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Abstrak 

Ekologi umumnya berpusat pada masalah perkotaan, seperti keberadaan industri, tata letak 

kota, reklamasi, dan pencemaran limbah. Sedangkan permasalahan yang mengangkat kajian 

otentik daerah terutama local wishdom masih jarang, jikapun ada, hanya terbatas pada 

observasi, belum mengangkat sumber daya yang ada sebagai bahan ajar. Kawasan Gunung 

Api Purba merupakan kawasan geoheritage yang memiliki potensi lokal dengan komponen 

ekosistem maupun vegetasi yang beraneka ragam. Jika dimanfaatkan dengan tepat dapat 

membawa kebermanfaatan yang besar, hal ini terwujud apabila berbagai pihak 

memperhatikan prinsip sustainable living. Pentingnya penelitian fenomena ekologi di 

kawasan ini perlu dilakukan mengingat menarik dari segi sejarah geologi dan untuk 

mengetahui kondisi kekayaan alam setelah terkena dampak dari ekowisata. Apabila isu ini 

dikaji sebagai sumber belajar berupa modul untuk SMA, tentu akan mampu menggali 

kemampuan literasi sains, karena untuk memecahkan berbagai persoalan fenomena ekologi 

tersebut diperlukan kemampuan masyarakat yang berliterasi sains. Modul yang 

dikembangkan berupa bahan ajar cetak yang memfasilitasi pengetahuan kolaboratif antar 

siswa dengan masyarakat.  Selain itu dengan mengangkat kawasan geoheritage Gunung 

Api Purba sebagai sumber belajar, juga mampu meningkatkan kesadaran pesertadidik 

terhadap homeostasis alam dan menghormati hubungan timbal balik antar makhluk hidup. 

Secara eksplisit setiap sekolah harus mendukung terciptanya sumber daya manusia yang 

beretika, sehingga penanaman sikap peduli lingkungan sebagai bagian dari etika luhur 

harus diterapkan di sekolah. 

Kata Kunci: Integrated Module, Geoheritage, Science Literacy, GAP Nglanggeran 

Pendahuluan 

Di abad ke-21 ini, Biologi bukan sekedar ilmu yang mempelajari kehidupan, 

berbagai riset telah dilakukan, dan beragam penemuan yang telah dikembangkan 

mampu meningkatkan kualitas hidup manusia. Berbagai masalah kerawanan pangan, 

pemenuhan papan, kebutuhan energi, kesehatan dan lingkungan bergantung kepada 

ilmu biologi. Biologi telah dikembangkan di segala ranah pengetahuan, salah satunya 

adalah biologi dalam kaitannya dengan ekologi. Ekologi mempelajari seluk beluk 

interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Dalam dunia pendidikan, mata pelajaran 

ekologi disampaikan pada kelas 10 semeter 2. Tujuan dari bab ekologi ini adalah 

menjadikan siswa paham terhadap realitas alam dalam upaya memahami jati diri dan 
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lingkungannya serta membangkitkan kesadaran untuk mencintai alam dengan segenap 

isinya.  

Adapun standar kompetensi berdasarkan silabus adalah siswa mampu 

menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi serta 

perananan manusia dalam keseimbangan ekosistem.  

Fenomena yang diangkat menjadi bahan kajian ekologi umumnya berpusat pada 

masalah perkotaan, seperti keberadaan industri, tata letak kota, reklamasi, dan 

pencemaran limbah. Sedangkan permasalahan yang mengangkat kajian otentik daerah 

terutama local wishdom masih jarang, jikapun ada, hanya terbatas pada observasi 

vegetasi, belum mengangkat sumber daya yang ada sebagai bahan ajar. Bahan kajian 

otentik dikaitkan dengan kehidupan sosial, bersifat kontekstual dan melibatkan berbagai 

disiplin ilmu dalam mengkajinya, misalnya lingkungan hidup, ekologi, dan 

bioteknologi. 

Fenomena ekologi, baik dalam hubungan antar komponen ekosistem maupun 

vegetasi yang berada di kawasan gunung api purba Nglanggeran dapat dijadikan sebagai 

bahan kajian otentik siswa. Kawasan ini selain memiliki geologi dan geomorfologi yang 

menarik, sejak tahun 2009 juga telah ditetapakan menjadi kawasan ekowisata situs 

geoheritage. Pentingnya penelitian fenomena ekologi perlu dilakukan mengingat 

menarik dari segi sejarah geologi dan mengatahui kondisi vegetasi akibat dampak dari 

ekowisata. Apabila isu ini dikaji sebagai sumber belajar, tentu akan mampu menggali 

kemampuan literasi sains siswa, karena untuk memecahkan berbagai persoalan 

fenomena ekologi tersebut diperlukan kemampuan masyarakat yang berliterasi sains.  

Masyarakat yang berliterasi sains memiliki kemampuan menggunakan pengetahuan 

sains, mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti, 

dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan 

perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia.  

Mengangkat isu ekologi kawasan gunung api purba, diharapkan selain 

meningkatkan kemampuan berliterasi sains juga mampu meningkatkan kesadaran siswa 

terhadap kepedulian lingkungan. Siswa yang tanggap dan peka terhadap problematika 

yang ada disekitar mereka tentu akan memiliki nilai kebermanfaatan terhadap 

lingkungan. Secara eksplisit setiap sekolah harus mendukung terciptanya sumber daya 

manusia yang beretika luhur sehingga penanaman sikap peduli lingkungan sebagai 
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bagian dari etika luhur harus diterapkan di sekolah. Hal ini sejalan dengan tujuan 

pembelajaran IPA yaitu, ikut serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan alam. 

Sikap manusia dapat dibentuk atau dididik melalui pendidikan sehingga karakter positif 

berupa kesadaran, kepekaan akan muncul pada diri siswa. 

Menurut The Geological Society of America (2011: 56), geoheritage merupakan 

istilah deskriptif yang diterapkan untuk situs atau daerah fitur geologi yang memiliki 

nilai scientific, pendidikan, budaya, atau nilai estetika, situs geoheritage juga dapat 

dijadikan sarana pendidikan yang dapat diadaptasi sebagai sumber belajar. Mengingat 

analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan sumber belajar peserta didik maka 

penyusunan media pembelajaran dengan mengangkat pengelolaan geoheritage di 

Kawasan Gunung Api Purba Nglanggeran dipandang sebagai solusi yang tepat.  

Media pembelajaran yang dikembangkan merupakan modul, pemilihan modul 

ini akan memberi kemudahan dan peluang besar bagi peserta didik untuk mengaksesnya 

secara global. 

Pembahasan 

Kawasan Geoheritage Gunung Api purba Nglanggeran  

Geoheritage mencakup lansekap dan fitur geomorfologi lain yang 

menggambarkan efek saat ini, efek masa lalu dan pembentukan bumi (M Brock & V 

Semeniuk, 2007: 53). Kawasan Geoheritage GAP Nglanggeran merupakan salah satu 

kawasan yang memiliki fitur geologi dan lansekap atau bentang alam yang terbentuk 

secara alami. Pengelolaan kawasan ini difokuskan pada ekowisata.  

Ekowisata adalah konsep pariwisata yang mengkolaborasikan rekreasi, edukasi, 

konservasi alam dan sosial budaya secara terintegrasi. Pengelolaan tidak semata 

mengeksplorasi keindahan alam namun juga mendorong pelestarian budaya (local 

wisdom). Konsep ekowisata juga menekankan partisipasi masyarakat sebagai salah satu 

bagian penting agar kegiatan wisata tersebut dapat mendatangkan manfaat ekonomi bagi 

penduduk setempat. Hal ini pula yang dilakukan di GAP Nglanggeran, pengelolaannya 

melibatkan warga setempat sebagai penanggungjawab. Pemuda Karang Taruna Bukit 

Mandiri adalah perintis kegiatan pariwisata berbasis lingkungan yang kemudian saat ini 

disebut dengan kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran. Konsep ekowisata di 



Prosiding Symbion (Symposium on Biology Education), 

Prodi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Ahmad Dahlan,  

27 Agustus 2016 

p-ISSN: 2540-752x 

e-ISSN: 2528-5726 

 

 
586 

Nglanggeran menunjang prinsip sustainable tourism, atau pariwisata berkelajutan yang 

mendukung usaha konservasi alam, sosial budaya dengan memanfaatkan potensi lokal. 

Gunung Api Purba Nglanggeran memiliki ketinggian 200-700 mdpl. 

Kenampakan perbukitan Nglanggeran sebagai hasil proses gunung api purba zaman 

oligosen (lebih dari 42 juta tahun yang lalu) yang berupa vulcanic neck dan dike 

berbentuk bongkahan-bongkahan batu breksi-andesit tua. Secara geomorfologis, bagian 

atas Gunung Api Purba Nglanggeran memiliki lima puncak gunung, yaitu Gunung 

Kelir, Gedhe, Bongos, Blencong, dan Buchu; empat sumber mata air, yaitu Sumber 

Comberan, Telaga Wungu, Mardhidho, dan Talang Kencono. Fenomena alam dengan 

berbagai potensi biologis dan ekologis yang cukup besar, menjadi alasan beragam 

habitat dapat survive di tempat ini.  

Berbagai tipe habitat yang ditemui memungkinkan berkembangnya vegetasi dan 

fauna yang identik. Kawasan Pemean Gadhung menjadi hunian habitat kera, ular dan 

kelelawar. Beberapa jenis anggrek di Nglanggeran merupakan anggrek terestial 

(anggrek tanah), antara lain spesies Calanthe sp, Spathoglottis plicata, Pecteilis 

susannae anggrek ini tersamarkan oleh keberadaan tanaman sekitar, bahkan tidak 

banyak pengunjung dan pengelola mengenalinya. Beberapa jenis anggrek epifit dan 

litofit juga dijumpai di kawasan ini, dengan jumlahnya banyak dan tersebar di beberapa 

lokasi. Anggrek epifit dan litofit lebih mudah teramati karena keberadaanya menempel 

di bebatuan dan batang pohon. Anggrek epifit yang dijumpai di Nglanggeran mulai dari 

jenis yang kosmopolit yakni Dendrobium crumenatum (Anggrek merpati), Coeloegyne, 

Pholidota dll. 

Lansekap Gunung Api Purba yang unik dengan berbagai jenis vegetasi dan 

founa di dalamnya inilah yang menjadi alasan dinobatkan oleh UNESCO menjadi salah 

satu Geopark. Namun kawasan ekowisata ini juga menghadapi tantangan cukup besar 

dalam hal pengelolaan lingkungan. Bukan tidak mungkin jika pengelolaan lingkungan 

kurang memadai dan ekplorasi panorama berlebihan, akan menyebabkan rona ekowisata 

ini akan berakhir sama dengan obyek wisata tempat lain.  

Indikasi pengembangan ekowisata Gunung Api Purba Nglanggeran yang 

berpotensi mengancam kelestarian terlihat dari sejumlah fasilitas pendukung di 

sepanjang jalur pendakian. Pembangunan pos peristirahatan serta beberapa tangga 

pendaki telah menghilangkan sejumlah habitat keanekaragaman hayati. 
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Salah satunya adalah speseies anggrek yang kehilangan pohon inang serta anggrek 

tanah yang hidup di sepanjang jalur pendakian. Tanpa mengetahui potensi 

keanekaragaman hayati, prinsip pengembangan ekowisata berbasis konservasi juga 

terancam terabaikan. Hal tersebut disayangkan karena selain panorama yang indah, 

kawasan ini merupakan laboratorium alam dengan keanekaragaman yang tinggi.  

Usaha pengelolaan lingkungan di kawasan Gunung Api Purba Nglanggeran 

dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, antara lain melalui sosial budaya dengan 

tetap menjaga kearifan lokal (local wisdom) setempat. Usaha lain yang dapat dilakukan 

adalah melalui pendidikan, penelitian untuk mengekplorasi keragaman jenis hayati perlu 

ditingkatkan. Inventarisasi dan identifikasi keanekaragaman hayati diperlukan untuk 

mengarahkan pengembangan ekowisata agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. 

Informasi mengenai habitat juga berguna bagi pengelola ekowisata untuk menetukan 

lokasi ideal dalam pembukaan jalur pendakian serta menentukan daerah mana saja yang 

dapat dikunjungi dan tidak boleh dikunjungi. 

Tanpa mengurangi fungsi dari fasilitas yang tersedia, usaha pengelolaan potensi 

ekowisata juga membutuhkan kesadaran mengenai daya dukung lingkungan. Orientasi 

untuk mendatangkan wisatawan dan menghasilkan restribusi sebesar-besarnya harus 

diiringi dengan memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan agar terjamin 

keberlanjutan sumber daya yang tersedia. 

Kurangnya pengetahuan pengelola dan masyarakat pada keanekaragaman hayati 

dan nilainya dapat membuat spesies-spesies vegetasi dan founa semakin terancam 

karena habitatnya rusak akibat pengembangan ekowisata. Terjaminnya kelestarian 

keanekaragaman hayati dan habitat perlu menjadi perhatian khusus pada kawasan 

ekowisata berbasis konservasi. Beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh pengelola 

ekowisata Gunung Api Nglanggeran agar tetap lestari adalah menggandeng perguruan 

tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Keberadaan institusi pendidikan 

berperan aktif dalam mendampingi dan mengawasi pengelolaan ekowisata agar tetap 

memperhatikan aspek-aspek keseimbangan alam, sehingga prinsip suistainable living 

tetap menjamin keberlangsungan di masa depan.  

Integrated Module  

Perkembangan IPTEK berbading lurus dengan semakin majunya pendidikan 

sains yang menjadi pioner pengetahuan formal di lingkungan sekolah. Sementara di 




