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Abstrak 

Sumber belajar merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan pembelajaran. 

Gagasan penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan sumber belajar 

berbasis web blog dengan konten muatan lokal di wilayah Kulon Progo. Materi yang 

terdapat pada web blog adalah materi ekosistem pada jenjang Sekolah Menengah Atas kelas 

X. Dengan pengembangan sumber belajar ini dapat menambah pengetahuan siswa 

mengenai ragam ekosistem yang terdapat di wilayah Kulon Progo. Sumber belajar ini dapat 

memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai atau aspek-aspek kehidupan yang ada di 

lingkungannya. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur 

dan survei. Sumber belajar yang dikembangkan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) di 

wilayah Kulon Progo. Hasil survei yang didapat menunjukan bahwa potensi lokal yang 

terdapat di wilayah Kulon Progo berupa daerah pegunungan, dataran rendah, kawasan 

hutan mangrove dan kawasan pantai dapat dijadikan sebagai sumber belajar materi 

pelajaran ekosistem SMA kelas X. Sumber belajar yang dikembangkan berbasis web blog 

yang dapat diakses menggunakan internet. 

Kata kunci: sumber belajar, web blog, ekosistem, Kulon Progo 

 

 

 

Pendahuluan 

Perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini sangat berpengaruh pada 

segala aspek kegiatan. Dampak ini juga mempengaruhi kegiatan di dunia 

pendidikan. Kegiatan-kegiatan di dunia pendidikan kini sudah mulai memanfaatkan 

perkembangan teknologi dan komunikasi. Kegiatan ini mulai dari aktifitas belajar 

sampai pengelolaan kegiatan di sekolah. Aktifitas belajar saat ini sangat dipengaruhi 

oleh perkembangan teknologi dan komunikasi. Informasi yang berkaitan dengan 

materi pelajaran sekarang sangat mudah diakses. Salah satu cara untuk mengakses 

informasi tersebut adalah menggunakan internet. Internet ini dapat digunakan untuk 
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mengakses sumber belajar pada sebuah tempat yang disediakan, salah satunya 

adalah web blog. 

Sumber belajar menjadi hal yang sangat vital bagi peserta didik dikarenakan 

menjadi sumber informasi untuk belajar. Menurut Seels dan Richey (1994: 13), 

sumber adalah asal yang mendukung terjadinya belajar, termasuk sistem pelayanan, 

bahan pembelajaran dan lingkungan. Belajar merupakan proses yang terjadi pada 

seseorang sebagai suatu pengalaman (Dayton, 1985) (Prawiradilga, 2014: 68). 

Dengen demikian, sumber belajar merupakan segala segala bentuk yang dapat 

dijadikan sebagai pendukung seseorang untuk mengembangkan pengalamannya 

melalui proses belajar.  

Sumber belajar sebagai segala sesuatu yang ada disekitar lingkungan kegiatan 

belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu mengoptimalisasi 

hasil belajar. Optimalisasi hasil belajar ini dapat dilihat tidak hanya dari hasil belajar 

namun juga dapat dilihat dari proses berupa interaksi siswa dengan berbagai macam 

sumber belajar yang dapat merangsang siswa untuk belajar dan mempercepat 

pemahaman dan penguasaan bidang ilmu yang dipelajarinya. 

Belajar pada hakekatnya adalah suatu interaksi antara individu dan lingkungan. 

Lingkungan menyediakan ransangan (stimulus) terhadap individu dan sebaliknya 

individu memberikan respons terhadap lingkungan. Dalam proses interaksi itu dapat 

terjadi perubahan pada diri individu berupa tingkah laku. Dapat juga terjadi, 

individu menyebabkan perubahan tingkah laku, baik yang positif maupun yang 

negatif. Hal ini menunjukan, bahwa fungsi lingkungan merupakan faktor yang 

penting dalam proses belajar mengajar (Hamalik, 2008: 194). 

Implementasi pemanfaatan sumber belajar di dalam proses pembelajaran 

tercantum dalam kurikulum saat ini bahwa dalam proses pembelajaran yang efektif 

adalah proses pembelajaran yang menggunakan berbagai ragam sumber belajar 

(Sanjaya, 2012.) Sumber belajar ini dapat berupa pesan, orang, bahan, alat, teknik 

dan latar. Dengan memanfaatkan sumber belajar yang tepat maka informasi yang 

disampaikan akan lebih optimal, sehingga peserta didik lebih mudah untuk 

mengolah suatu informasi yang berkaitan dengen pembelajaran tertentu.  

Lingkungan dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang bisa digunakan untuk 

kegiatan belajar. Potensi lingkungan yang sesuai dengan materi pelajaran dapat 
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dikemas dan dikembangankan menjadi suber belajar yang dapat diakses oleh peserta 

didik dengan mudah. Salah satu materi pelajaran yang dapat memanfaatkan 

lingkungan sebagai sumber belajar adalah materi perlajaran ekosistem pada tingkat 

satuan Sekolah Menengah Atas (SMA). Oleh karena itu, penting dikemangkan 

sumber belajar yang berumber pada lingkungan. 

Penggunaan lingkungan sekitar memungkinkan terjadinya proses belajar yang 

lebih bermakna (meaningfull learning) sebab anak dihadapkan pada keadaan dan 

situasi yang sebenarnya. Hal ini dapat memenuhi prinsip pembelajaran kontekstual, 

sebagai mana dimaksudkan dalam prinsip pembelajaran. Selain itu pemanfaatan 

lingkungan sebagai media pembelajaran akan mendorong pada penghayatan nilai-

nilai atau aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya. 

Permasalahan yang dihadapai adalah keterbatasan waktu untuk dapat melakukan 

pembelajaran langsung di lingkungan tersebut. Maka dari itu perlu adanya solusi 

untuk bisa menghadirkan lingkungan tersebut dalam bentuk lain sebgai sumber 

belajar siswa. Hal ini sebagai bentuk pemanfaatan teknologi dalam kegiatan 

pembelajaran. Dalam hal ini pembelajaran mengadopsi kegunaan serta nilai-nilai 

yang terkandung dalam teknologi tersebut untuk peningkatan mutu pendidikan dan 

pembelajaran. 

Kulon Progo menyimpan potensi lingkungan yang dapat dijadikan sebagai 

sumber belajar. Namun, potensi yang ada belum digunakan dan dikembangkan 

secara maksimal. Hal ini terlihat belum adanya sumber belajar berbasis web blog 

yang dapat diakses melalui internet. Pengembangan sumber belajar ini 

menggunakan media web blog, yaitu suatu media yang dapat digunakan dan diakses 

menggunakan internet. Web Blog dapat menyajikan unsur-unsur berupa teks, 

gambar, garfik, suara dan video. Video dapat berupa rekaman ataupun animasi. 

Dengan gambar dan video dapat memberikan gambaran nyata tanpa harus melihat 

langsung ke lingkungan tersebut, sehingga dapat mempermudah siswa untuk belajar. 

Potensi lingkungan yang ada di wilayah Kulon Progo dapat dijadikan sebagai 

sumber belajar yang dikemas dalam media web blog. Gagasan pengembangan ini 

merupakan  upaya untuk memfasilitasi bagaimana siswa dapat belajar dengan 

mudah dan optimal. Maka tujuan dari gagasan pengembangan sumber belajar 

berbasis web blog ini adalah memberikan fasilitas bagi siswa untuk dapat 
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memperoleh materi dengan mudah, khususnya dalam materi ekosistem pelajaran 

biologi kelas X. 

Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur. Literatur yang digunakan 

adalah buku-buku yang sesuai dengan bidang teknologi pembelajaran. Data 

diperoleh dari buku literatur dan melalui survei secara online. Data juga diperoleh 

bedasarkan observasi lingkungan yang ada di wilayah Kulon Progo. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dan survei. Data diperoleh 

dari buku literatur dan melalui survei lingkungan yang ada di wilayah Kulon Progo. 

Potensi lokal di wilayah Kulon Progo yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar 

pada materi ekosistem meliputi daerah pegunungan sampai dengan daerah pantai. 

Potensi tersebut sebagaimana tertera pada Table 1. 

Table 1. Potensi Lokal yang dapat Dijadikan sebagai Sumber Belajar Materi 

Ekosistem 

Potensi Wilayah Jenis Ekosistem 

Goa Sriti Kecamatan Samigaluh Ekosistem Goa 

Sungai Tinalah Kecamatan Samigaluh Ekosistem Sungai 

Hutan Pinus Kecamatan Samigaluh Ekosistem Hutan 

Hutan Mangrove  Kecamatan Temon Ekosistem Mangrove 

Pantai Trisik Kecamatan Galur Ekosistem Pantai 

Potensi lingkungan yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar tersebut 

tersebar dari wilaya utara sampai dengan wilayah selatan Kabupaten Kulon Progo. 

Potensi ekosistem yang ada di Kulon Progo sangat bervariasi. Di wilayah bagian 

utara yang berupa pegunungan terdapat potenis ekosistem berupa ekosistem goa, 

ekosistem hutan dan ekosistem sungai. Wilayah selatan Kabupaten Kulon Progo 

terdapat potensi ekosistem berupa hutan mangrove dan kawasan pantai Trisik.  

Pengembangan sumber belajar ini merupakan bentuk implementasi dari 

teknologi pembelajaran. Hal ini sebagai bentuk untuk mengembangkan ilmu 
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teknologi pembelajaran melalui penelitian dan pemikiran diri yang reflektif. Betrus 

dalam (Prawiradilaga, 2014) menjelaskan bahwa aspek penting masa kini untuk 

sumber belajar yaitu teknologi. Bahkan dijelaskan lebih lanjut mengenai sumber 

belajar teknologi tersebut berorientasi pada teknologi digital yang menjadi ciri 

IPTEK di abad ke-21. Satu hal lagi adalah pemanfaatan teknologi pembelajaran 

secara optimal memanfaatkan berbagai macam sumber belajar untuk menciptakan 

proses belajar yang dapat mengingkatkan mutu kinerja seseorang, yaitu kinerja 

belajar. 

Potensi lingkungan yang ada di Kulon Progo ini sebenarnya dapat dijadikan 

sebagai sumber belajar secara langsung.  Dimana siswa dapat memenfaatkan 

sebagai sumber materi, baik materi yang terkait dengan kurikulum maupun materi 

yang tidak mengikat teapi dapat digunakan pada peristiwa belajar. Lingkungan alam 

yang dimanfaatkan karena kebutuhan akan penyerapan materi.   

Pengembangan yang dilakukan dari potensi lingkungan adalah 

menghadirkannya dalam media lain, yaitu media web blog berupa aplikasi web yang 

digunakan untuk menulis. Menurut Education Blog (2015), web blog merupkan 

media yang mengkombinasikan teks, gambar dan video. Web blog ini dapat 

digunakan sebgai sumber belajar materi ekosistem pada pelajaran biologi. Web blog 

memiliki manfaat bagi guru dan siswa. Manfaat  web blog  digunakan sebagai 

saluran komunikasi tambahan untuk berbagi informasi dengan siswa. 

Web blog yang akan dikembangkan ini merupkan bentuk sumber belajar 

yang memanfaatkan teknologi.  Teknologi ini berbasis internet. Peranan kekuatan 

jaringan untuk diakses oleh siswa berperan besar dalam mengembangkan wawasan 

dan cara berpikir mereka. Hal ini dirancang untuk keperluan belajar dan 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kompetensi. Pengembangan dilakukan 

dengan menyajikan teks secara deskriptif mengenaik ekosistem secara umum dan 

ekosistem yang ada di Kulon Progo. Potensi lingkungan di sajikan dalam bentuk 

gambar dan video yang memberikan gambaran mengenai ekosistem yang ada di 

Kulon Progo. Hal ini untuk memberikan gambaran nyata dan mengenai lingkungan 

tersebut tanpa harus datang langsung ke tempat tersebut.  

Sumber belajar ini sebagai bentuk untuk memfasilitasi siswa dalam belajar. 

Hal ini sangat perlu dilakukan dikarenakan wilayah Kulon Progo yang luas. Siswa 
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tidak memungkinkan untuk mendatangi lingkungan tersebut karena letaknya yang 

saling berjauhan. Dengan sumber belajar berbasis web blog ini, siswa dapat 

mempelajari ekosistem di Kulon Progo dengan lebih efektif, menghemat biaya dan 

tenaga. 

Kesimpulan 

Berdasarkan potensi ekosistem yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo, 

maka perlu adanya pengembangan sumber belajar yang dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk materi pelajaran ekosistem. Hal ini penting untuk dilakukan 

dikarenakan dapat menjembatai keterbatasan akses secara langsung. Pengembangan 

sumer belajar menggunakan media berbasis web blog yang dapat menyajikan unsur 

teks, gambar, suara dan video dapat memberikan kemudahan belajar bagi siswa. 
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