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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati 

hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme.Beragam tumbuhan, hewan, jamur, 

bakteri terdapat di indonesia. Sekitar 40.000 jenis tumbuhan, 350.000 jenis 

hewan, 5.000 jenis jamur, dan 1.500 jenis monera berada di Indonesia. Flora 

Indonesia sangat kaya dengan berbagai spesies  dan  keanekaragamannya.  

Sebagai  gambaran kekayaan  dan  keanekaragaman  flora  Indonesia,  van Steenis  

memperkirakan  bahwa  jumlah  spesies tanaman berbunga saja antara 25.000 – 

30.000 jenis. Sedangkan  koleksi  herbarium  yang  berada  di  Pusat Penelitian  

dan  Pengembangan  Hutan  di  Bogor mempunyai lebih dari 4.000 spesies pohon 

dalam 668 genus  yang  termasuk  dalam  111  famili.  Sedangkan dari  herbarium  

yang  terdapat  sebagai  koleksi  khusus tanaman  yang  mempunyai  nilai  

ekonomis, khususnya tanaman obat yang disebut sebagai  koleksi Heyne,  

mempunyai  3302  spesies  dalam  1468  genus dan termasuk dalam 199 famili 

(Nasution 2012). 

Indonesia kaya akan berbagai keanekaragaman hayati yang berpotensi 

untuk dikembangkan sebagai obat atau bahan baku obat (Fajiriah 2007).ini 

didukung dengan penelitian ilmiah, tumbuhan secara fungsional tidak lagi 

dipandang sebagai bahan konsumsi maupun penghias saja, tetapi juga sebagai 

tanaman obat yang multi fungsi. Mengingat biaya pengobatan yang tidak 
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terjangkau oleh semua orang, pengobatan alamiah dengan tanaman obat 

tradisional dipandang sebagai alternatif yang terjangkau dan back to nature. 

Bahkan untuk fungsinya sebagai tanaman obat sudah dikomersialkan sebagai 

lahan income yang sangat menguntungkan (Yuniarti 2008). 

Tanaman  obat  yang  beraneka ragam  jenis,  habitus,  dan  khasiatnya 

mempunyai peluang besar serta memberi kontribusi  bagi  pembangunan  dan 

pengembangan  hutan (Rosita 2006). Karakteristik berbagai  tanaman  obat  yang 

menghasilkan  produk  berguna  bagi  masyarakat memberi peluang untuk 

dibangun dan dikembangkan bersama dalam hutan di daerah tertentu. Berbagai 

keuntungan yang dihasilkan dengan berperannya tanaman obat di dalam hutan 

adalah pendapatan, kesejahtraan sosial, konservasi berbagai sumberdaya alam, 

pendidikan, berlanjut usaha penyerapan tenaga kerja serta keamanan sosial 

(Winarto 2004). 

Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  terletak  di  kawasan 

khatulistiwa  dan  dikenal sebagai salah satu negara pemilik hutan tropika terbesar 

di dunia. Luas hutan tropika yang masih tersisa di Indonesia mencapai 119,7 juta 

hektar  atau  lebih  kurang  65%  luas  seluruh  daratannya.  Dari  segi  luas  

tersebut, hutan tropika  yang terdapat di Indonesia  menempati urutan ketiga 

setelah Brasil dan Zaire. Indonesia merupakan negara kepulauan di dunia yang 

terdiri dari 13.466 pulau.Kepulauan Sumba adalah sebuah pulau di Provinsi di 

Nusa Tenggara Timur Indonesia yang luas wilayahnya 10.710 km² dan titik 

tertingginya 1.225 m (anonymouse 2010). 



3 

 

Pengobatan dengan menggunakan tumbhan obat merupakan bagian dari 

sistem budaya masyarakat yang potensi manfaatnya sangat besar dalam 

pembangunan kesehatan masyarakat.Pemanfaatan  obat  tradisional  untuk  

pengobatan  sendiri  (self  care)  cenderung meningkat.Pada  tahun  1999  baru  

mencapai  20,5  persen,  sementara  itu  menurut hasil Survei Sosial Ekonomi 

Nasional (Susenas) di tahun 2001 angkanya menjadi 31,7  persen  dan  9,8  %  

memilih  cara  pengobatan  tradisional  lainnya.  Secara internasional  obat-obat  

tradisional  yang  menggunakan  bahan-bahan  dari tumbuhan (herbal medicine) 

lebih maju. 

Keanekaragaman tumbuhan obat di suku Marapu belum teridentifikasi 

dengan baik karena belum ada peneliti yang melaporkan mengenai 

keanekaragaman tumbuhan obat di suku Marapu desa Jagangara kecamatan 

Waikabubak kepulauan Sumba Barat. Kurangnya informasi mengenai tanaman 

obat dan minimnya dokumentasi pemanfaatan tanaman obat di suku Marapu desa 

Jagangara kecamatan Waikabubak kepulauan Sumba Barat dengan penelitian ini 

diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang spesies 

tumbuhan yang di dimanfaatkan sebagai obat, sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman masyarakat khususnya generasi muda akan manfaat setiap spesies 

tumbuhan obat. Menurut (Dahlan, 2010) Penelitian tumbuhan obat juga bisa 

menambah khasanah pengetahuan tumbuhan obat Indonesia dan menjadi dasar 

penelitian selanjutnya seperti fitokimia,farmasi serta dapat memberi masukan 

kepada instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan. 
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Penelitian tentang tanaman obat sebelumnya telah banyak diteliti 

diberbagai daerah tertetu seperti, penelitian Muhammad dkk (2010), didapatkan 

17 jenis tanaman liar yang ditemukan , sekitar 76,5 % (13 jenis) telah diketahui 

memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai obat. Ketut sudirga (2012) hasil 

penelitian ini didapatkan bahwa pemanfaatan tumbuhan obat sebagai bahan obat 

tradisional di Desa Trunyan masih cukup tinggi,yaitu sekitar 90 jenis tumbuhan 

terutama untuk pengobatan penyakit yang masih tergolong ringan dan Supartini 

(2011) tumbuhan obat di kawasan Tane’Olen yang digunakan oleh masyarakat 

Desa Setulang ditemukan sebanyak 32 jenis, tergolong dalam 31 marga dan 26 

suku dengan habitus sebagian besar berupa pohon dan bagian tumbuhan yang 

banyak dimanfaatkan dalam daun. 

Dalam proses pembelajaran biologi pengembangan kreativitas guru 

dalam mengajar sebagai salah satu faktor penting berlangsungnya kegiatan belajar 

mengajar, salah satunya pengembangan metode dan media pembelajaran. Media 

pembelajaran merupakan komponen pembelajaran  yang tidak bisa diabaikan dan 

sudah merupakan bagian kesatuan yang sangat bermanfaat untuk dapat 

memperjelas tanggapan siswa terhadap materi pembelajaran, menambah 

perthatian siswa sehingga memungkinkan timbunya kegiatan belajar siswa. Media 

bukan hanya sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar melainkan alat 

penyalur pesan bagi siswa (Heriyanto,2012).Berdasarkan latar belakang diatas 

maka peneliti berkeinginan mengadakan penelitian Etnobotani tumbuhan obat 

dengan judul “Studi Etnobotani Tumbuhan Obat Pada Masyarakat Suku 

Marapu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat suku Marapu terhadap tumbuhan obat ? 

2. Jenis tanaman obat apa saja yang ditemukan di suku Marapu desa  Tarung 

kecamatan Loli kabupaten  Sumba Barat? 

3. Bagaimana pemanfaatan organ tanaman yang dimanfaatkan sebagai    obat di 

Marapu desa Tarung kecamatan Loli kabupaten Sumba Barat? 

4. Bagaimana masyarakat suku Marapu memperoleh tumbuhan obat kecamatan 

Loli kabupaten  Sumba Barat? 

5. Bagaimana nilai tradisional tumbuhan obat di suku Marapu kecamatan Loli 

kabupaten  Sumba Barat? 

6. Bentuk sumber belajar apakah yang dapat dihasilkan dari penelitian Studi 

Etnobotani tumbuhan obat di suku Marapu kecamatan Loli kabupaten Sumba 

Barat ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas  tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mendapatkan data tentang  keanekaragaman  jenis tumbuhan obat saja yang 

ada di Marapu desa Tarung kecamatan Loli kabupaten Sumba Barat 
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2. Untuk mengetahui pemanfaatan jenis tumbuhan obat yang di Marapu desa 

Tarung kecamatan Loli kabupaten Sumba Barat 

3. Untuk mengetahui distribusi lokasi tumbuhan  obat yang ada di suku Marapu 

Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat 

4. Untuk mengetahui nilai tradisional tumbuhan obat di suku Marapu Kecamatan 

Loli Kabupaten Sumba Barat 

5. Untuk mengkaji potensi tanaman obat sebagai sumber belajar keanekaragaman 

hayati jenis tumbuhan 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di daharapkan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Secara praktis 

a. Memberi informasi dan pengetahuan tentang spesies-spesies tanaman obat 

yang ada di Marapu desa Tarung kecamatan Loli kabupaten Sumba Barat 

sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan generasi muda akan 

jenis-jenis tumbuhan obat. 

b. Menambah daftar inventarisasi tumbuhan obat di Sumba  secara khusus adan  

di Indonesia secara umum. 

c. Pada aspek pendidikan, guru dapat memanfaatkan data (foto) yang dibuat 

untuk mengidentifikasi suatu tumbuhan sehingga hasilnya dapat digunakan 

sebagai sumber belajar biologi. 
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2. Secara teoritis 

a. Menambah khasanah keilmuwan bagi penulis pengetahuan tentang jenis tumbu

han obat yang dapat di manfaatkan sebagai obat serta menjadi bahan rujukan 

bagi peneliti selanjutnya yang berminat tentang penelitian keanekaragaman 

tumbuhan obat. 

b. Memberikan tambahan sumber belajar biologi berupa buku yang dapat 

digunakan pada sekolah di jenjang SMA kelas X. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka 

perlu diberikan batasan-batasan penelitian agar tidak menyimpang dari rumusan 

masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Jenis tumbuhan yang di maksud dalam penelitian ini adalah jenis-jenis 

tumbuhan obat yang ada di Marapu desa Tarung kecamatan Loli kabupaten 

Sumba Barat. 

2. Kegiatan penelitian difokuskan pada Desa Tarung Suku Marapu dengan 

pertimbangan luasnya lokasi dan kemudahan  mengumpulkan data. 

3. Penelitian ini dilakukan di pulau sumba bertempat di desa Tarung kelurahan 

Sobawawi  kecamatan Loli  kabupaten Sumba Barat. 

4. Responden yang diteliti sesepu desa, tabib, dan masyarakat sekitar yang 

mengetahui jenis-jenis tumbuhan obat. 

5. Variabel penelitian terbatas pada jenis tumbhan obat diidentifikasi mulai dari 

kingdom sampai tingkat jenis, deskripsi tiap tanaman, bagian organ tanaman 
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yang di manfaatkan sebagai obat, distribusi tumbuhan obat dan Nilai 

Tradisional Suatu tumbuhan obat  

6. Materi biologi yang di gunakan untuk memanfaatkan hasil penelitian ini yaitu 

klasifikasi tumbuhan khususnya materi keanekaragaman hayati dalam dunia 

Tumbuhan. 

 

1.6 Defenisi Istilah 

Adapun defenisi istilah sebagai berikut : 

1. Etnobotani adalah adalah ilmu yang mendalami hubungan budaya manusia 

dengan alam nabati sekitarnya. Dalam hal ini diutamakan pada persepsi dan 

konsepsi budaya kelompok masyarakat dalam mengatur sistem pengetahuan 

tentang tumbuhan yang dimanfaatkan di dalam masyarakat tersebut. 

2. Tumbuhan obat adalah suatu tumbuhan yang mempunyai khasiat untuk 

menyembuhkan berbagai penyakit, atau bahan alami yang berasal dari tumbuh-

tumbuhan-tumbuhan yang belum dimurnikan dan yang mempunyai khasiat 

untuk menyembuhkan berbagai penyakit (Baziad 1992). 

3. Menurut Fathurrohman (2010) Sumber Belajar adalah segala sesuatu yang 

dapat dipergunakan sebagai tempat dimana bahan pengajaran bisa di dapatkan. 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari 

sumber belajar adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan baik berupa 

manusia, media, dan tempat yang dapat mambantu siswa dalam mencari suatu 

bahan pengajaran agar proses pembelajaran yang terjadi berjalan efektif dan 

tujuan pembelajaran tercapai. 
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