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Abstrak 

Telah dilaksanakan penelitian pengembangan bahan ajar berbasis konteks capung untuk 

melatihkan literasi sains siswa SD. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan bahan ajar 

dengan konteks capung dalam upaya melatihkan siswa SD kelas empat terhadap 

kemampuan literasi sains. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian dan 

pengembangan (Research and Development Method) yang meliputi tahap 1) Studi 

pendahuluan berupa kajian literatur, dan studi lapangan yang dilakukan kepada 16 orang 

guru SD di Kota Sukabumi, 2) Studi pengembangan bahan ajar sampai dengan uji coba 

terbatas menggunakan desain one-shot case study di kelas empat  SD Aisyiyah Kota 

Sukabumi.  Hasil penelitian yang telah didapatkan adalah bahan ajar dengan konteks 

pertanyaan: “Kemana Perginya Capung?” yang telah di uji coba terbatas, serta kemampuan 

literasi sains setelah diberikan perlakuan menggunakan bahan ajar berbasis konteks. Pada 

penelitian ini juga dijaring tanggapan guru terhadap bahan ajar berbasis konteks 

menggunakan lembar kuosioner, dan diperoleh tanggapan bahwa dengan menggunakan 

bahan ajar  mampu memfasilitasi guru untuk membelajarkan IPA dengan cara yang 

sederhana namun bermakna. 

Kata kunci: bahan ajar, konteks, capung, literasi sains. 
 

Pendahuluan 

Pembelajaran sains di sekolah dasar memiliki peranan penting dalam 

menanamkan pemahaman dan kepedulian terhadap lingkungan dan alam sekitar. 

Kecintaan dan ketertarikan terhadap sains harus dikenalkan pada usia muda, karena 

pelestarian alam di masa yang akan datang sangat bergantung pada generasi muda saat 

ini. Anak muda memiliki rasa ingin tahu dan motivasi yang besar (Spencer & Walker, 

2011) sehingga pembelajaran sains harus diupayakan menarik dan bermakna sehingga 

menjadi dasar yang kuat bagi siswa sebagai bekal hidupnya kelak (Suduc, et a.l, 2015). 

Pembelajaran sains yang bermakna penting bagi semua individu baik yang 

nantinya akan berkarier di sains maupun di luar sains. Prinsip sains untuk semua orang 

(science for All) dikaitkan dengan kemampuan literasi sains suatu individu (Rutherford 

& Alhgreen, 2000). Literasi sains (scientific literacy) didefinisikan sebagai kapasitas 
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untuk menggunakan pengetahuan ilmiah, mengidentifikasi pertanyaan dan menarik 

kesimpulan berdasarkan fakta untuk memahami alam semesta dan membuat keputuan 

dari perubahan yang terjadi karena aktivitas manusia (OECD, 2009). Tuntutan literasi 

sains mengisyaratkan bahwa pembelajaran sains diarahkan untuk tidak hanya 

menekankan pada konsep-konsep, melainkan juga harus mengikuti perkembangan 

teknologi serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup.  

Pentingnya literasi sains ternyata belum sesuai dengan kondisi kemampuan 

literasi sains siswa kita. Siswa Indonesia pada kompetisi TIMMS (Trend in 

International Mathematic & Science Study) berada di peringkat ke 38 dari 42 negara 

peserta dengan skor rata-rata 386, sedangkan skor internasional 500 (IEA, 2012), 

sementara pada hasil studi PISA (Programme for International Student Assessment), 

siswa Indonesia berada pada peringkat ke 64 dari 65 negara dengan skor rata-rata 375, 

sedangkan skor rata-rata internasional 500 (OECD, 2013).  

Banyak hal yang membuat kemampuan literasi sains siswa kita rendah. 

Salahsatunya adalah karena siswa kita tidak dikenalkan pada sains yang bermakna. 

Tradisi pembelajaran sains di SD yang terjadi saat ini cenderung lebih berorientasi pada 

transfer pengetahuan serta konteks yang kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari 

(Aikenhead, 2006). Hal tersebut bertentangan dengan tingkat perkembangan kognitif 

siswa usia kelas 4 SD yang berada pada tahap operasi konkret (concrete operation) 

(Suparno, 2001). Pada tahap ini anak sudah mampu mengembangkan pemikiran logis 

yang dapat diterapkan untuk memecahkan persoalan konkret yang dihadapi, namun sulit 

jika langsung dihadapkan pada materi yang abstrak. Siswa pada usia ini akan mampu 

memecahkan permasalahan yang dekat dengan konteks yang sering ditemukan sehari-

hari.  

Pembelajaran sains bermakna dapat dilakukan dengan cara memberikan 

pengetahuan tentang alam sekitar, mengembangkan keterampilan wawasan dan 

kesadaran teknologi dalam kaitan dengan pemanfaatan pada kehidupan sehari-hari. 

Fenomena atau isu yang ditemukan sehari-hari dalam pembelajaran akan memberi 

kesempatan bagi siswa untuk menyelidiki sesuatu melalui percobaan, melatih siswa 

untuk menjadi pengamat yang baik, membantu siswa untuk mengkonstruk sendiri 

materi yang dipelajari. 
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Pada pembelajaran berbasis konteks, konteks digunakan sebagai titik awal untuk 

mengembangkan pemikiran ilmiah (Bennett, Lubben & Hogarth, 2006; Ramsden, 

1997). Tujuan utama dari pendekatan berbasis konteks adalah untuk menyajikan konsep 

ilmiah untuk siswa melalui kegiatan di kehidupan sehari-hari yang dipilih, yang mampu 

meningkatkan motivasi mereka sehingga tertarik untuk belajar sains (Barker dan Millar, 

1999; Köse dan Tosun, 2011). 

Konteks yang dipilih pada bahan ajar mengenai capung yang diawali dari judul 

“Kemana Perginya Capung?”. Capung dipilih menjadi konteks karena capung 

merupakan serangga yang dianggap kurang penting namun sebenarnya banyak memiliki 

peran dalam ekosistem. Menurut World Dragonflies Association (WDA) atau 

komunitas pecinta capung internasional yang berpusat di Inggris, bahwa capung di 

Indonesia terancam punah, diakibatkan kondisi perairan yang semakin memprihatinkan 

(Tribunnews, 2012). Dengan mengangkat materi capung siswa dapat menyadari bahwa 

walaupun capung serangga kecil tapi peranannya sangat besar di ekosistem. Jika capung 

masih ada menandakan bahwa kondisi perairan di sekitarnya masih baik, sebaliknya 

kalau di suatu tempat sudah tidak ditemukan capung maka kondisi perairan sudah 

dianggap tercemar, karena kehidupan capung sangat bergantung pada air sebagai tempat 

hidupnya nimfa (larva capung) yang tidak mampu hidup pada air yang kotor (Susanti, 

1998). 

Bahan ajar yang disusun mengadopsi dari Wulan (2010) dan Toharudin (2005). 

Didalamnya terdapat integrasi dari ketiga dimensi literasi sains (dimensi konten, 

konteks, dan proses), memuat tugas-tugas atau kegiatan, menyajikan ilustrasi atau 

gambar. Bahan ajar juga memiliki kriteria 1) Layak, 2) Berkesesuaian dengan 

kurikulum, 3) Menarik minat siswa, 4) Menumbuhkan motivasi dan menstimulasi 

aktivitas siswa, 5) Menyajikan gambar, 6) komunikatif, logis dan sistematis, 7) 

Kontekstual, 8) Menghargai perbedaan individu, dan 9) Memantapkan nilai-nilai 

(Toharudin, 2011).  

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, tujuan dari penelitian adalah 

mendapatkan bahan ajar berbasis konteks capung untuk melatihkan literasi sains siswa 

SD serta mendapatkan tanggapan dari guru terkait dengan penggunaannya di lapangan. 

Diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini mampu memberikan pengalaman 

sains yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, sederhana  namun bermakna. 
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Metode 

Penelitian ini menggunakan model penelitian dan pengembangan pendidikan 

(educational research and development) yang direncanakan selama dua tahun. Pada 

artikel ini baru disampaikan kegiatan dan hasil penelitian selama 1 tahun dengan 

tahapan yang telah dilaksanakan 1) Studi Pendahuluan dan 2) Pengembangan Model. 

Studi pendahuluan dilaksanakan dengan metode studi pustaka berupa analisis kurikulum 

mata pelajaran IPA SD, analisis kemampuan siswa SD pada konten dan konteks yang 

sesuai, serta studi literatur pembelajaran IPA berbasis konteks. Studi lapangan 

dilaksanakan dengan cara mewawancarai 16 orang guru SD kelas 4 pada Bulan Mei-

Juni 2016. Hal-hal yang ditanyakan menyangkut pembelajaran IPA di SD (praktikum, 

kesulitan dan kendala dalam pembelajaran IPA, serta literasi sains). 

Berdasarkan hasil yang didapat dari studi pendahuluan selanjutnya dilakukan 

studi pengembangan dengan tahapan 1) Perancangan dan penyusunan bahan ajar 

berbasis konteks, 2) Validasi oleh ahli, 3) Perbaikan bahan ajar, dan 3) uji coba terbatas. 

Karakteristik  bahan ajar mengadopsi dari Wulan (2010) dan Toharudin (2005), 

sementara untuk proses penyusunannya mengikuti Anwar (2010), yang meliputi tahapan 

1) Seleksi, 2) Strukturisasi, 3) Karakterisasi, dan 3) Reduksi.  

Uji coba terbatas terhadap bahan ajar dilaksanakan dengan metode pre 

experimental dengan desain one shot case study di kelas 4 SD Aisyiyah Kota Sukabumi 

dengan subjek penelitian sebanyak 18 orang siswa. Instrumen berupa soal literasi sains 

berjumlah 12 soal pilihan ganda menggunakan 4 option dan 1 buah soal uraian. Adapun 

desain penelitian yang digunakan diperlihatkan pada tabel 1. 

Tabel 1. Desain penelitian uji coba terbatas 

X O 

 (Sugiyono, 2008) 

Keterangan: 

X : perlakuan pembelajaran bahan ajar berbasis konteks 

O : Observasi/tes literasi sains 

Hasil tes kemudian dikategorisasi menurut Arikunto (1998) dengan ketentuan 

sebagai berikut. 
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Tabel 2. Kategori penafsiran angka 

angka Kategori 

76-100% Baik 

56-75% Cukup 

41-55% Kurang baik 

0%-40% Tidak baik 

(Arikunto, 1998  ) 

Digunakan pula lembar kuosioner yang diisi oleh guru kelas 4 untuk mengetahui 

tanggapan terhadap bahan ajar berbasis konteks. Kuosioner berupa skala Likert dengan 

isian SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju) dan STS (Sangat Tidak Setuju) 

Pernyataan pada kuosioner dikembangkan terdiri dari indikator 1) tampilan bahan ajar, 

2) tugas pada bahan ajar, 3) ketertarikan siswa terhadap bahan ajar, 4) manfaat bahan 

ajar dalam pembelajaran IPA. 

 Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini telah menghasilkan bahan ajar dengan tampilan seperti gambar 1 

 

 

 
 

Gambar 1. Bahan ajar berbasis konteks capung 
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Konteks pada bahan ajar ini diawali dari pertanyaan “Kemana Perginya 

Capung?” yang nantinya dijawab oleh siswa setelah mempelajari materi, 

mengobservasi, menganalisis, melaksanakan tugas dan kegiatan yang tercantum di 

bahan ajar. PISA 2009 menjabarkan konteks sains ke dalam lima kelompok aspek. 

Dalam bahan ajar ini memuat aspek lingkungan dan sumberdaya alam. Aspek 

lingkungan dalam konteks keragaman mahluk hidup, sementara aspek sumber daya 

dalam konteks ketahanan hidup suatu spesies. Menurut Rustaman (2004) konteks sains 

tidak secara khusus diangkat dari materi yang dipelajari di sekolah, melainkan dari 

kehidupan sehari-hari.  

Konteks capung dipilih juga disesuaikan dengan kurikulum 2013 di kelas 4. 

Pemilihan tema ini jika dikategorisasikan menurut tahapan yang harus ditempuh dalam 

pembuatan bahan ajar menurut Anwar (2010) termasuk pada tahapan seleksi. Tahapan 

selanjutnya adalah strukturisasi berupa pengembangan indikator dari Kompetensi Dasar. 

Strukturisasi juga dilakukan dengan membuat cakupan materi pada bahan ajar dengan 

menyusun proposisi mikro yang selanjutnya dibuat struktur makro. Tahapan selanjutnya 

adalah karakterisasi untuk menentukan konsep yang lebih sederhana yang dekat dengan 

kehidupan siswa kemudian kesulitan perlahan ditingkatkan agar motivasi siswa 

perlahan dibangun Anwar (2010). 

Setelah diimplementasikan kepada 18 orang siswa kelas 4 selanjutnya diberikan 

tes akhir. Hasil dari tes diperlihatkan pada gambar 2 berikut ini. 

 
Gambar 2. Hasil tes literasi sains setelah implementasi  bahan ajar 

Nilai siswa yang tertinggi pada indikator karakteristik capung (72,2) kategori 

cukup baik), sementara pada indikator lainnya yakni peranan pada ekosistem (41,7), 
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proses hidup (48,6) dan cara menjaga capung berada pada kategori kurang baik. Pada 

jawaban uraian dengan pertanyaan apa yang bisa kamu lakukan untuk melestarikan 

kehidupan capung jawaban siswa diuraikan sebagai berikut: 

Tabel 3. Jawaban siswa dalam upaya melestarikan capung 

Jawaban Siswa ke- Jumlah 

siswa 

Persentase Kategori 

Tidak membunuh/menjahili 

capung (menjaga capung) 

5, 12, 18, 11 4 22,2 % Sebagian 

kecil 

Tidak membuang sampah, 

deterjen ke air/sungai (menjaga 

kebersihan air dan sungai) 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 9, 10, 13, 14, 

15, 16 

13 72,22 % Hampir 

seluruhnya 

Jawaban lain yang tidak relevan 

(contoh: menjaga kesehatan) 

17 1 5,55 Sebagian 

kecil 

Hasil nilai tes pilihan ganda memperlihatkan bahwa siswa siswa masih belum 

memahami bagaimana cara untuk menjaga kelestarian capung, namun dari hasil tes 

uraian siswa hampir seluruhnya siswa menjawab tepat bahwa untuk melestarikan 

capung harus dengan cara menjaga kebersihan air baik sungai maupun yang lainnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang siswa menyatakan bahwa 

mereka merasa senang bisa belajar menggunakan bahan ajar berbasis konteks capung 

karena mudah dipahami serta gambarnya bagus, ketertarikan mereka juga dikarenakan 

capung asli dihadirkan dalam pembelajaran untuk di observasi. Siswa juga berpendapat 

bahwa mereka baru pertama kali belajar IPA seperti ini sehingga belum terbiasa, hal 

inilah yang mungkin menyebabkan nilai pada tes literasi sains berada pada kategori 

cukup dan kurang baik. 

Tanggapan guru kelas juga dijaring menggunakan lembar kuosioner dan 

diperoleh hasil yang diuraikan pada tabel 4.  

Tabel 4. Tanggapan guru terhadap bahan ajar 

Pernyataan Jawaban 

Bahan ajar menarik dalam segi tampilan Sangat setuju 

Tugas pada bahan ajar sulit untuk diikuti siswa Tidak setuju 

Bahan ajar menarik minat siswa  Sangat setuju 

Bahan ajar sederhana namun mampu 

membelajarkan IPA dengan cara yang bermakna 

Sangat setuju 

Guru tertarik untuk membuat bahan ajar seperti 

ini 

Sangat setuju 

Bahan ajar membantu siswa memahami materi Sangat setuju 

Pada dasarnya sampai tahap uji coba terbatas bahan ajar berbasis konteks 

mendapatkan tanggapan yang positif baik dari siswa maupun guru. Namun 



Sistiana windyariani – Pengembangan Bahan Ajar..... 

 

 
368 

bagaimanapun pembuatan bahan ajar ini untuk melatih literasi sains yang memerlukan 

pembiasaan dan waktu yang tepat sehingga literasi sains terlatihkan dengan baik. Cara 

belajar siswa melalui pembimbingan guru, pada gilirannya secara psikologis siswa akan 

mengintegrasikan hasil dari berbagai proses pendidikan dalam dirinya, yang akan 

menyebabkan mereka berdaya dalam menggunakan pengetahuan yang telah mereka 

dapatkan untuk menjelaskan berbagai masalah dan menemukan pengetahuan baru 

(Toharudin, 2011). 

Sekolah tidak perlu mengajarkan terlalu banyak konten, tetapi mengajar sedikit 

konten dengan cara yang lebih baik. Karena dengan berfokus pada topik yang lebih 

sedikit, guru akan dapat menyampaikan ide secara bertahap dalam berbagai konteks, 

memberi penguatan dan pendalaman materi bagi siswanya. Sehingga siswa memiliki 

wawasan yang mendalam dan kaya daripada hanya memperoleh banyak topik tetapi 

dangkal. Siswa juga sebaiknya lebih sering diberikan tugas-tugas berupa kegiatan 

melakukan observasi, investigasi, kerja ilmiah dan juga mempelajari dampak teknologi 

(Tjalla, 2009). 

Bahan ajar sains yang diperlukan oleh siswa adalah bahan ajar yang dapat 

memenuhi kebutuhannya dalam usaha menguasai materi pelajaran dan kompetensi lain 

yang harus dimilikinya agar siswa berminat untuk mempelajarinya. Menurut Redjeki 

(1977) bahwa untuk memperjelas konsep yang dipaparkan, dapat digunakan contoh 

yang akrab dengan siswa. Dengan kata lain penulis bahan ajar harus banyak 

memasukkan lingkungan yang ada di sekitarnya ketika memberi contoh untuk 

memperjelas konsep, selain itu  penulis juga perlu memasukkan kegiatan yang bersifat 

pemecahan masalah  pada tiap akhir pembahasan satu konsep. Untuk menjawab atau 

memecahkan masalah tersebut siswa harus berpikir. Dengan melakukan proses berpikir 

ia akan menggali konsep-konsep yang pernah disimpan dalam ingatannya, dan 

melakukan seleksi terhadap konsep yang tepat yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah. 

Salah satu tujuan utama pendidikan sains yang tertulis dalam berbagai dokumen 

kurikulum atau standar pendidikan sains di dunia adalah terrwujudnya masyarakat 

berliterasi sains (scientific literacy) (Norris & Philips, 2003). berbagai reformasi dan 

upaya ditekankan pada pengembangan pemahaman yang akurat tentang sains dan 

literasi sains.  
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Capung hanyalah satu dari banyak konteks dalam kehidupan sehari-hari yang 

dipilih. Sebetulnya masih banyak konteks lain yang menarik dan relevan yang bisa 

diangkat oleh guru dalam membuat bahan ajar berbasis konteks dalam upaya 

melatihkan literasi sains. Guru yang memberikan tanggapan mengenai bahan ajar ini 

juga menyatakan bahwa dirinya tertarik untuk membuat bahan ajar berbasis konteks 

untuk melatihkan literasi sains.   

Daftar Pustaka 

Aikenhead, G. 2006. Science Education for Everyday Life. New York: Teachers’ 

College Press. 

Anwar, S. 2010. Pengolahan Bahan Ajar. Bandung: Program PPs UPI. 

Arikunto, S 1998. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

Barker, V., & Millar, R. 1999. Students reasoning about basic chemical reactions: What 

changes occur during a context-based post-16 chemistry course? International 

Journal Science Education, 21(6), 645-665. 

Bennett, J., & Lubben, F. & Hogarth, S. 2006. Bringing science to life: A synthesis of 

the research evidence on the effects of context-based and sts approaches to 

science teaching. Science Education, 91(3), 347-370. 

IEA 2012 Annual Report Public Version. Tersedia. http:www.iea.org (5 April 2015) 

Köse, E., & Tosun, F. 2011. Effect of context based learning in students achievement 

about nervous system. Journal of Turkish Science Education, 8(2), 91-106. 

Norris S.P., & Phillips, L.M. 2003. How literacy in its fundamental sense is central to 

scientific literacy. Science Education, 87, 224-240.  

OECD 2009. PISA 2009 Assessment Framework. Key Competencies in Reading, 

Mathematics.and Science.Organisation for Economic Co-operation & 

Development &Unesco Institute for Statistics. 

OECD 2013.PISA 2009 Result.Executive Summary.Organisation for Economic Co-

operation & Development &Unesco Institute for Statistics. 

Ramsden, M. J. 1997. How does a context‐based approach influence understanding of 

key chemical ideas at 16+?.International Journal of Science Education, 19(6), 

697-710. 

Redjeki, Sri. 1977. Perkembangan Konsep Biologi. Disertasi PPs UPI. Bandung: Tidak 

diterbitkan. 

Rustaman, N. 2004. Literasi Sains Anak Indonesia 2000 dan 2003. [Online]: Tersedia: 

literasi_sains%20anak%20Indonesia%20 (5 Jan 2015) 

Rutherford & Alhgren 2000. Science for All America. Tersedia online: 

http://www.project2016.org. diunduh 17 Agustus 2015 

http://www.project2016.org/


Sistiana windyariani – Pengembangan Bahan Ajar..... 

 

 
370 

Spencer, T.S., & Walker, T.M. 2011. Creating a Love for Science for 

ElementaryStudents through Inquiry-based Learning. Journal of Virginia 

Scence Education, 4(2), 18-21 

Suduc, et al. 2015 Inquiry Based Science Learning in Primary Education 
 
Procedia - 

Social and Behavioral Sciences. Volume 205, 9 October 2015, Pages 474-479 

Tersedia online: http://ac.els-cdn.com/S1877042815050624/1-s2.0-

S1877042815050624-main.pdf?_tid=4e0f06ac-6511-11e6-b32d-

00000aacb362&acdnat=1471503748_c6dfd4f0ba5818cbb5ebb5c5a198e092. 

(14 Agustus 2016). 

Suparno. 2001.Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget. Yogyakarta: Kanisiu 

Susanti, S. 1998. Mengenal Capung. Cibinong: LIPI 

Sugiyono. 2008. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. 

Tjalla, A. 2009. Potret Mutu Pendidikan Indonesia Ditinjau dari  Hasil-hasil Studi 

Internasional. Tersedia online http://pustaka.ut.ac.id/pdfartikel/TIG601.pdf (11 

Agustus 2016) 

Tribunnews 2012. Capung di Indonesia Terancam Punah. Tersedia online 

http://www.tribunnews.com/iptek/2012/06/10/capung-di-indonesia-terancam-

punah (17 Agustus, 2012) 

Toharudin, U. 2005. Membangun Literasi Sains Siswa: Panduan Praktis dalam 

Menyusun Bahan Ajar Sains. Sps UPI Bandung: tidak diterbitkan. 

Toharudin, U. 2011. Membangun Literasi Sains Peserta Didik. Bandung: Humaniora. 

Wulan, A R., 2010. Pengembangan Model Bahan Ajar Biologi Berbasis Literasi Sains 

untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Memecahkan masalah 

Lingkungan. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan IPA 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815050624
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/205/supp/C
http://ac.els-cdn.com/S1877042815050624/1-s2.0-S1877042815050624-main.pdf?_tid=4e0f06ac-6511-11e6-b32d-00000aacb362&acdnat=1471503748_c6dfd4f0ba5818cbb5ebb5c5a198e092
http://ac.els-cdn.com/S1877042815050624/1-s2.0-S1877042815050624-main.pdf?_tid=4e0f06ac-6511-11e6-b32d-00000aacb362&acdnat=1471503748_c6dfd4f0ba5818cbb5ebb5c5a198e092
http://ac.els-cdn.com/S1877042815050624/1-s2.0-S1877042815050624-main.pdf?_tid=4e0f06ac-6511-11e6-b32d-00000aacb362&acdnat=1471503748_c6dfd4f0ba5818cbb5ebb5c5a198e092
http://pustaka.ut.ac.id/pdfartikel/TIG601.pdf%20(11
http://www.tribunnews.com/iptek/2012/06/10/capung-di-indonesia-terancam-punah%20(17
http://www.tribunnews.com/iptek/2012/06/10/capung-di-indonesia-terancam-punah%20(17

