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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang 

kaya, sekitar 40.000 spesies tumbuhan ditemukan di Indonesia dan 180 spesies di 

antaranya berpotensi sebagai tanaman obat. Di Indonesia diperkirakan terdapat 

100 sampai dengan 150 famili tumbuh-tumbuhan, dan dari jumlah tersebut 

sebagian besar mempunyai potensi untuk dimanfaatkan sebagai tanaman industri, 

tanaman buah-buahan, tanaman rempah-rempah dan tanaman obat-obatan 

(Nasution dalam ketut sudiarga 2012). 

Tumbuhan obat tradisional di Indonesia mempunyai peran yang sangat 

penting terutaman bagi masyarakat di daerah pedesaan yang fasilitas kesehatannya 

masih sangat terbatas. Dewasa ini banyak ilmuwan yang tertarik mempelajari 

pengetahuan masyarakat tradisional tentang pemanfaatan sumberdaya tumbuhan. 

Pengetahuan ini mempunyai pengaruh besar dan memberikan konstribusi penting 

dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. pengetahuan lokal (indigenous 

knowledge), sejalan dengan prinsip-prinsip ilmiah, karena itu perlu dilakukan 

upaya pelestarian dengan cara melakukan budidaya secara intensif terhadap 

tanaman-tanaman yang berkhasiat sebagai obat agar diperoleh hasil yang lebih 

baik dari kualitas dan kuantitasnya (Winarto, 2003). 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas, mempunyai 

kurang lebih 35.000 pulau yang besar dan kecil dengan keanekaragaman jenis 
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flora dan fauna yang sangat tinggi. Salah satu kepulauan yang ada di Indonesia 

yang mempunyai keanekaragaman hayati adalah kepulauan Kangean. Kepulauan 

Kangean merupakan salah satu  daerah terpencil yang potensi sumberdaya 

alamnya belum diteliti khususnya terkait dengan identifikasi tanaman obat. 

Penduduk kangean sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan 

nelayan, dalam usaha menjaga kesehatannya masih banyak menggunakan ramuan 

obat-obatan tradisional, mengingat tempat layanan kesehatan seperti puskesmas 

masih jauh dan sangat terbatas (anonymous, 2013) 

Kepulauan Kangean sebagai bagian dari Pulau Madura, sejak dahulu 

penduduknya telah memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan pengobatan untuk 

segala macam penyakit. Meskipun pengetahuan pemanfaatan tumbuhan sebagai 

obat tradisional telah dikenal sejak lama, akan tetapi saat ini ada kecenderungan 

tradisi ini mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Hal ini tentu bertentangan 

dengan fakta di Negara-negara maju yang secara luas telah menggunakan obat-

obat modern,ternyata pada akhir-akhir ini terdapat kecenderungan untuk 

menggunakan obat-obat tradisional yang berasal dari tumbuhan (Hargono,2006). 

Faktor penyebab kecenderungan perubahan gaya hidup tersebut adalah adanya 

efek samping penggunaan obat sintetik dan antiobiotik,serta berkembangnya 

pandangan bahwa pemanfaatan bahan yang bersifat alami relatife lebih aman dari 

pada baha sintesis (Dorly, 2005 dalam Romaidi, 2006).  

Konsekuensi dari perubahan pola hidup tersebut adalah saat ini sudah 

jarang sekali masyarakat Kangean yang menanam tumbuhan obat di halaman 

rumahnya, sehingga sedikit anak-anak dan pemuda di Kepulauan Kangean  yang 
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mengetahui dan mengenal keberadaan obat tradisional serta khasiat dari tumbuhan 

obat tersebut. Perubahan pola hidup tersebut terbukti dengan  sebagian masyarakat 

Madura sudah mulai meninggalkan pengolahan jamu sebagai ciri khas etnis 

Madura untuk penyembuhan berbagai penyakit, karena sudah terdapat obat-obatan 

kimia sintetis (non herbal) yang dibuat secara modern dan dikemas dalam 

kemasan yang menarik serta mudah dikonsumsi (Rifa’i, 2000). 

Keanekaragaman tumbuhan yang berpotensi sebagai obat di kepulauan 

Kangean belum teridentifikasi dengan baik karena belum ada peneliti yang 

melaporkan mengenai keanekaragaman tanaman obat di Kangean, kurangnya   

informasi terkait tanaman  obat dan minimnya pendokumentasian pemanfaatan 

obat tradisional di Kangean maka dengan penelitian ini diharapkan dapat 

membantu menggali kembali pengetahuan dan informasi tentang spesies 

tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat oleh masyarakat Kangean, sehingga 

dapat meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya generasi muda akan 

khasiat tiap spesies tumbuhan. Penelitian ini juga bisa menambah khasanah 

pengetahuan tumbuhan obat Indonesia dan menjadi dasar bagi penelitian 

selanjutnya seperti fitokimia, farmasi  serta dapat memberi masukan kepada 

instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan (Dahlan, 2011) 

  Penelitian mengenai tanaman obat sebelumnya  telah banyak diteliti di 

berbagai daerah tertentu 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 sebagai bahan obat 



4 
 

tradisonal 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 adalah daun. 

 Pengembangan kreatifitas guru dalam mengajar sebagai salah satu faktor 

penting berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, salah satunya pengembangan 

metode serta 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 perhatian siswa sehingga memungkinkan 

timbulnya kegiatan belajar siswa. Media bukan hanya sebagai alat bantu dalam 

proses belajar mengajar melainkan alat penyalur pesan bagi siswa (Heriyanto, 

2012). Media pembelajaran, pesan atau materi yang disampaikan, guru, siswa, 

lingkungan itu semua merupakan satu kesatuan sumber belajar yang saling 

berhubungan.  Berdasarkan latar belakang di atas  maka peneliti berkeinginan 

untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Identifikasi Keanekaragaman 

Tanaman Yang Berpotensi Sebagai Obat Tradisional Di Kepulauan Kangean 

Desa Paseraman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Sebagai Sumber 

Belajar Biologi SMA”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang tersebut diatas, maka dapat diambil suatu 

rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Jenis tanaman apa sajakah yang ditemukan di Kepulauan Kangean 

Kecamatan Arjasa yang di gunakan masyarakat sebagai obat tradisional? 

2. Jenis tanaman  obat dari famili apakah yang mempunyai distribusi dan 

populasi yang paling banyak terdapat  di kepulauan Kangean?  

3. Bagian atau organ tanaman mana yang dimanfaatkan sebagai obat  oleh 

masyarakat Kepulauan Kangean? 

4. Jenis penyakit apa   saja yang biasa diobati  menggunakan tanaman obat di 

Kepulauan Kangean ? 

5. Apakah bentuk sumber belajar yang dapat dihasilkan dari penelitian 

identifikasi  keanekaragaman tanaman obat di Kepulauan Kangean? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:   

1. Mendapatkan data tentang keanekaragaman jenis tanaman yang ditemukan 

di kepulauan Kangean Kecamatan Arjasa yang di gunakan masyarakat 

sebagai obat tradisional. 

2. Untuk mengetahui jenis tanaman  obat dari family apa yang mempunyai 

distribusi dan populasi yang paling banyak terdapat  di kepulauan 

kangean. 
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3. Untuk memberikan informasi mengenai bagian atau organ tanaman yang 

biasa dimanfaatkan sebagai obat  oleh masyarakat Kepulauan Kangean. 

4. Untuk memberikan informasi penyakit apa saja yang biasa diobati 

menggunakan tanaman obat 

5. Untuk memanfatkan hasil penelitian ini sebagai sumber belajar biologi 

SMA khususnya tentang materi  keanekaragaman hayati 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat : 

1. Secara praktis 

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

berkhasiat sebagai obat yang ada di Kepulauan Kangean , sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya generasi muda akan 

khasiat tiap spesies tumbuhan. 

b. Pada aspek pendidikan, guru dapat memanfaatkan data (Foto) yang  dibuat 

untuk mengidentifikasi  suatu tumbuhan, sehingga hasilnya dapat 

digunakan sebagai sumber belajar biologi. 

2. Secara teoritis 

a. Menambah khasanah keilmuwan bagi penulis pada pengetahuan tentang 

macam-macam jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat 

serta menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang berminat 

tentang objek penelitian ini yaitu keanekaragaman tumbuhan obat. 
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b. Memberikan tambahan sumber belajar biologi berupa buku yang dapat 

digunakan pada sekolah di jenjang SMA kelas X  

 

1.5.  Batasan Penelitian 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka 

perlu diberikan batasan-batasan penelitian agar tidak menyimpang dari rumusan 

masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Tumbuhan  yang dimaksud  dalam penelitian ini adalah tumbuhan yang 

hanya mempunyai khasiat dan dijadikan obat oleh masyarakat. 

2. Kegiatan penelitian di fokuskan  pada pekarangan rumah penduduk 

dengan pertimbangan terlalu luasnya lokasi dan kemudahan 

mengumpulkan data. 

3. Penelitian ini dilakukan di kepulauan Kangean Kecamatan Arjasa Desa 

Paseraman. 

4. Responden yang diteliti peramu jamu, dukun bayi, dukun pijat, sesepuh 

desa dan masyarakat sekitar yang mengetahui pemanfaatan dari tanaman 

obat tersebut. 

5. Variabel penelitian terbatas  pada jenis tumbuhan obat diidentifikasi  mulai 

dari (kingdom sampai tingkat jenis) , deskripsi tiap tanaman, bagian organ 

tanaman yang dimanfaatkan sebagi obat serta jenis-jenis penyakit yang 

dapat diobati menggunakan tanaman obat. 
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6. Materi biologi yang digunakan untuk memanfaatkan hasil penelitian ini 

yaitu materi mendeskripsikan  ciri-ciri Divisio dalam Dunia Tumbuhan 

dan peranannya bagi kelangsungan hidup di bumi. 

 

1.6. Definisi Istilah 

1.  Identifikasi adalah  pengumpulan data dan pencatatan segala keterangan 

tentang bukti-bukti dari seseorang atau benda sehingga kita dapat 

menetapkan dan mempersamakan keterangan tersebut dengan acuan 

yang telah ditetapkan, dengan kata lain bahwa dengan identifikasi kita 

dapat mengetahui identitas seseorang atau suatu benda dan dengan 

identitas tersebut kita dapat mengenal seseorang dengan membedakan 

dari yang lain (Simpson,2006). Pada penelitian ini identifikasi 

dimaksudkan menentukan naman jenis dan klasifikasi tumbuhan obat 

yang ditemukan berdasarkan ciri yang dimiliki. 

2. Kanekaragaman adalah variasi jenis tumbuhan dalam suatu daerah yang 

meliputi  keberanekaragam bentuk,  penampilan, densitas dan sifat yang 

nampak pada berbagai tingkatan organisasi kehidupan(anonymous,2013) 

3. Tanaman yang berpotensi Obat tradisional  adalah  Tumbuhan yang 

mempunyai khasiat sebagai obat serta khasiatnya diketahui dari hasil 

telaah secara ilmiah yang secara klinis terbukti bermanfaat bagi 

kesehatan dan juga dari penuturan serta pengalaman orang-orang 

terdahulu (Nasrudin,2005) 
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4. Sumber belajar merupakan segala  sesuatu  yang  dapat memudahkan 

peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan,  

pengalaman dan keterampilan dalam proses belajar mengajar 

 (Mulyasa, 2006). 

 


