang terumbu karang 

diintegrasikan kedalam tema-tema pelajaran yang sesuai dengan bahasan terumbu 

karang.  

Tahap Desain 

Pada tahap desain dilakukan penyusunan RPP dengan mengintegrasikan bahasan 

atau materi tentang terumbu karang pada tema-tema pelajaran yang dianggap sesuai dan 

pas. Berdasarkan hasil kesepakatan bersama dengan guru, maka materi terumbu karang 

dapat dintegrasikan pada tema-tema pelajaran sebagai berikut: (1) untuk kelas 4 pada 

tema sumber daya alam, dan (2) untuk kelas 6 pada tema pelestarian hewan dan 

tumbuhan, dan keseimbangan lingkungan. Setelah mengintegrasikan materi terumbu 

karang pada tema-tema pelajaran yang sesuai, maka selanjutnya adalah menyusun RPP 

berbasis keunggulan lokal daerah dari masing-masing tema yang telah disepakati. Tabel 

1.1 berikut menjabarkan salah satu RPP yang telah disusun oleh guru kelas IV yang 

telah direvisi dan dikoreksi oleh validator.  

Tabel 1.1 Komponen RPP, Catatan Validator, dan Revisi 

Komponen RPP Catatan Validator Revisi  

 Standar Kompetensi 

 Kompetensi Dasar 

 Tujuan Pembelajaran 

 

 Materi Pokok 

 Dampak  

kerusakan terumbu 

karang  terhadap 

biota laut 

 Pelestarian 

terumbu karang 

 

 

 

 Kegiatan Pendahuluan 

Guru menyampaikan 

indikator dan 

kompetensi dasar  

 Tidak ada 

 Tidak ada 

 Tidak ada 

 

 Sebaiknya sebelum dibahas tentang 

dampak kerusakan terumbu karang, dan 

pelestarian ekosistem terumbu karang, 

terlebih dahulu diperkenalkan tentang 

terumbu karang (perbedaan karang dan 

terumbu karang, pertumbuhan karang, 

reproduksi karang, faktor pembatas 

pertumbuhan karang, dan bentuk-bentuk 

pertumbuhan karang).  

 

 Pada tahap pendahuluan sebaiknya 

melakukan apersepsi dengan menggali 

kemampuan awal siswa terkait 

ekosistem terumbu karang bukan hanya 

 Tidak direvisi 

 Tidak direvisi 

 Tidak direvisi 

 

Materi setelah direvisi:  

 Perbedaan karang dan 

terumbu karang 

 Pertumbuhan karang 

 Reproduksi karang 

 Faktor pembatas 

pertumbuhan karang 

 Bentuk-bentuk 

pertumbuhan karang 

 

 Kegiatan pendahuluan 

dilakukan dengan 

menggali kemampuan 

awal siswa dengan 



Akhmad Sukri, Muli Harisanti, Sri Wahyunu, Suharti, Amiruddin – Penyusunan Perangkat … 

 
284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kegiatan Inti 

Guru menyampaikan 

materi: dampak 

kerusakan terumbu 

karang terhadap biota 

laut 

 

 Kegiatan Penutup 

Guru mengulang 

kembali materi yang 

telah disampaikan  

menyampaikan indikator dan 

kompetensi yang diharapkan. 

 

 

 

 

 

 

 Materi kegiatan inti menyesuaikan 

dengan materi pokok yang telah direvisi 

sebelumnya 

 

 

 

 

 Dalam kegiatan penutup sebaiknya 

siswa diberikan kesempatan untuk 

menyimpulkan pembelajaran supaya 

mereka berusaha untuk berpikir sebagai 

salah satu cara untuk merangsang 

kemampuan berpikir  siswa.  

bertanya kepada siswa 

‘siapa yang pernah 

berenang di pantai?, ‘apa 

saja yang kalian temukan 

di bawah laut atau apa 

saja yang kalian lihat di 

bawah laut?’ 

 

 Materi kegiatan inti telah 

disesuaikan dengan 

materi pokok 

 

 

 

 Kegiatan penutup diisi 

dengan kegiatan 

menyimpulkan 

pembelajaran yang 

dilakukan oleh siswa 

 

Menurut Hikmawati et al (2014), penyusunan perangkat pembelajaran berbasis 

keunggulan lokal daerah perlu dikembangkan tidak hanya di tingkat SMA tetapi juga 

disemua jenjang pendidikan, baik SD, SMP, maupun di perguruan tinggi. Melalui 

pengembangan perangkat pembelajaran yang memanfaatkan keunggulan lokal daerah 

dapat meningkatkan kecakapan hidup siswa dan memberikan pemahaman kepada siswa 

tentang keunggulan lokal daerah tempat tinggal mereka. Pengembangan perangkat 

pembelajaran berbasis keunggulan lokal di SDN 1 Gili Indah, Lombok Utara dalam 

penelitian ini merupakan langkah awal dalam memperkenalkan ekosistem terumbu 

karang bagi siswa dan sebagai sarana pelestarian ekosistem terumbu karang melalui 

bidang pendidikan.  

Keindahan alam bawah laut di Gili Matra meliputi Gili Air, Gili Meno, dan Gili 

Trawangan sudah sangat terkenal baik di dalam negeri maupun mancanegara. Sangat 

ironis apabila masyarakat yang ada di wilayah Gili Matra terutama anak-anak pada 

jenjang sekolah dasar belum mengetahui potensi sumber daya alam yang mereka miliki. 

Oleh karena itu, penyusunan perangkat pembelajaran yang berbasis keunggulan lokal 

daerah sangat diperlukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sukri (2011), yang 

menyatakan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran dalam upaya mengangkat 

keunggulan lokal daerah pada matapelajaran sekolah dasar di Gili Matra, diharapkan 

dapat meningkatkan pengetahuan siswa terkait biodiversitas terumbu karang, dan 
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meningkatkan kesadaran pentingnya keberadaan ekosistem terumbu karang dan 

pengelolaanya, yang pada akhirnya akan menciptakan konservasi dan pengelolaan 

ekosistem terumbu karang yang berkelanjutan. 

Pengembangan perangkat pembelajaran berbasis keunggulan lokal daerah di 

SDN 1 Gili Indah hanya sampai pada tahap desain. Hasil pada tahap desain diperoleh 

blue print Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun oleh guru 

kelas, dalam hal ini yang dijadikan sebagai contoh adalah RPP yang telah disusun oleh 

guru kelas IV. Sesuai dengan kesepakatan bersama guru dengan peneliti, potensi 

unggulan daerah berupa terumbu karang diintegrasikan pada kurikulum yang sudah ada 

di sekolah. Bentuk dari integrasi ini adalah penyisipan materi terumbu karang pada 

tema-tema pelajaran yang sesuai pada masing-masing tingkatan kelas, yaitu pada kelas 

IV, V, dan VI. Berdasarkan analisis bersama dengan guru, materi terumbu karang sesuai 

atau cocok apabila diintegrasikan kedalam tema sumber daya alam untuk kelas IV, dan 

tema pelestarian hewan dan tumbuhan; dan keseimbangan lingkungan untuk kelas VI. 

Sedangkan untuk kelas V, belum ditemukan tema yang sesuai atau cocok dengan materi 

terumbu karang.  

Kesimpulan 

Hasil penelitian menujukkan bahwa potensi daerah berupa ekosistem terumbu 

karang dapat diintegrasikan kedalam tema-tema pelajaran pada kurikulum KTSP di 

SDN 1 Gili Indah yang dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Hasil analisis menunjukkan ada dua tempat integrasi materi terumbu karang pada tema-

tema pelajaran yang sesuai pada satuan Sekolah Dasar, yaitu (1) untuk kelas IV pada 

tema sumber daya alam, dan (2) untuk kelas VI pada tema pelestarian hewan dan 

tumbuhan, dan keseimbangan lingkungan.  
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