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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia dikenal kaya akan tanaman obat sehingga dikatakan sebagai 

Live Laboratory. Tanaman obat adalah semua jenis tanaman baik keseluruhan 

atau sebagian yang bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit atau menjaga 

ketahanan tubuh (Utami, 2003). Sekitar 30.000 jenis tanaman obat dimiliki  

Indonesia. Dengan kekayaan flora tersebut, tentu Indonesia memiliki potensi 

untuk mengembangkan produk herbal yang kualitasnya setara dengan obat 

modern. 

Pengetahuan tentang tanaman obat Indonesia dalam sumber daya alam 

tersebut, ternyata belum dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan 

masyarakat. Baru sekitar 1200 species tanaman obat yang dimanfaatkan dan 

diteliti sebagai obat. Beberapa spesies tanaman obat yang berasal dari hutan  

tropis Indonesia justru digunakan oleh negara lain. Sebagai contoh adalah para  

peneliti Jepang yang telah mematenkan sekitar 40 senyawa aktif dari tanaman  

yang berasal dari Indonesia. Bahkan beberapa obat-obatan yang bahanbakunya  

dapat ditemukan di Indonesia telah dipatenkan dan diproduksi secara besar-

besaran di negara lain sehingga memberi keuntungan yang besar bagi negara 

tersebut (Johnherf, 2007) 

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk menjaga kesehatan 

dan melihat pengobatan medis yang bisa dikatakan mahal, sementara taraf 

kehidupan sebagai masyarakat kita masih banyak yang kemampuannya kurang 
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mampu. Masyarakat akan mulai berfikir bagaimana mencari pengobatan yang 

tidak terlalu mahal dan bisa untuk penyembuhan. Maka dari itu, pengobatan 

dengan menggunakan bahan alam yang ekonomis merupakan solusi yang terbaik 

untuk menanggulangi masalah tersebut dengan kembali ke alam (Back to Nature). 

Obat yang berasal dari bahan alam memiliki efek samping yang lebih rendah 

dibandingkan obat-obatan kimia, karena efek obat herbal bersifat ilmiah. Dalam 

tanaman obat yang telah dipelajari dan diteliti secara ilmiah menunjukkan bahwa 

tanaman tersebut mengandung zat-zat atau senyawa aktif yang terbukti 

bermanfaat bagi kesehatan (Maheswari,2002). 

Identifikasi pemanfaatan tanaman obat meliputi jenis tanaman obat, bagian 

yang digunakan, manfaat, dan cara pengolahan. Menurut Zuhud(1994) 

Pemanfaatan tanaman untuk mencegah bahkan mengobati suatu jenis penyakit 

telah ditemukan sejak kehidupan para leluhur atau nenek moyang kita terdahulu. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan kedokteran modern bahwa 

Hippocrates adalah orang pertama yang menggunakan tanaman berkhasiat dalam 

praktek penelitiannya. Di Indonesia penggunaan bahan alam sebagai obat 

tradisional juga telah dilakukan nenek moyang kita sejak berabad-abad yang lalu. 

Secara turun temurun hal ini telah diwariskan kepada satu generasi ke generasi 

selanjutnya, akan tetapi pada setiap daerah atau suku memiliki ciri khas tradisi 

budaya tersendiri. Tanaman obat mempunyai khasiat untuk mengobati berbagai 

penyakit dan digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan obat tradisional 

dan modern (Heriyanto, 2011).  
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Berdasarkan informasi peramu jamu dan sesepuh desa pengamatan 

langsung, keadaan di Desa Ledug Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ini 

banyak sekali tanaman obat, hanya saja pemanfaatan tanaman obat di daerah 

tersebut belum optimal. Hal ini dapat terlihat dari berbagai jenis tanaman obat 

yang berasal dari alam belum dikenal dan diketahui manfaatnya oleh masyarakat. 

Untuk itu perlu adanya pengetahuan tentang pemanfaatan tanaman obat tersebut. 

Secara umum setiap bagian dari tanaman obat yang dimanfaatkan 

(rimpang, akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji) terdapat suatu senyawa aktif 

yang memiliki fungsi-fungsi tertentu (Soedibyo, 1992). Tanaman obat memiliki 

jenis, habitus, dan khasiat yang beranekaragam (Rosita dkk, 1993). Pengetahuan 

pengobatan dengan memanfaatkan tanaman obat sangat penting untuk diketahui, 

sehingga pemanfaatan setiap bagian tanaman obat perlu untuk dikaji. Hasil dari 

penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi dan meningkatkan 

pengetahuan masyarakat Ledug dalam pemanfaatan tanaman obat. 

Menurut Rohani (1997) sumber belajar (Learning Resources) adalah segala 

macam sumber yang ada di luar diri sesorang (peserta didik) dan yang 

memungkinkan (memudahkan) terjadinya proses belajar. Sedangkan Pratiwi 

(2012) mengatakan biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk 

hidup yang obyek dan persoalannya terjadi di lingkungan sekitar. Bisa dikatakan 

bahwa sumber belajar biologi merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajari makhluk hidup yang 

obyek dan persoalannya terjadi dilingkungan sekitar. 
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Pelaksanaan suatu kegiatan belajar mengajar sudah seharusnya guru 

memanfatkan sumber belajar untuk mengilustrasikan suatu materi agar mudah 

dimengerti sehingga mempermudah siswa untuk mencapai tujuan belajar. Segala 

hal yang dapat dijadikan pendukung dan dimanfaatkan di dalam kegiatan 

pembelajaran dapat dijadikan sebagi sumber belajar (Kasrina, 2012). Identifikasi 

pemanfaatan tanaman obat ini dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi 

SMA kelas X dengan materi pokok kenekaragaman hayati Indonesia dan manfaat 

keanekaragaman hayati secara ekonomi, pendidikan dan ekologis. Menurut 

(Rohani, 2004) sumber belajar dapat dibagi menjadi sumber belajar cetak, sumber 

belajar non cetak, sumber belajar yang berupa fasilitas, sumber belajar yang 

berupa kegiatan, sumber belajar yang berupa lingkungan dari masyarakat. Hasil 

dari kegiatan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang berupa 

media ajar yaitu brosur. Penggunaan brosur sebagai sumber belajar dapat 

digunakan sebagai tambahan untuk memperkaya pengetahuan dan menarik minat 

peserta didik dalam suatu proses belajar. 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul ”Identifikasi Pemanfaatan TanamanObat di Desa Ledug 

Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu : 

1. Apa sajakah jenis-jenis tanaman obat berkhasiat yang ditemukan di Desa 

Ledug Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan? 
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2. Bagaimana pemanfaatan jenis tanaman berkhasiat obat yang terdapat di Desa 

Ledug Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan? 

3. Bagaimana penerapan hasil penelitian ini sebagai sumber belajar biologi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui jenis-jenis tanaman obat berkhasiat  yang ditemukan di 

Desa Ledug Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan 

2. Untuk mengetahui pemanfaatan  jenis tanaman berkhasiat obat yang terdapat di 

Desa Ledug Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan 

3. Untuk mengetahui hasil penelitian tentang pemanfaatan tanaman obat di Desa 

Ledug Kecamatan Prigen Kabupaten pasuruan bisa digunakan sebagai sumber 

belajar biologi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan digunakan sebagai dokumentasi bagi 

warga di desa Ledug Kecamatan Ledug Kabupaten Pasuruan dalam 

menginventarisasi jenis tanaman yang bisa digunakan sebagai obat. Bagi 

masyarakat luas dapat menambah khasanah pengetahuan tentang jenis tanaman 

obat. Dari hasil penelitiandapat digunakan sebagai sumber belajarberupa brosur 

untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang jenis tanaman yang dapat 

dimanfaatkan sebagai obat. 

1.5 Batasan Penelitian 

1. Identifikasi pemanfaatan tanaman obat dilakukan dengan kajian jenis tanaman 

obat, bagian yang digunakan, manfaat, dan cara pengolahan.  
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2. Prosedur yang digunakan untuk menentukan pemanfaatan tanaman obat yang 

ada di Desa Ledug adalah dengan observasi lokasi tempat penelitian, 

pengamatan dan wawancara. 

3. Kegiatan penelitian ini difokuskan pada pekarangan rumah warga Desa Ledug, 

dengan pertimbangan terlalu luasnya lokasi  dan kemudahan mengumpulkan 

data. 

1.6 Definisi Istilah  

1. Identifikasi yaitu pengumpulan data dan pencatatan segala keterangan tentang 

bukti-bukti dari seseorang atau benda sehingga kita dapat menetapkan dan 

mempersamakan keterangan tersebut (Simpson, 2006). Pada penelitian ini 

identifikasi dimaksudkan menentukan nama jenis dan pemanfaatan tanaman 

obat yang ditemukan berdasarkan ciri yang di miliki. 

2. Pemanfaatan tanaman obat yang dimaksud adalah agar dapat mengatasi 

berbagai jenis penyakit secara efektif, ekonomis dan memiliki efek samping 

yang rendah yaitu tanaman obat yang berada di Desa Ledug.  

3. Tanaman obat adalah semua jenis tanaman baik keseluruhan atau sebagian 

yang bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit atau menjaga ketahanan 

tubuh (Prapti Utami, 2003). 

4. Sumber belajar adalah segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang 

(peserta didik) dan yang memungkinkan (memudahkan) terjadinya proses 

belajar. Hasil dari kegiatan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar yang berupa media ajar yaitu brosur. Penggunaan brosur sebagai 
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sumber belajar dapat digunakan sebagai tambahan untuk memperkaya 

pengetahuan dan menarik minat peserta didik dalam suatu proses belajar. 

 


