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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kearifan lokal yang ada di sungai 

Way Kiri dan kesesuaian hasil identifikasi kearifan lokal di sungai Way Kiri 

Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan kompetensi dasar pada kurikulum 2013 

revisi. Subjek penelitian ini adalah 10 guru IPA yang berada di kawasan sungai 

Way Kiri baik (jarak jangkauan 1-5 Km) dengan teknik purposive sampling. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara dan angket (tertutup dan semi 

tertutup), hasil skor angket dianalisis dan diinterpretasikan kedalam kreteria 

deskriptif persentase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 20 bentuk 

kearifan lokal di sungai Way Kiri Kabupaten Tulang Bawang Barat berkaitan 

dengan kompetensi dasar pada kurikulum 2013 akan tetapi hanya 16  bentuk 

kearifan lokal yang berkriteria sesuai dan dapat dijadikan sebagai sumber belajar 

IPA SMP berbasis kearifan lokal. Persentase rata-rata untuk kesesuaian kearifan 
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lokal dengan kompetensi dasar IPA SMP adalah 77,5% dengan kriteria sesuai 

yang meliputi: kesesuaian kearifan lokal dengan KD kelas VII adalah 10 

keariflokal antara lain pengukuran beras menggunakan kulak; ikan tapah; ikan 

lais; pembersihan alat-alat upacara; mengobati panas anak dengan daun dadap dan 

bawang merah; kayu apu dan eceng gondok; larangan  penggunaan putas; tuba 

dan setrum; sistem bawang; larangan penebangan pohon di sekitar sungai; fase 

bulan yakni pada bulan separuh dan bulan mati. Kesesuaian kearifan lokal dengan 

KD kelas VIII adalah 4 kearifan lokal antara lain tarian nenemo; tembilang 

(linggis), tugal, geghubak, dan getas; Q Tik, Q-Way, dan  Q-Ret; kekuhan 

(kentongan) dan bedug dan kesesuaian kearifan lokal dengan KD kelas IX adalah. 

2 kearifan lokal antara lain tradisi pembibitan pada petani karet dan sistem tebas, 

tebang dan bakar lahan 

 

Kata kunci: kearifan lokal, kompetensi dasar, sumber belajar, IPA 
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MOTTO 
 

 

 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 

urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).” 

(Q.S Al-Insyirah : 5-7) 

 

 

“Allah tempat meminta segala sesuatu” 

(Q.S Al-Ikhlas : 2) 

 

 

“Kehormatan manusia adalah pengetahuannya. Orang-orang bijak suluh yang 

menerangi jalan setapak kebenaran. Didalam pengetahuan terletak kesempatan 

untuk keabadian. Sementara manusia bisa mati, kebijakan hidup abadi.” 

(Ali bin Abi Thalib) 

 

 

“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar” 

(Umar bin Khattab ra.) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab I pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan ingin mengembangkan potensi 

peserta didik secara utuh, seimbang, dan berkesinambungan tidak hanya 

dimensi intelektual, tetapi juga dimensi spiritual, kinestetik dan sosial serta 

keterampilan yang diperlukan sebagai warga masyarakat dan warga negara 

(Depdiknas, 2003: 3).  

 

Pendidikan tidak lepas dari proses pembelajaran yang ada disekolah. Proses 

pembelajaran merupakan sebuah inti dari proses pendidikan secara 

keseluruhan. Beberapa komponen yang melekat pada pendidikan di antaranya 

adalah kurikulum, guru dan siswa. Kurikulum 2013 revisi menganut 

pembelajaran yang dilakukan guru dalam bentuk proses yang dikembangkan  
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berupa kegiatan pembelajaran di kelas, sekolah, masyarakat dan pengalaman 

belajar langsung peserta didik sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan 

kemampuan awal peserta didik. Kurikulum 2013 revisi menekankan 

penerapan pendekatan scientific sesuai dengan Permendikbud No. 22 Tahun 

2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang 

mengisyaratkan tentang perlunya proses pembelajaran yang dipandu dengan 

kaidah- kaidah pendekatan saintifik/ilmiah (Depdikbud, 2016: 14). 

 

Berdasarkan pedoman umum pembelajaran pada Permendikbud Nomor 81A 

Tahun 2013 mengenai pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) , proses 

pembelajaran IPA di sekolah harus memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengembangkan potensi dalam bidang sikap, pengetahuan, maupun 

keterampilan (Depdikbud, 2013: 16). Pembelajaran IPA merupakan 

pembelajaran yang melibatkan beberapa aspek antara lain proses berpikir 

kritis, pengamatan, dan kesadaran dalam mengamati gejala-gejala alam yang 

terjadi di sekitar lingkungan. Pembelajaran IPA melibatkan siswa untuk dapat 

melakukan penyelidikan, sehingga siswa dapat membuat hubungan antara 

pengetahuan dalam konsep dengan pengetahuan ilmiah yang ditemukan secara 

mandiri oleh siswa. 

 

IPA merupakan pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara teratur, 

berlaku umum (universal), dan berupa kumpulan data hasil observasi dan 

eksperimen. Pembelajaran sains merupakan salah satu cabang ilmu 

pengetahuan alam yang mempelajari tentang gejala-gejala alam. Sains 
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berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam, sehingga sains bukan 

hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, atau prinsip-prinsip melainkan juga merupakan suatu proses 

penemuan. Proses pembelajaran sains menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar siswa dapat 

menjelajahi dan memahami alam sekitarnya secara ilmiah (Wisudawati dan 

Sulistyowati, 2014: 44). IPA menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2016 

yakni berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, 

sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa 

fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana 

bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan  sehari-

hari (Depdikbud, 2016: 2). 

 

Pembelajaran menggunakan lingkungan sebagai sumber dan objek belajar 

dapat mengarahkan siswa pada upaya mengaitkan pelajaran akademis dengan 

konteks kehidupan nyata. Seperti yang dikemukakan oleh Tilaar (2002: 42) 

bahwa lingkungan adalah sumber belajar yang pertama dan utama. Proses 

belajar mengajar yang tidak memperhatikan lingkungan juga tidak 

membuahkan hasil belajar yang maksimal. Anak akan mudah memahami 

konsep-konsep yang rumit dan abstrak apabila dalam pembelajarannya 

disertakan dengan contoh-contoh yang konkrit yaitu contoh yang wajar sesuai 

dengan situasi dan kondisi lingkungan yang dihadapi. 
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Pembelajaran berbasis sains keunggulan lokal diatur pula dalam Undang-

Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab XIV Pasal 50 ayat 5 menegaskan 

bahwa pemerintah kabupaten atau kota mengelola pendidikan dasar dan 

menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis pendidikan lokal. Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Bab III Pasal 14 Ayat 1 menyatakan 

bahwa kurikulum SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, dapat 

memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Keunggulan lokal itu 

sendiri dapat berupa hasil bumi, kreasi seni, tradisi atau budaya yang menjadi 

keunggulan dalam suatu daerah (Asmani, 2012: 43). 

 

Pembelajaran berbasis kearifan lokal merupakan strategi penciptaan 

lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang 

mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Banyak 

sumber dan objek yang ada dalam lingkungan relevan untuk dijadikan contoh 

kongkrit sebagai solusi konsep yang rumit dan abstrak dalam pembelajaran 

IPA. Proses pembelajaran IPA berbasis kearifan lokal tidak hanya mentransfer 

budaya serta perwujudan budaya tetapi menggunakan budaya untuk 

menjadikan siswa mampu menciptakan makna, menembus batas imajinasi, 

dan kreatif dalam mencapai pemahaman yang mendalam tentang mata 

pelajaran yang dipelajari (Sardjiyo dan Pannen, 2005: 84).  

 

Pembelajaran bermakna menurut teori Ausubel adalah suatu proses 

dikaitkannya infomasi baru pada konsep - konsep yang relevan yang terdapat 

dalam struktur kognitif (Trianto, 2009: 37). Pembelajaran kontekstual seperti 
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pembelajaran IPA berbasis kearifan lokal membantu guru mengaitkan konten 

mata pelajaran dengan situasi dunia nyata. Maka pembelajaran IPA berbasis 

kearifan lokal akan membantu siswa untuk mendapatkan pembelajaran yang 

bermakna. Pembelajaran IPA berbasis kearifan lokal akan mampu menggali 

pengetahuan siswa mengenai potensi-potensi daerahnya yang ternyata 

memiliki relevansi dalam pembelajaran sains yang mungkin belum disadari 

sebelumnya. Melalui pembelajaran tersebut diharapkan pula akan 

memunculkan fanatisme yang kuat, karakter akan terbentuk, menumbuhkan 

kecintaan terhadap potensi daerah yang ada, memunculkan kreativitas baik 

pada guru maupun peserta didik, memiliki semangat juang terhadap daerahnya 

(Fitriyani, 2015: 13). 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang lakukan peneliti pada tanggal 26-31 

oktober 2017 dengan guru bidang studi IPA di SMP Negeri 2 Tulang Bawang 

Tengah, SMP Negeri 4 Tulang Bawang Tengah, SMP Karya Bhakti, SMP 

Negeri 2 Tulang Bawang Udik, dan SMP Negeri 3 Tulang Bawang Udik 

menyatakan bahwa sumber belajar yang digunakan guru untuk menunjang 

dalam proses pembelajaran IPA terpadu tidak bervariasi. Umumnya guru 

hanya mengandalkan buku teks, lembar kerja siswa (LKS), power point yang 

di tampilkan guru, dan praktikum. Guru tidak memanfaatkan bahan, alat, 

teknik, peristiwa, dan lingkungan yang sebenarnya dapat menjadi sumber 

belajar yang bervariasi. Jika guru memperhatikan lingkungan disekeliling 

sekolah sebenarnya banyak sekali sumber belajar yang bisa dijadikan sebagai 

sumber pengetahuan.  
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Siswa hanya tergantung pada guru dan buku teks dalam proses belajar. Buku 

teks pembelajaran yang ada saat ini, lebih menitik beratkan pada teks berbasis 

nasional dan tidak mencerminkan lingkungan setempat atau materi berbasis 

potensi lokal. Buku teks tersebut telah diadobsi dari budaya barat yang budaya 

barat tersebut tidak mencerminkan kearifan lokal di daerah. Misalnya pada 

tumbuhan dan hewan yang tidak dapat ditemui siswa di lingkungan setempat 

serta budaya-budaya yang diambil dari budaya barat. Kebanyakan buku teks 

pelajaran hanya memuat materi dan kegiatan yang  kurang sesuai dengan 

kondisi siswa, guru, maupun lingkungan sekolah. Hal ini mengakibatkan 

siswa mengalami kesulitan dalam membuat hubungan antara konsep materi 

pelajaran dengan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Siswa kadang merasa bosan saat mengikuti pembelajaran IPA karena tidak 

dapat menghubungkan antara apa yang mereka pelajari di dalam kelas dengan 

penerapan pengetahuan dalam lingkungan. Hal ini yang mempengaruhi proses 

pembelajaran dan hasil belajar siswa tidak baik. Seharusnya dengan dapat 

mengorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja 

bagi siswa materi itu akan berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi yang 

dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa, sehingga tidak akan 

mudah dilupakan. Kegiatan  pembelajaran dengan memadukan pengetahuan 

sains asli masyarakat dan sains ilmiah mampu meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap konsep-konsep sains ilmiah dan menjadikan pembelajaran 

lebih bermakna. 
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Siswa sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Tulang Bawang Barat tidak 

dapat berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di 

lingkungannya. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran IPA di sekolah tidak 

kontekstual, yaitu siswa tidak dituntut untuk dapat mengetahui hubungan 

antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Seharusnya 

pembelajaran yang bersifat kontekstual akan  membantu siswa dalam 

membuat sebuah keterkaitan antara sebuah materi dengan konteks kehidupan 

sehari-hari mereka.  

 

Hasil pengamatan dan wawancara terhadap siswa menunjukkan bahwa siswa 

masih jauh dari nilai-nilai budaya setempat, artinya bahwa mereka masih 

belum dapat memaknai kearifan lokal yang ada di Tulang Bawang Barat. Hal 

ini terlihat dari cara siswa berpakaian, cara berbicara, berprilaku dan cara 

siswa menghargai budaya yang masih jauh dari yang seharusnya diharapkan, 

sehingga siswa terindikasi mengalami penurunan nilai moral. Misalnya pada 

siswa yang sejak dini sudah tidak menjaga lingkungan sekolah yaitu 

membuang sampah sembarangan, hal tersebut menunjukkan bahwa mereka 

sendiri tidak peduli terhadapan kebersihan, dikarenakan mereka jauh dari 

nilai-nilai budaya yang ada di lingkungan setempat. Padahal di sekeliling  

lingkungan sekolah masyarakat sangat menjaga kebersihan dan selalu 

membuang sampah pada tempatnya. Ini merupakan salah satu bukti bahwa 

siswa sudah mengalami penurunan nilai moral sehingga tidak mengerti dan 

memahami bahwasanya hal tersebut bagian dari nilai kearifan lokal yang 

penting.  
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Adanya kesenjangan dari hasil wawancara guru dan observasi pada siswa 

mengenai kearifan lokal yang tidak diketahui apalagi diterapkan dalam 

pembelajaran. Walaupun dari hasil wawancara dengan beberapa warga 

masyarakat Tulang Bawang Barat mengungkapkan bahwa banyak sekali 

kearifan lokal yang ada di lingkungan antara lain cara dalam menangkap ikan 

pada masyarakat panaragan dan kartak kampung, pemeliharaan kerbau yang 

hidup di rawa, tanaman karet sebagai penghasilan pokok masyarakat dan lain-

lain. Kearifan lokal tersebut dapat dijadikan sebagai sumber belajar siswa 

sehingga memudahkan guru untuk mengajarkan siswa secara kontekstual yaitu 

berdasarkan apa yang terjadi pada kehidupan sehari-hari siswa. Oleh karena 

itu pembelajaran yang bersifat inovatif dan kontekstual dengan lingkungan 

sekitar seperti pembelajaran sains berbasis kearifan lokal dirasa perlu untuk 

diterapkan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

 

Penelitian yang terkait dengan kearifan lokal sudah diteliti oleh penelitian 

sebelumnya antara lain: (1) Penelitian yang dilakukan oleh parmin (2015: 282) 

bahwa mahasiswa calon guru IPA di Jurusan IPA Terpadu FMIPA Unnes 

memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menganalisis Kometensi Dasar 

IPA di SMP; (2) Penelitian yang dilakukan oleh Suastra (2010: 16) bahwa di 

kelas VII dan VIII  ada sebanyak 11 kompetensi dasar (KD) yang dapat 

dikembangkan dalam pembelajaran sains berbasis budaya lokal, metode yang 

cocok digunakan adalah penyelidikan/eksperimen, observasi lapangan, dan 

diskusi serta sumber belajar yang cocok adalah ling-kungan alamiah dan 

sosial-budaya, buku-buku pelajaran, audio visual, dan internet; dan (3) 
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Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga dan Rustaman (2015: 765) bahwa 

nilai–nilai yang masih dipegang teguh oleh masyarakat lokal Suku Anak 

Dalam dapat dijadikan sebagai sumber belajar biologi terutama dalam standar 

kompetensi menganalisis pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup. 

 

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan identifikasi kearifan lokal pada 

pembelajaran IPA dengan harapan bahwa akan membangun karakter siswa 

supaya pembelajaran lebih konkrit, bermakna, kontekstual, dan sesuai dengan 

Permendikbud No. 20 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa komptensi 

lulusan satuan pendikan SMP/MTs harus memiliki pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik 

sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. 

Maka dari itu, peneliti menganggap pentingnya integrasi kearifan lokal di 

sungai Way Kiri sebagai media pembelajaran dalam penelitian yang berjudul 

identifikasi kearifan lokal di sungai Way Kiri Kabupaten Tulang Bawang 

Barat sebagai sumber belajar IPA SMP.  

 

B. Rumusan masalah 

Adapun rumusan masalah pada pelitian ini, antara lain: 

1. Apa sajakah kearifan lokal yang diidentifikasi di sungai Way Kiri 

Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dapat dijadikan sumber belajar IPA 

SMP? 
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2. Bagaimana kesesuaian kearifan lokal yang ada di sungai Way Kiri 

Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan kompetensi dasar pada kurikulum 

2013 revisi yang dapat digunakan sebagai sumber belajar IPA SMP? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti untuk mengidentifikasi: 

1. Kearifan lokal yang ada di sungai Way Kiri Kabupaten Tulang Bawang 

Barat yang dapat dijadikan sumber belajar IPA SMP. 

2. Kesesuaian hasil identifikasi kearifan lokal di sungai Way Kiri Kabupaten 

Tulang Bawang Barat dengan kompetensi dasar pada kurikulum 2013 

revisi yang digunakan sebagai sumber belajar IPA SMP. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:  

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, wawasan, 

pengalaman dan bekal beharga bagi peneliti dalam memberikan inovasi 

dalam pembelajaran IPA dan mengenalkan kearifan lokal pada guru agar 

dapat mengetahui dan melestarikannya. 

2. Bagi guru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada guru 

mengenai identifikasi kearifan lokal di sungai Way Kiri Kabupaten 

Tulang Bawang Barat yang dapat digunakan sebagai bahan refleksi 
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sumber belajar IPA dan guru lebih kreatif untuk mengaitkan materi 

pembelajaran dengan lingkungan sekitar.  

3. Bagi sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan untuk 

pembelajaran menggunakan lingkunga sebagai sumber belajar guru dalam 

proses pembelajaran disekolah. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

1. Identifikasi adalah mengenal, menentukan atau menetapkan suatu identitas. 

Identifikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pada kearifan lokal 

yang dilakukan dengan cara identifikasi sebagai sumber belajar IPA 

berdasarkan presepsi guru terhadap kesesuaian pada Kompetensi Dasar 

(KD) SMP. 

2. Kearifan lokal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terkait dengan 

lingkungan alam, tradisi, budaya kehidupan masyarakat lokal yang penuh 

makna, nilai-nilai atau norma-norma menjadi penuntun, hasil bumi, kreasi 

seni, sumber daya alam, sumber daya manusia, atau lainnya yang menjadi 

keunggulan dalam suatu daerah. Kearifan Lokal di sungai Way Kiri 

Kabupaten Tulang Bawang Barat meliputi sungai way kiri, mata 

pencahariaan penduduk, tanaman dan hewan yang menjadi ciri khas daerah, 

masalah pencemaran/kerusakan lingkungan, jenis tanaman obat keluarga, 

sistem teknologi dan alat perlengkapan hidup masyarakat (alat pertanian, 
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alat perlengkapan rumah tangga, alat penangkap ikan, alat pemburuan, alat 

transportasi, alat upacara adat, alat kosmetik).  

3. Identifikasi kearifan lokal di sungai Way Kiri Kabupaten Tulang Bawang 

Barat dilakukan dengan cara wawancara masyarakat Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. 

4. Sumber belajar adalah adalah semua sumber yang dapat dipakai oleh siswa, 

baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan siswa lainnya, untuk 

memudahkan proses belajar meliputi manusia, bahan, lingkungan, alat dan 

peralatan yang dipergunakan baik sendiri-sendiri atau dikombinasi. 

Sedangkan sumber belajar IPA yang dimaksud di sini adalah sumber 

belajar pada materi IPA untuk siswa kelas VII, VIII,  dan IX SMP 

berdasarkan Kurikulum 2013 revisi. Sumber belajar akan memberikan 

kemudahan dan memungkinkan siswa untuk lebih cepat memahami KD 

pelajaran sehingga akan menunjang keberhasilan belajar. 

5. Kesesuaian kearifan lokal dengan kompetensi dasar IPA SMP diukur 

melalui  penyebaran angket untuk guru sehingga diperoleh sumber belajar 

berbasis kearifan lokal yang kontektual.  

6. Subjek dalam penelitian ini adalah guru IPA SMP tahun ajaran 2017/2018 

yang berada di kawasan sungai Way Kiri  Kabupaten Tulang Bawang 

Barat.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pembelajaran IPA 

Pembelajaran IPA merupakan rumpun ilmu, memiliki karakteristik khusus 

yaitu mempelajari fenomena alam yang faktual, baik berupa kenyataan atau 

kejadian dan ada hubungan sebab-akibatnya. IPA merupakan ilmu yang pada 

awalnya dikembangkan melalui percobaan (induktif) namun pada perkem-

bangan selanjutnya IPA juga diperoleh dan dikembangkan berdasarkan teori 

(deduktif). Ada dua hal berkaitan yang tidak dapat dipisahkan dari IPA yaitu 

IPA sebagai produk, pengetahuan IPA yang berupa pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif; dan IPA sebagai proses, yaitu kerja 

ilmiah. Saat ini objek kajian IPA semakin luas, meliputi konsep IPA, proses, 

nilai dan sikap ilmiah, aplikasi IPA dalam kehidupan sehari-hari dan 

kreativitas (Wisudawati dan Sulistyowati, 2013: 22). 

 

Pembelajaran IPA memiliki empat unsur utama didalamnya, hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Wisudawati dan Sulistyowati (2013: 24), yaitu: (1) 

Sikap: IPA memunculkan rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, 

makhluk hidup, serta hubungan sebab-akibat. Pesoalan IPA dapat dipecahkan 

melalui prosedur yang bersifat berakhir terbuka (2) Proses: proses pemecahan  
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masalah pada memungkinkan adanya prosedur yang runtut dan sistematis 

melalui metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi menyusun hipotesis, 

perancangan eksperimen atau percobaan, evaluasi, pengukuran, dan penarikan 

kesimpulan; (3) Produk: IPA menghasilkan produk berupa fakta, prinsip, teori, 

dan hukum; dan (4) Aplikasi: penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam 

kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pengertian IPA tersebut maka pem-

belajaran IPA adalah suatu pembelajaran yang menekankan pada pemberian 

pengalaman secara langsung bagi siswa terhadap suatu fenomena atau gejala 

alam di sekitar agar siswa mampu mendapat gambaran secara nyata tentang 

keadaan sekitarnya dan mampu menerapkan pengetahuan yang didapat dalam 

kehidupan sehari-hari.   

 

Tujuan pembelajaran yang dirumuskan secara operasional selalu berpusat 

kepada perubahan tingkah laku peserta didik. Mata pelajaran IPA di 

SMP/MTS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan yakni 

melakukan inkuiri ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bersikap 

dan bertindak ilmiah serta berkomunikasi dan juga meningkatkan 

pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang selanjutnya (BNSP, 2006: 150). Siswa akan 

menunjukan langkah berpikir dan bertindak yang tak terpisahkan dalam 

praktik ilmiah. Siswa akan menggunakan bahasa dan istrumen sains untuk 

mengumpulkan, mengolah, menginterpretasi, mengkalkulasi, dan 

mengkomunikasikan informasi (Hauseholder. 1995: 3). 
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Menurut Munandar (2016: 11), IPA memungkinkan siswa mempelajari alam 

dengan segala aktivitasnya dengan beberapa cara yaitu 

1) Mencari tahu melalui inquiry tentang alam secara sistematis, sehingga IPA 

merupakan suatu proses penemuan.  

2) Menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam 

sekitar. 

3) Pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 

siswa menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

4) Mencari tahu dan berbuat, sehingga membantu siswa memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang dirinya sendiri dan alam 

sekitar. 

5) Menyediakan berbagai pengalaman belajar untuk memahami konsep dan 

proses sains. 

6) Melatih keterampilan proses dalam IPA meliputi: keterampilan, 

mengamati, mengajukan hipotesis, menggunakan alat dan bahan secara 

baik dan benar dengan selalu mempertimbangkan keamanan dan 

keselamatan kerja, mengajukan pertanyaan, menggolongkan dan 

menafsirkan data, serta mengkomunikasikan hasil temuan secara lisan 

atau tertulis, menggali dan memilih informasi faktual yang relevan untuk 

menguji gagasan-gagasan atau memecahkan masalah sehari-hari. 

 

Secara konsep pembelajaran terpadu merupakan pendekatan belajar mengajar 

yang melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman yang 

bermakna bagi siswa. Pengalaman yang bermakna pada pembelajaran terpadu 
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akan diperoleh melalui pemahaman tentang konsep-konsep baru yang mereka 

pelajari dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahami 

(Majid, 2013: 19). Menurut Rosana (2013: 2), pembelajaran IPA terpadu di 

SMP merupakan pembelajaran yang disajikan sebagai satu kesatuan yang 

tidak terpisahkan (Fisika, Biologi dan Kimia) yang semuanya didesain dalam 

satu kesatuan. Tujuan utama pembelajaran IPA terpadu adalah dipeolehnya 

pengalaman oleh siswa melalui kemampuan berpikir aplikatif, rasa ingin tahu, 

dan sikap peduli pada lingkungan. 

 

Tujuan umum dari pembelajaran IPA adalah sesuai dengan enam kriteria  

yaitu kognitif, isi, proses, sejarah, lingkungan, dan budaya. Menurut  Yadav 

dan Mishra (2013: 1-2), bahwa pembelajaran IPA mengharuskan siswa agar 

mampu:  

1. Mengetahui fakta dan juga prinsip dari sains dan penerapannya, dan 

konsisten sesuai dengan perkembangan kognitifnya.   

2. Memperoleh kemampuan dan memahami langkah serta proses dari 

pengetahuan IPA.  

3. Mengaitkan pembelajaran IPA dengan lingkungan secara menyeluruh 

(lingkungan alam sekitar, benda-benda, dan manusia), dan dapat 

menyadari permasalahan yang berhubungan dengan sains, teknologi, dan 

masyarakat.  

4. Memperoleh pengetahuan secara teori maupun kemampuan praktik untuk 

bekala dalam dunia kerja.  
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5. Memiliki nilai kejujuran, ketangguhan, kerjasama, peduli dalam 

kehidupan, dan mampu memelihara lingkungannya.  

6. Melatih keobjektivitasan sains, berpikir kritis, dan dan terbebas dari rasa 

takut dan ketidakadilan.  

 

B. Sumber Belajar IPA 

Pengertian sumber belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III 

yaitu orang yang dapat dijadikan tempat bertanya tentang berbagai 

pengetahuan (Depdiknas, 2002: 11). Sedangkan AECT dalam buku “Beberapa 

Aspek Pengembangan Sumber Belajar” karya Sudjarwo (1989: 141), 

menyatakan bahwa “sumber belajar merupakan berbagai atau semua sumber 

baik yang berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh 

siswa dalam belajar baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, 

sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajarnya”. 

 

Menurut Mulyasa (2002: 48), sumber belajar dirumuskan sebagai segala 

sesuatu yang dapat memberikan kemudahan-kemudahan kepada peserta didik 

dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan 

keterampilan dalam proses belajar-mengajar. Sehingga, sumber belajar dapat 

berupa segala sesuatu yang ada baik manusia, bahan, alat, pesan, teknik, 

maupun lingkungan yang dapat dijadikan tempat untuk mengungkap suatu 

pengalaman belajar dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam 

memperoleh informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dengan 
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tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan sikap 

yang lebih baik. 

 

Sumber belajar Biologi menurut Suhardi (2010: 2) adalah segala sesuatu baik 

benda maupun gejalanya yang dapat digunakan untuk memperoleh 

pengalaman dalam rangka pemecahan permasalahan Biologi tertentu. Sumber 

belajar memungkinkan dan memudahkan terjadinya proses belajar. Sumber 

belajar Biologi dalam proses pembelajaran Biologi dapat diperoleh di sekolah 

atau di luar sekolah. 

 

Dua cara memanfaatkan sumber belajar dalam pembelajaran di sekolah yaitu 

dengan membawa sumber belajar ke dalam kelas atau membawa kelas ke 

lapangan dimana sumber belajar berada (Mulyasa, 2006: 50-51). Dilihat dari 

tipe atau asal usulnya, sumber belajar dapat dibedakan menjadi 2 katagori, 

yaitu: 

a. Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design) yaitu 

sumber belajar yang sengaja dibuat untuk tujuan instruksional. Sumber 

belajar jenis ini sering disebut sebagai bahan instruksional (Instructional 

materials). Contohnya adalah bahan pengajaran terprogram, modul, 

transparansi untuk sajian tertentu, slide untuk sajian tertentu, guru bidang 

studi, film topik ajaran tertentu, komputer instruksional, dan sebagainya. 

b. Sumber belajar yang sudah tersedia (learning resources by utilization) 

yaitu sumber belajar yang telah ada untuk maksud non instruksional, 

tetapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang kualitasnya 
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setingkat dengan sumber belajar jenis by design. Contohnya adalah taman 

safari, kebun raya, taman nasional, museum bahari, kebun binatang, dan 

sebagainya 

 

Berdasarkan jenis sumbernya, sumber belajar menurut Mulyasa (2002: 48-

49), dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Manusia, yaitu orang yang menyampaikan pesan secara langsung yang 

dirancang secara khusus dan disengaja untuk kepentingan belajar. 

Misalnya guru, ahli nara sumber, tokoh adat, pimpinan lembaga, dan 

sebagainya. 

b. Bahan, yaitu sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran baik yang 

dirancang secara khusus yaitu media pembelajaran maupun bahan yang 

bersifat umum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar. 

Misalnya buku, film, slide, gambar, grafik yang dirancang untuk 

pembelajaran, relief, candi, arca, komik, dan sebagainya. 

c. Lingkungan, yaitu ruang dan tempat dimana sumber-sumber dapat 

berinteraksi dengan para peserta didik. Misalnya ruang kelas, studio, 

perpustakaan, aula, kebun, pasar, toko, museum, kantor dan sebagainya. 

d. Alat dan peralatan, yaitu sumber belajar untuk produksi dan atau 

memainkan sumber-sumber lain misalnya tape recorder, kamera, papan 

tulis, mobil, motor, obeng, dan sebagainya.  

e. Aktivitas, yaitu sumber belajar yang biasanya merupakan kombinasi antara 

teknik dengan sumber lain untuk memudahkan belajar. Misalnya 
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wawancara, observasi, kerja kelompok, permainan, simulasi, dan 

sebagainya. 

 

C. Kearifan Lokal Sebagai Sumber Belajar IPA 

Pengertian kearifan, dari kata dasar arif menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, yakni bijaksana; cerdik pandai; berilmu (Alwi, 2003: 48). 

Pengertian lokal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah setempat; 

terjadi (berlaku, ada, dsb) disatu tempat saja, tidak merata (Alwi, 2003: 230). 

Jadi yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah kebijaksanaan, kecendikiaan 

yang berlaku di satu tempat saja. 

 

Kearifan lokal pada intinya merupakan sumber daya yang ada dalam suatu 

wilayah tertentu. Kearifan lokal berkembang dari tradisi kearifan yang 

dimiliki oleh suatu masyarakat yang bersahaja sebagai bagian dari 

kebudayaannya. Mengacu kepada pendapat Hatimah (2006: 41), ciri umum 

dari kearifan lokal adalah: a) ada pada lingkungan suatu masyarakat, 

b)masyarakat merasa memiliki, c) bersatu dengan alam, d) memiliki sifat 

universal, e) bersifat praktis, f) mudah dipahami dengan menggunakan 

common sense, g) merupakan warisan turun temurun. 

 

Definisi kearifan lokal juga dipertegas dengan pendapat wagiran, yang 

menyiratkan beberapa konsep kearifan lokal yaitu (1) kearifan lokal adalah 

sebuah pengalaman panjang yang diendapkan sebagai petunjuk perilaku 

seseorang; (2) kearifan lokal tidak lepas dari lingkungan pemiliknya; (3) 
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kearifan lokal itu bersifat dinamis, lentur, terbuka, dan senantiasa 

menyesuaikan dengan zamannya. Dari pengertian ini dapat memeberikan 

gambaran bahwa kearifan lokal selalu berkaitan dengan kehidupan manusia 

sebagai subjeknya dan dengan lingkungan sebagai objek yang saling 

berinteraksi (Wagiran, 2012: 329). 

 

Kearifan lokal mempunyai ruang lingkup yang luas serta komprehensif. 

Selanjutnya, pendapat Wagiran (2012: 231),  Kearifan lokal lebih menekankan 

pada tempat dan lokalitas dari kearifan tersebut sehingga tidak harus 

merupakan sebuah kearifan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. 

Dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal itu berbeda dengan kearifan 

tradisional maupun kearifan kini. Kearifan tradisional dan kearifan kini 

merupakan bagian dan jenis dari kearifan lokal berdasarkan waktu 

pemunculannya. 

 

Menurut pendapat Wagiran (2012: 235) dalam lingkup budaya, dimensi fisik 

dari kearifan lokal meliputi beberapa aspek antara lain: (1) Upacara adat; (2) 

cagar budaya; (3) pariwisata alam; (4) transportasi tradisional; (5) permainan 

tradisional; (6) prasarana budaya; (7) pakaian adat; (8) warisan budaya; (9) 

museum; (10) lembaga budaya; (11) kesenian; (12) desa budaya; (13) 

kesenian dan kerajinan; (14) cerita rakyat; (15) dolanan anak; dan (16) 

wayang. 
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Menurut Asmani (2012: 33-40) kearifan lokal meliputi: 

1) Sumber daya alam (SDA), yaitu potensi yang terkandung dalam bumi, air, 

dan udara yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan hidup. 

Contoh bidang pertanian ialah padi, jagung, buah-buahan, sayur-sayuran, 

dan lain sebagainya; bidang perkebunan seperti karet, tebu, tembakau, 

sawit, cokelat, dan lain-lain; bidang peternakan, misalnya unggas, 

kambing, sapi, dan lain sebagainya; bidang perikanan, seperti ikan laut 

dan tawar, rumput laut, tambak, dan lain-lain.  

2) Sumber daya manusia (SDM), yaitu sebagai manusia dengan segenap 

potensinya yang dapat dimanfaatkan dan dikembengkan menjadi makhluk 

sosial yang adaptif dan trasformatif, serta mampu mendayagunakan 

potensi alam sekitarnya secara seimbang dan berkesinambungan  

3) Objek geografis, yaitu meliputi objek formal dan material. Objek formal 

geografi adalah fenomena geosfer yang terdiri atas atmosfer bumi, cuaca 

dan iklim, litosfer, hidrosfer, biosfer (lapisan kehidupan flora dan fauna), 

serta antroposfer (lapisan manusia yang merupakan tema sentral).  

4) Budaya, yaitu sikap sedangkan sumber sikap ialah kebudayaan. Agar 

kebudayaan dilandasi dengan sikap baik, masyarakat perlu memadukan 

antara idealisme dengan realisme, yang pada hakikatnya merupakan 

perpaduan antara seni dan budaya. 

5) Historis, yaitu potensi sejarah dalam bentuk peninggalan benda-benda 

purbakala maupun tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini. konsep 

historis jika dioptimalkan pengelolaannya bisa menjadi tujuan wisata 
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yang dapat menjadi aset, bahkan menjadi keunggulan lokal dari suatu 

daerah tertentu. 

 

Pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang mengajarkan 

dengan pembelajaran yang bersifat kontektual, peserta didik diajarkan untuk 

selalu dekat dengan situasi konkrit yang mereka hadapi sehari-hari. 

Pembelajaran kontekstual itu sendiri merupakan pembelajaran yang 

berinteraksi secara langsung dengan objek belajar. Objek dalam pembelajaran 

IPA itu sendiri adalah alam beserta fenomenanya. Asmani (2012: 40) 

menyatakan bahwa pembelajaran kontekstual merupakan konsep 

pembelajaran yang menekankan pada ketertarikan antara materi pembelajaran 

dengan dunia kehidupan nyata, sehingga peserta didik mampu 

menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

Kearifan lokal di sungai Way Kiri Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai 

sumber belajar antara lain: (1) tradisi masyarakat menggunakan berbagai cara 

dalam menangkap ikan, seperti menggunakan seriding, waring, jaring, tajur, 

bubu, jala, dan sistem bawang; (2) Pada Tiyuh Menggala Mas yang sejak 

lama terkenal dengan kerbau liar yang hidup bebas di rawa yang memiliki 

tradisi unik dalam menandai kepemilikan dengan tanda ditelingai kerbau; (3) 

Para petani bersikap ramah terhadap koloni burung kuntul jika memasuki 

musim olah tanah; (4) Taman Agro Wisata Tulang Bawang barat sebagai 

tempat wisata tetapi juga dapat menjadi tempat edukasi pembelajaran bagi 
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siswa SMP; (5) Kulak adalah alat ukur yang digunakan petani untuk 

mengukur beras (6) Tarian Nenemo menjadi bagian dari peristiwa 

penyambutan tamu, peristiwa pernikahan, dan pengambilan adat untuk raja 

yang baru; (7) alat musik tradisional Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu: 

Q Tik, Q-Way, dan Q-Ret (Disporapar. 2016: 109-112). 

 

D. Kerangka Pikir 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis. IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa 

untuk mempelajari diri sendiri dan lingkungan serta prospek pengembangan 

lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. 

Keberhasilan pembelajaran IPA sangat dipengaruhi oleh banyak faktor 

diantaranya sumber belajar. Sumber belajar dalam pendidikan adalah semua 

sumber meliputi manusia, alat, bahan, aktivitas, dan lingkungan. Namun 

selama ini sumber belajar yang kita kenal dalam kegiatan pembelajaran adalah 

buku teks, lembar kerja siswa (LKS), power point yang di tampilkan guru, 

praktikum dan guru itu sendiri. Padahal dalam kegiatan pembelajaran sumber 

belajar merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penentuan 

keberhasilan suatu proses pembelajaran, maka dari itu diharapkan sumber 

belajar harus beraneka ragam agar siswa dapat memperoleh banyak 

pengetahuan. 

 

Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar akan sangat membantu guru 

dan siswa dalam menambah sumber belajar. Pada dasarnya lingkungan 
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menyediakan banyak sekali pengetahuan yang layak untuk dipelajari salah 

satunya pembelajaran menggunakan lingkungan dapat mengacu pada kearifan 

lokal Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jadi sumber belajar terintegrasi 

kearifan lokal adalah suatu bentuk pembelajaran yang memadukan 

pembelajaran IPA dengan budaya masyarakat Kabupaten Tulang Bawang 

Barat. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang ditujukan untuk 

mengetahui apakah kearifan lokal di Kabupaten Tulang Bawang Barat bisa 

dikaitkan dalam kompetensi dasar yang kemudian dijadikan sebagai sumber 

belajar bagi siswa. Kearifan lokal daerah Tulang Bawang Barat yang dijadikan 

sebagai sumber diduga akan sangat berperan dalam pembelajaran IPA SMP 

yang merupakan ciri khas daerah setempat sehingga pembelajaran lebih 

konkrit, bermakna dan kontekstual. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas 

tentang kerangka pikir dapat dilihat pada bagan kerangka pikir seperti Bagan 

1.  
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Bagan 1. Kerangka Pikir 

 

 

Pembelajaran IPA 

Sumber Belajar 

Identifikasi kearifan lokal yang 

sesuai dengan Kompetensi Dasar  

Bermuatan 

Lingkungan 

Guru Buku Teks 

lembar kerja 

siswa (LKS) 
Praktikum  

Kearifan Lokal 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Kampung Panaragan dan Karta Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. Kampung Panaragan berada pada hilir sungai Way Kiri di 

Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kampung Karta sendiri berada di 

hulu sungai Way Kiri di Kecamatan Tulang Bawang Udik. Selain itu, 

penelitian juga dilaksanakan di SMP/MTs yang berada dekat dengan kawasan 

sungai Way Kiri, baik daerah Ulu maupun Ilir. Waktu penelitian 

diselenggarakan pada bulan Februari-April 2018, meliputi studi pendalaman 

informasi dari masyarakat maupun penelitian di sekolah yang dituju. 

 

B. Subjek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan subjek penelitian berupa guru IPA yang mengajar 

di kelas VII, VIII, dan  IX SMP  yang berada di kawasan sungai Way Kiri 

baik (jarak jangkauan 1-5 Km), sebanyak 5 SMP/MTs yang berada dekat 

dengan kawasan sungai Way Kiri Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan 

jumlah 10 guru. Teknik pengambilan subjek dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling. Persebaran subyek penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 1, yaitu: 
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Tabel 1. Persebaran subjek penelitian (Guru) 

 
No Sekolah Jumlah Guru 

1 SMP Negeri  2 Tulang Bawang Tengah  2 

2 SMP Negeri  4 Tulang Bawang Tengah 2 

3 SMP  Karya Bhakti 2 

4 SMP Negeri  2 Tulang Bawang Udik 2 

5 SMP Negeri  3 Tulang Bawang Udik 2 

Jumlah 10 

 

C. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe desain deskriptif. 

Menurut Sukardi (2010: 157) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

paling sederhana dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain, karena 

dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan perlakuan atau pengubahan pada 

objek atau variabel-varibel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu 

kondisi yang apa adanya mengenai keadaan atau status fenomena dalam 

situasi tertentu, yaitu kearifan lokal di sungai Way Kiri Kabupaten Tulang 

Bawang Barat sebagai sumber belajar IPA SMP.  

 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif yaitu suatu 

pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data 

tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang akan diamati (Silaen 

dan Widiyono, 2013: 19). Penelitian ini menggambarkan pelaku yang diamati 

yaitu guru IPA kelas VII, VIII, dan  IX SMP pada SMP Negeri 2 Tulang 

Bawang Tengah, SMP Negeri 4 Tulang Bawang Tengah, SMP  Karya 

Bhaktim, SMP Negeri 2 Tulang Bawang Udik, SMP Negeri 3 Tulang Bawang 

Udik. 
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D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan 

penelitian. Adapun langkah-langkah dari tahapan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Prapenelitian 

Kegiatan yang dilaksanakanpada prapenelitian adalah: 

a. Menentukan subjek penelitian dengan teknik purposive sampling, 

yaitu guru SMP Negeri 2 Tulang Bawang Tengah, SMP Negeri 4 

Tulang Bawang Tengah, SMP  Karya Bhakti, SMP Negeri 2 Tulang 

Bawang Udik, SMP Negeri 3 Tulang Bawang Udik. 

b. Menentukan jumlah perwakilan siswa kelas IX sebanyak 30% untuk 

mengisi angket dari masing-masing sekolah. Peneliti menentukan 

banyaknya jumlah perwakilan siswa dengan teknik two stage 

clustered sampling (Nazir, 2005: 315). 

c. Membuat lembar panduan wawancara guru terkait pertanyaan studi 

pendahuluan mengenai kondisi pembelajaran IPA di lapangan dan 

mengonsultasikan kepada Dosen Pembimbing. 

d. Membuat lembar panduan wawancara tokoh masyarakat mengenai 

sumber kearifan lokal yang ada di sungai Way Kiri Kabupaten 

Tulang Bawang Barat dan mengonsultasikan kepada Dosen 

Pembimbing. 

e. Membuat surat izin penelitian pendahuluan dari dekanat sebagai surat 

pengantar ke sekolah tempat dilaksanakan prapenelitian. 
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f. Melakukan observasi pendahuluan dan wawancara dengan guru mata 

pelajaran IPA dan tokoh masayarakat di Kabupaten Tulang Bawang 

Barat. 

 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam beberapa langkah, yaitu: 

a. Melakukan wawancara mendalam terhadap tokoh masyarakat 

(lampiran 1) terkait nilai-nilai kearifan lokal  

b. Memberikan angket (lampiran 3 dan 4) serta melakukan wawancara 

(lampiran 2) kepada guru IPA kelas VII, VIII, dan  IX pada SMP 

Negeri 2 Tulang Bawang Tengah, SMP Negeri 4 Tulang Bawang 

Tengah, SMP  Karya Bhaktim, SMP Negeri 2 Tulang Bawang Udik, 

SMP Negeri 3 Tulang Bawang Udik. 

c. Memberikan angket (lampiran 5) kepada siswa keas IX pada SMP 

Negeri 2 Tulang Bawang Tengah, SMP Negeri 4 Tulang Bawang 

Tengah, SMP  Karya Bhaktim, SMP Negeri 2 Tulang Bawang Udik, 

SMP Negeri 3 Tulang Bawang Udik. 

d. Memberikan skor untuk jawaban angket yang telah diisi oleh guru 

dan siswa kemudian menyimpulkan hasil wawancara. 

e. Membuat tabel penelitian untuk mentabulasikan hasil identifikasi 

kearifan lokal dengan Kompetensi Dasar sebagai sumber belajar 

siswa 

f. Mendeskripsikan kesesuaian mengidentifikasi kearifan lokal di 

Kabupaten Tulang Bawang Barat yang digunakan sebagai sumber 
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belajar IPA SMP dengan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 revisi 

berdasarkan analisis data angket dan wawancara. 

 

E. Jenis dan Teknik Pengambilan Data 

1. Jenis Data 

Data pada penelitian ini adalah data kualitatif berupa data angket dan 

wawancara. Data kualitatif dipergunakan untuk mendapatkan informasi 

yang bersifat menggambarkan keadaan, proses, dan peristiwa tertentu. 

Jenis data yang digunakan yaitu data primer. Data primer diperoleh dari 

hasil penyebaran angket dan wawancara tanggapan guru IPA terhadap 

kearifan lokal sebagai sumber belajar IPA. 

 

2. Teknik Pengambilan Data 

Pengambilan data dalam penelitian ini dengan triangulasi instrumen, yaitu 

suatu pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi lebih dari satu 

strategi dalam satu penelitian untuk menjaring data atau informasi 

(Wirawan, 2012: 156). Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu : 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada guru dan tokoh masyarakat untuk 

memperoleh data primer dan mengetahui hal-hal atau informasi yang 

lebih mendalam agar data yang diperoleh menjadi akurat dan 

detail.Teknik wawancara yang dilakukan merupakan wawancara 

terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara terencana, runtut, 

dan dari awal sudah diketahui informasi apa yang akan digali, 
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pewawancara biasanya telah memiliki sederatan daftar pertanyaan 

tertulis yang digunakan sebagai panduan (Mustafa, 2013: 97). kisi-

kisi wawancara yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada 

Tabel 2 dan Tabel 3 sebagai berikut: 

Tabel 2. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Tokoh Masyarakat Tulang 

Bawang Barat 

 
No  Indikator Deskriptor No 

Item 

Jumlah 

Item 

1 Kearifan 

local 

Pengetahuan  narasumber tentang 

kearifan lokal di sungai Way Kiri 

kabupaten Tulang Bawang Barat 

 

1 1 

2 Kearifan 

lokal yang 

sesuai 

dengan 

Komptensi 

Dasar 

kelas VII 

Konsep pengukuran berbagai besaran  2 11 

Klasifikasi makhluk hidup dan benda 3 

Konsep campuran dan zat  tunggal 

(unsur dan senyawa), sifat fisika dan 

kimia 

4 

Konsep suhu, pemuaian, kalor, 

perpindahan kalor, dan penerapannya 

5 

Konsep energi, berbagai sumber 

energy 

6 

Sistem organisasi kehidupan  7 

Interaksi antara makhluk hidup dan 

lingkungannya  

8 

Pencemaran lingkungan  9 

Perubahan  iklim dan dampaknya 

bagi ekosistem  

10 

Lapisan bumi, gunung api, gempa 

bumi, dan tindakan pengurangan 

resiko sebelum, pada saat, dan pasca 

bencana sesuai ancaman bencana di 

daerahnya 

11 

Sistem tata surya, rotasi dan revolusi 

bumi, rotasi dan revolusi bulan 

12 

3 Kearifan 

lokal yang 

sesuai 

dengan 

Komptensi 

Dasar 

Kelas VIII 

Gerak pada makhluk hidup, sistem 

gerak pada manusia 

13 12 

Gerak lurus, pengaruh gaya terhadap 

gerak berdasarkan Hukum Newton 

14 

Konsep usaha, pesawat sederhana, 

dan penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari termasuk kerja otot pada 

struktur rangka manusia 

15 

Keterkaitan struktur jaringan 

tumbuhan dan fungsinya, serta 

teknologi yang terinspirasi oleh 

struktur tumbuhan 

16 

Sistem pencernaan pada manusia  17 

Zat aditif dalam makanan dan 

minuman 

18 
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Lanjutan Tabel 2. 

 
No  Indikator Deskriptor No 

Item 

Jumlah 

Item 

3 Kearifan 

lokal yang 

sesuai 

dengan 

Komptensi 

Dasar 

Kelas VIII 

Sistem peredaran darah pada manusia  19  

Tekanan zat dan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

20 

Sistem pernapasan pada manusia  21 

Sistem ekskresi pada manusia  22 

Konsep getaran, gelombang, dan 

bunyi dalam kehidupan sehari-hari  

 

23 

Sifat-sifat cahaya, pembentukan 

bayangan pada bidang datar dan 

lengkung 

24 

4 Kearifan 

lokal yang 

sesuai 

dengan 

Komptensi 

Dasar 

Kelas IX 

Sistem reproduksi pada manusia  25 10 

Sistem perkembangbiakan pada 

tumbuhan dan hewan  

26 

Konsep pewarisan sifat dalam 

pemuliaan  

27 

Konsep listrik statis dan gejalanya 

dalam kehidupan sehari-hari 

28 

Konsep rangkaian listrik, energi dan 

daya listrik, sumber energi listrik  

29 

Konsep kemagnetan, induksi 

elektromagnetik, dan pemanfaatan 

medan magnet  

30 

Konsep bioteknologi dan perannya 

dalam kehidupan manusia 

31 

Konsep partikel materi (atom, ion, 

molekul), struktur zat sederhana 

dengan sifat bahan yang digunakan 

dalam kehidupan sehari- hari 

32 

Sifat fisika dan kimia tanah, 

organisme yang hidup dalam tanah  

33 

Proses dan produk teknologi ramah 

lingkungan untuk keberlanjutan 

kehidupan 

34 

Jumlah  34 

Sumber: dimodifikasi dari Butir Kompetensi Dasar Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan (2016: 47-54) 
 

Wawancara juga dilakukan kepada guru untuk mengetahui jawaban 

terbuka dari guru mengenai kesesuaian kearifan lokal yang digunakan 

(sebagai sumber belajar IPA SMP dengan Kompetensi Dasar 

Kurikulum 2013 revisi. 
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Tabel 3. Kisi-kisi Wawancara Guru tentang Kesesuaian Kearifan 

Lokal dengan Kompetensi Dasar SMP sebagai Sumber 

Belajar  

 
No. Aspek Nomor  

pernyataan 

Jumlah 

Item 

1 Pengetahuan Kearifan Lokal 

terkait KD IPA SMP Kelas VII 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14 

 

14 

2 Pengetahuan Kearifan Lokal 

terkait KD IPA SMP Kelas VIII 

 15, 16, 17, 18 

 

 

4 

3  Pengetahuan Kearifan Lokal 

terkait KD IPA SMP Kelas IX 

19,20 

 

 

2 

Jumlah 20 

 Sumber: dimodifikasi dari Butir Kompetensi Dasar Kementrian  

   Pendidikan dan Kebudayaan (2016: 47-54) 
 

b. Angket  

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe angket 

campuran yang terdiri dari angket tertutup dan semi tertutup. 

Pengambilan data melalui angket tanggapan kepada guru dan siswa 

dengan cara memberikan angket tanggapan kepada guru sampel dan 

perwakilan siswa untuk diisi lalu setelah itu dikumpulkan kembali 

sebagai data yang siap diolah. Bentuk angket tertutup yang digunakan 

menggunakan skala likert dengan 5 alternatif jawaban, dengan 

interval skor mulai dari 1 sampai 5, dan pada angket semi tertutup 

menggunakan skala guttman dengan skor jawaban “ya” bernilai  1 

sedangkan jawaban “tidak”  bernilai 0. Tabel kisi-kisi angket yang 

digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4, 

sebagai berikut 
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Tabel 4. Kisi-Kisi Angket Tertutup Tanggapan Guru tentang 

Kesesuaian Kearifan Lokal dengan Kompetensi Dasar SMP 

sebagai Sumber Belajar 
 

Indikator Deskriptor Nomor  

pernyataan 

Jumlah 

Item 

Kearifan lokal 

sebagai 

sumber belajar 

1. Kesesuaian  sumber 

belajar dengan 

kompetensi dasar 

1, 2, 3, 4, 5, 6 6 

2. Kesesuaian kearifan 

lokal dijadikan  sebagai 

sumber belajar 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15 

9 

3. Kesesuaian sumber 

belajar dengan 

keterbutuhan siswa 

16, 17, 18 3 

4. Kesesuaian nilai 

kearifan lokal dengan 

kompetensi dasar IPA 

19, 20, 21, 22,  4 

Jumlah 22 

Sumber: Dimodifikasi dari Puskurbuk ( 2013: 154) 

 

Tabel 5. Kisi-Kisi Angket Semi tertutup Tanggapan Guru Tentang 

Kesesuaian Sumber Belajar Berbasis Kearifan Lokal 

dengan Kompetensi Dasar yang bisa dijadikan sebagai 

Sumber Belajar  
 

Indikator Deskriptor Nomor  pernyataan Jumlah 

Item 

Keterkaitan 

kearifan 

lokal 

dengan 

Kompetens

i Dasar 

1. Keterkaitan Kearifan 

Lokal dengan 

Kompetensi Dasar Kelas 

VII 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14 

14 

2. Keterkaitan Kearifan 

Lokal dengan 

Kompetensi Dasar Kelas 

VIII 

 15, 16, 17, 18 4 

3. Keterkaitan Kearifan 

Lokal dengan 

Kompetensi Dasar Kelas 

IX 

19, 20 2 

Jumlah  20 

Sumber: dimodifikasi dari Butir Kompetensi Dasar Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan (2016: 47-54) 
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Tabel 6.  Kisi-kisi Angket Tertutup Tanggapan Siswa tentang  

Kesesuaian Kearifan Lokal dengan Kompetensi Dasar  SMP 

sebagai Sumber Belajar  

 
No. Aspek Nomor  

pernyataan 

Jumlah 

Item 

1 Pengetahuan Kearifan Lokal 

terkait KD IPA SMP Kelas VII 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14 

14 

2 Pengetahuan Kearifan Lokal 

terkait KD IPA SMP Kelas VIII 

 15, 16, 17, 18,  4 

3  Pengetahuan Kearifan Lokal 

terkait KD IPA SMP Kelas IX 

19, 20 2 

Jumlah 20 

          Sumber : dimodifikasi dari dari Puskurbuk (2013 :160 ) 

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto-foto kegiatan penelian 

atau kearifan lokak yang terkait dengan pelaksanaan pelitian. 

Dokumentasi  merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

wawancara dan penyebaran angket, akan lebih kredibel atau dapat 

dipercaya jika didukung foto-foto yang ada.  

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Wawancara 

Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan tatap muka antara 

peneliti dan subyek penelitian. Wawancara bersifat luwes, terbuka, dan 

tidak baku. Peneliti melakukan wawancara mendalam dan struktur 

dilakukan dengan tanya jawab dengan tokoh masyarakat. Tujuannya 

untuk memperoleh hasil identifikasi kearifan lokal Kabupaten Tulang 

Bawang Barat sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Sedangkan 

wawancara yang dilakukan dengan guru dilakukan secara semi struktur  
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yaitu dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuannya untuk meminta 

pendapat dan ide-idenya. Melakukan wawancara peneliti perlu 

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan guru 

sebagai informasi. Pedoman wawacara masyarakat terdiri dari 30 

pertanyaan sedangkan pedoman wawacara guru terdiri dari 46 

pertanyaan.  

 

Pengumpulan data lapangan menggunakan dua jenis alat bantu yaitu 

catatan lapangan dan audio record. Data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan responden (guru dan tokoh masyarakat) dianalisis 

secara deskriptif. Data hasil wawancara berguna untuk menyertai dan 

melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data angket mengenai 

kesesuaian kearifan lokal dengan Kompetensi Dasar SMP sebagai sumber 

belajar.Data wawancara dianalisis dengan teknik crosscheck 

(pencocokan). Adapun transkrip hasil wawancara guru dapat di lihat pada 

Tabel 7. 

 

Tabel 7. Transkrip Hasil Wawancara Guru 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA GURU 

 

Identifikasi Kearifan Lokal di Kabupaten Tulang Bawang Baratt 

Sebagai Sumber Belajar IPA SMP Tahun Ajaran 2017/2018 

Nama Guru                                      : 

Sekolah                                            : 

Waktu Dan Tempat Wawancara      : 

 

 

Daftar pertanyaan identifikasi kearifan lokal terlampir (Lampiran 4) 

   Sumber : dimodifikasi dari Ariadi (2014: 87) 



38 
 

2. Angket Semi Tertutup 

Langkah-langkah analisis data angket semi tertutup adalah sebagai 

berikut: 

a. Menghitung jawaban item data angket tertutup dengan memberikan 

skor untuk masing-masing jawaban. Untuk jawaban “ya” diberi skor 

(1) dan untuk jawaban “tidak” diberi skor (0).  

b. Menghitung skor yang diperoleh ke dalam bentuk persentase yang 

disebut teknik analisis deskriptif persentase.  Adapun rumus untuk 

analisis deskriptif persentase adalah: 

P  

Keterangan : 

n  = jumlah skor yang diperoleh dari responden (guru) 

N = jumlah skor yang semestinya diperoleh responden (guru) 

P  = persentase 

 

c. Menghitung persentase rata-rata untuk setiap aspek. Adapun rumus 

yang digunakan adalah:  

 Persentase rata-rata =  

 Sumber : dimodifikasi dari Widoyoko (2012: 111)  

 

d. Menginterpretasikan hasil perhitungan dalam bentuk persentase ke 

dalam kriteria deskriptif persentase lalu menafsirkannya 

menggunakan kalimat yang bersifat kualitatif. Pembagian kriteria 

deskriptif persentase hanya dengan memperhatikan bilangan 

persentase saja. Interval tersebut dapat dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8.Kriteria Persentase Angket Tanggapan Semi tertutup Guru 

terhadapKesesuaian Kearifan Lokal dengan Kompetensi 

Dasar  SMP sebagai Sumber Belajar  

 
No.  Persentase (%) Kriteria  

1 51-100 Sesuai 

2 0-50 Tidak Sesuai 

Sumber : dimodifikasi dari Widoyoko (2012: 111-112) 

 

e. Melakukan tabulasi data pada angket sesuai pada Tabel 8 dengan 

tujuan untuk memberi persentase, rata-rata dan kriteria persentase 

untuk masing-masing jawaban pada pertanyaan angket tanggapan 

guru. 

 

Tabel 9.Tabulasi Hasil Angket Tanggapan Semi tertutup Guru 

terhadap Kesesuaian Kearifan Lokal dengan Kompetensi 

Dasar  SMP sebagai Sumber Belajar  

 

No Indikator Angket Semi tertutup 

(%) Kriteria 

1    

2    

3    

4    

5    

Sumber: dimodifikasi dari Indrawan (2014: 90) 

3. Angket Tertutup 

Langkah-langkah analisis data angket tertutup adalah sebagai berikut: 

a. Mengkuantitatifkan jawaban item pernyataan dengan memberikan skor 

untuk masing-masing jawaban pada angket. Pada angket tertutup, 

jawaban sangat setuju (ST) memiliki bobot nilai 5; jawaban setuju (S) 

memiliki bobot nilai 4;  jawaban cukup setuju (CS) memiliki bobot 

nilai 3; jawaban kurang setuju (KS) memiliki bobot nilai 2; dan 

jawaban tidak setuju (TS) memiliki bobot nilai 1. 
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b. Menghitung skor yang diperoleh ke dalam bentuk persentase. Teknik 

ini disebut dengan analisis deskriptif persentase. Adapun rumus untuk 

analisis deskriptif persentase adalah: 

P  

Keterangan : 

n  = jumlah skor yang diperoleh dari responden (guru) 

N = jumlah skor yang semestinya diperoleh responden (guru) 

P  = persentase 

c. Menghitung persentase rata-rata untuk setiap aspek. Adapun rumus 

yang digunakan adalah: 

Persentase rata-rata =  

Sumber : dimodifikasi dari Widoyoko (2012: 111) 

d. Mengintrepesikan hasil perhitungan dalam bentuk persentase ke dalam 

kriteria deskriptif persentase lalu menafsirkannya menggunakan 

kalimat bersifat kualitatif. Pembagian kriteria deskriptif persentase 

hanya dengan memperhatikan bilangan persentase saja. Interval 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 10.  

 

Tabel 10. Kriteria Persentase Angket Tanggapan  Guru  Terhadap 

Kesesuaian Kearifan Lokal dengan Kompetensi Dasar SMP 

Sebagai Sumber Belajar 
 

No  Persentase (%) Kategori Kesulitan 

1 81 – 100 Sangat Sesuai 

2 61 – 80 Sesuai 

3 41 – 60 Cukup  

4 21 – 40 Tidak Sesuai 

5 0 – 20 Sangat tidak sesuai 

       Sumber dimodifikasi dari Widoyoko (2012: 111). 
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e. Melakukan tabulasi data pada angket sesuai pada Tabel 10. dengan 

tujuan untuk memberi persentase, rata-rata dan kriteria persentase 

untuk masing-masing jawaban pada pertanyaan angket tanggapan guru 

dan siswa. 

Tabel 11. Hasil Angket Tanggapan Guru dan siswa terhadap 

Kesesuaian Kearifan Lokal dengan Kompetensi Dasar SMP 

sebagai Sumber Belajar  

 

No Indikator Angket Tertutup 

(%) Kriteria 

1    

2    

3    

4    

5    

  Sumber: dimodifikasi dari Indrawan (2014: 90) 

f. Membuat tabel kesesuaian kearifan lokal sebagai sumber belajar IPA 

dengan Kompetensi Dasar IPA SMP  seperti pada Tabel 11. 

Tabel 12.Sumber Belajar Berbasis Kearifan Lokal yang sesuai dengan 

Kompetensi Dasar IPA SMP 

 

No Kompetensi Dasar Kearifan Lokal 

   

   

   

   

   

   

 Sember : dimodifikasi dari Suastra dan Tika (2011: 263-264) 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulkan 

bahwa: 

1. Hasil identifikasi kearifan lokal di sungai Way Kiri Kabupaten Tulang 

Bawang Barat yang dapat dijadikan sumber belajar IPA SMP Tahun 

Ajaran 2017/2018 dengan KD kelas VII adalah 14 kearifan lokal antara 

lain mengukur air dengan labu kaya; pengukuran beras menggunakan 

kulak; ikan tapah; ikan lais; cara mengambil minyak klentik; 

pembersihan alat-alat upacara; mengobati panas anak dengan daun 

dadap dan bawang merah; kayu apu dan eceng gondok; larangan  

penggunaan putas; tuba dan setrum; sistem bawang; calon pengantin 

wajib menanam pohon; larangan penebangan pohon di sekitar sungai; 

fase bulan yakni pada bulan separuh dan bulan mati; dan atap Masjid 

Agung Baitul Shobur. Kesesuaian kearifan lokal dengan KD kelas VIII 

adalah 4 kearifan lokal antara lain tarian nenemo; tembilang (linggis), 

tugal, geghubak, dan getas; Q Tik, Q-Way, dan  Q-Ret; kekuhan 

(kentongan) dan bedug. Kesesuaian kearifan lokal dengan KD kelas IX 

adalah 2 kearifan lokal antara lain tradisi pembibitan pada petani karet 

dan sistem tebas, tebang dan bakar lahan. 
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2. Kesesuaian kearifan lokal yang ada di sungai Way Kiri Kabupaten 

Tulang Bawang Barat dengan kompetensi dasar pada kurikulum 2013 

revisi yang dapat digunakan sebagai sumber belajar IPA SMP Tahun 

Ajaran 2017/20181 adalah 10 kearifan lokal antara lain pengukuran 

beras menggunakan kulak; ikan tapah; ikan lais; pembersihan alat-alat 

upacara; mengobati panas anak dengan daun dadap dan bawang merah; 

kayu apu dan eceng gondok; larangan  penggunaan putas; tuba dan 

setrum; sistem bawang; larangan penebangan pohon di sekitar sungai; 

fase bulan yakni pada bulan separuh dan bulan mati; dan atap Masjid 

Agung Baitul Shobur. Kesesuaian kearifan lokal dengan KD kelas VIII 

adalah 4 kearifan lokal antara lain tarian nenemo; tembilang (linggis), 

tugal, geghubak, dan getas; Q Tik, Q-Way, dan Q-Ret; kekuhan 

(kentongan) dan bedug dan kesesuaian kearifan lokal dengan KD kelas 

IX adalah. 2 kearifan lokal antara lain tradisi pembibitan pada petani 

karet dan sistem tebas, tebang dan bakar lahan. 

 

B. Saran 

1. Untuk guru supaya meneruskan dalam bentuk bahan ajar berbasis 

kearifan lokal  

2. Untuk penelitian lanjutan mengembangkan sumber belajar sebagai 

bahan ajar, LKPD berbasis kearifan lokal. 

3. Penalitian ini memiliki keterbatasan dalam pengambilan sampel, 

karena letak antar sekolah yang berjauhan. Selain itu, penggalian 

kearifan lokal yang belum maksimal karena keterbatasan naraumber. 



75 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

Ariadi, D. C. 2014. Skripsi Implementasi Standar Proses pada Pembelajaran 

Biologi di SMA Se-kota Magelang. Semarang: Universitas Negeri 

Semarang.  

 

Asmani, J. M. 2012. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal. Yogyakarta: Diva 

Press. 

 

Bahari, S., Kusai,& Amrifo, V. 2016. Kearifan Komuntias Lokal dalam 

Pelestarian Ekosistem Sungai Subayang di Desa Tanjung Belit Kecamatan 

Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Riau: Universitas 

Riau. 

 

BNSP. 2006. Standar Isi, Standar Kompetensi dan Kompetensi DasarSMP/MTs. 

Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 

 

Cahyaningrum,E.D., Putri, D. 2017. Suhu Tubuh Anak Demam Sebelum dan 

Setelah Kompres Bawang Merah.MEDISAINS Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu 

Kesehatan. Purwokerto. 15 (2): 66-72. 

 

Depdiknas. 2003. Undang-Undang Repunlik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan 

Nasional.  

 

Alwi, H. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia.. Jakarta: Balai Pustaka 

 

Disporapar. 2016. Selamatan Budaya Tulang Bawang Barat..Tulang Bawang 

Barat: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. 

 

Dwitasari, P.P., Hasani, K., & Diantari, R. 2016. Kajian Isi Lambung dan 

Pertumbuhan Ikan Lais (Cryptopterus lais) di Way Kiri, Tulang Bawang 

Barat, Lampung. e-Jurnal Rekayasa dan Teknologi Budidaya Perairan. 5 

(1): 611-620. 

 

Fuziah, S. F., Saleh, K. 2013. Perbedaan Waktu Hauling Bagan Tancap terhadap 

Hasil Tangkapan di Perairan Sungsang, Sumatera Selatan. Jurnal Lahan 

Suboptimal. 2 (1): 50-57. 



76 
 

Fitriyani, D. 2015.Skripsi Penerapan Pembelajaran Berbasis Sains Potensi Lokal 

Tahu Sumedang Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Konsep 

Pencemaran Lingkungan di Kelas X SMA Negeri Jatinunggal Kabupaten 

Sumedang. Cirebon: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh 

Nurjati. 

 

Hatimah, I. 2006. Pengelolaan Pembelajaran Berbasis Potensi Lokal pada PKBM. 

Jurnal Pengelolaan Pembelajaran Universitas Pendidikan Indonesia. 6 (1): 

67-71. 

Hanafiah, K.A. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 

 

Householder, D. B., Yohe, J. M., Palmer, A. S. 1995. Science Core Learning 

Goals. Baltimore United States: Maryland State Departement of Education. 

. 

Indrawan, R. P., Yaniawati. 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif 

dan Campuran untuk Manajemen Pembangunan dan Pendidikan. Jakarta: 

PT. Refika Aditama.  

 

Kholidha, A. N., Suherman,I. P. W., &Hartati. 2016.Uji Aktivitas Ekstrak Etanol 

Daun Dadap Serep (Erythrina lithosperma Miq) sebagai Antibakteri 

terhadap Bakteri Salmonella typhi..e-Jurnal Kedokteran Universitas Halu 

Oleo Kendari. 4 (1): 281-290. 

 

Majid, A. 2013. Strategi Pembelajaran. Bandung:  PT Remaja Rosdakarya 

 

Mulyasa. 2002. Kurikulum Berbasis Kompetensi. Bandung: CV. Rosdakarya. 

 

_______. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 

 

Munandar, K. 2016. Pengenalan Laboratorium IPA Biologi Sekolah. Bandung: 

PT. Refika Aditama. 

 

Mustafa. 2013. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT. Remaja 

Rosada karya.  

 

Nazir, M. 2005. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.  

 

Ningih, I. S. R., Lestari, W., & Aziz, Y. 2014. Fitoremediasi Zn  dari Limbah Cair 

Pabrik Pengolahan Karet dengan Pemanfaatan Pistia stratiotes . e-Jurnal 

L.JOM FMIPA Riau. 1 (2): 1-9. 

 

Parmin. 2015. Potensi Kearifan Lokal dalam Pembelajaran IPA di SMP. Jurnal 

FKIP UNNES. 2 (1): 278-282. 

 



77 
 

Permendikbud. 2013. Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 Tentang 

Implementasi Kurikulum. Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia.  

 

___________. 2016. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar 

Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah. Jakarta: Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 

 

___________. 2016. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar 

Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia. 

 

___________.2016. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi 

Inti (KI) dan Kompetensi Dasar(KD) Pembelajaran pada Kurikulum 2013. 

Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.  

 

Priyatikanto, R. 2018. Hari “Tanpa Bayangan”. Jakarta: Pusat Sains Antariksa 

LAPAN RI. 

 

Puskurbuk. 2013. Pendekatan Pembelajaran Terpadu di Pendidikan Dasar. 

Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 

 

Rosana, D. 2013. Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran IPA Secara Terpadu. 

Yogyakarta: FMIPA UNY.  

 

Sardjiyo, Pannen, P.2005. Pembelajaran  Berbasis Budaya: Model Inovasi 

Pembelajaran dan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi. Jurnal 

Pendidikan. 6 (2): 83–98. 

 

Silaen, S., Widiyono. 2013. Penulisan Buku Teks Pelajaran. Bandung: Remaja 

Posdakarya. 

 

Sinaga, L. Y., Rustaman N.  2015. Nilai-Nilai Kearifan Lokal Suku Anak 

dalamProvinsi Jambi terhadap Perladangan di Hutan Taman NasionalBukit 

DuaBelas sebagai Sumber Belajar Biologi. Jurnal Universitas Pendidikan 

Indonesia. 3 (1): 761-765. 

 

Suastra, I. W. 2010. Model Pembelajaran Sains Berbasis Budaya Lokal Untuk 

Mengembangkan Kompetensi Dasar dan Nilai Kearifan Lokal di SMP. e-

Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. 2 (1): 8-

16 hlm. 

 

Suastra I. W., Tika, K. 2011. Efektivitas Model Pembelajaran Sains Berbasis 

Budaya Lokal untuk Mengembangkan Kompetensi Dasar Sains dan Nilai 

Kearifan Lokal di SMP. Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha. 1 (2): 1-

10. 



78 
 

Suastra, I. W. 2010. Model pembelajaran sains berbasis budaya lokal untuk 

mengembangkan kompetensi dasar sains dan nilai kearifan lokal di SMP. 

Jurnal Pendidikan dan Pengajaran. 2 (4): 8-16 . 

 

Sudjarwo. 1989. Beberapa Aspek Pengembangan Sumber Belajar. Jakarta: 

Mediatama Sarana Perkasa.  

 

Suhardi. 2010. Diktat Pengembangan Sumber Belajar Biologi. Yogyakarta: 

FMIPA UNY.  

 

Sukardi. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.  

 

Swastikawati, A., dkk. 2014. Konservasi Logam Dengan Bahan Tradisional. 

Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral 

Kebudayaan. 

 

Tilaar. 2002. Pendidikan Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia 

(Strategi Reformasi Pendidikan Nasional). Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya.  

 

Trianto. 2009. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif Kontektual. 

Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 

 

Wagiran. 2012. Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Hamemayu 

Hayuning Bawana. Jurnal Pendidikan Karakter. 2 (3): 329-339. 

 

Widoyoko, E. P. 2012. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 

 

Wilujeng, I. 2016. Pengintegrasian Potensi Lokal dalam Pembelajaran IPA 

Alternatif Peningkatan Daya Saing Global. Prosiding Seminar Nasional 

IPA VII (pp. 680-688). Semarang: Fakultas MIPA Universitas Negeri 

Semarang.  

 

Wirawan. 2012. Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Jakarta: 

PT. Raja grafindo Persada. 

 

Wisudawati, A. W., Sulistyowati, E. 2013. Metodologi Pembelajaran IPA. 

Jakarta: Bumi Aksara.  

 

Yadav, B., Mishra. 2013. A Study of th Impact of Laboratory Approach on 

Achievement and Process Skill in Science Among is Standard Students. 

International Journal of Scientific and Research Publications. 3 (1): 1-6. 

 

Yamani, M.,Kusmito, G. 2009. Strategi Perlindungan Hutan Pada Enam 

Komunitas Adat Daerah Bengkulu Sebuah Upaya Menemukan Model 

Pelestarian Hutan Berbasis Hukum Lokal. Bengkulu: Laporan Penelitian 

Hibah Bersaing Dikti Tahun I Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu. 



79 
 

Yuda, A. S. 2016. Kajian Isi Lambung dan Pertumbuhan Ikan Tapah (Wallago 

leeri)  di Way Kiri, Tulang Bawang Barat, Lampung. e-Jurnal Rekayasa dan 

Teknologi Budidaya Perairan. Lampung. 3 (1): 1-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


