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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tentang Kearifan Lokal 

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal 

yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (way of life) yang 

mengakomodasi kebijakan (wisdom) dan kearifan hidup. Di Indonesia yang kita 

kenal sebagai Nusantara kearifan lokal itu tidak hanya berlaku secara lokal pada 

budaya atau etnik tertentu, tetapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas 

etnik sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. Sebagai contoh, 

hampir di setiap budaya lokal di Nusantara dikenal kearifan lokal yang mengajarkan 

gotong royong, toleransi, etos kerja, dan seterusnya. Pada umumnya etika dan nilai 

moral yang terkandung dalam kearifan lokal diajarkan turun-temurun, diwariskan 

dari generasi ke generasi melalui sastra lisan (antara lain dalam bentuk pepatah dan 

peribahasa, folklore), dan manuskrip (Suyatno, 2015). 

Pengertian kearifan lokal (local wisdom) dalam kamus wikipedia terdiri dari 

dua kata: kearifan (wisdom) dan lokal (local). Dalam Kamus Inggris Indonesia John 

M. Echols danHassan Syadily, local berarti setempat, sedangkan wisdom (kearifan)

sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka local wisdom (kearifan setempat) 

dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, 

penuh kearifan,bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota 

masyarakatnya. Dalam disiplin antropologi dikenal istilah local genius 

(Ayatrohaedi, 1986). 
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2.2 Kearifan Lokal dan Pelestarian Lingkungan 

Dalam kearifan lokal juga terwujud upaya pengelolaan sumberdaya alam 

dan lingkungan yang juga merupakan wujud dari konservasi oleh masyarakat. 

Berkaitan dengan hal itu, maka Nababan dalam Suhartini (2009) mengemukakan 

prinsip-prinsip konservasi dalam pengelolaan sumberdaya alam secara tradisional 

sebagai berikut : 

1. Rasa hormat yang mendorong keselarasan (harmoni) hubungan manusia 

dengan alam sekitarnya. Dalam hal ini masyarakat tradisional lebih condong 

memandang dirinya sebagai bagian dari alam itu sendiri 

2. Rasa memiliki yang eksklusif bagi komunitas atas suatu kawasan atau jenis 

sumberdaya alam tertentu sebagai hak kepemilikan bersama (communal 

property resource). Rasa memiliki ini mengikat semua warga untuk 

menjaga dan mengamankan sumberdaya bersama ini dari pihak luar. 

3. Sistem pengetahuan masyarakat setempat (lokal knowledge sistem) yang 

memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah-

masalah yang mereka hadapi dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang 

terbatas. 

4. Daya adaptasi dalam penggunaan teknologi sederhana yang tepat guna dan 

hemat (input) energi sesuai dengan kondisi alam setempat 

5. Sistem alokasi dan penegakan aturan-aturan adat yang bisa mengamankan 

sumberdaya milik bersama dari penggunaan berlebihan, baik oleh 

masyarakat sendiri maupun oleh masyarakat luar (pendatang). Dalam hal 

ini masyarakat tradisional sudah memiliki pranata dan hukum adat yang 
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mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat dalam satu kesatuan sosial 

tertentu. 

6. Mekanisme pemerataan (distribusi) hasil panen atau sumber daya milik 

bersama yang dapat mencegah munculnya kesenjangan berlebihan di dalam 

masyarakat tradisional. Tidak adanya kecemburuan atau kemarahan sosial 

akan mencegah pencurian atau penggunaan sumberdaya di luar aturan adat 

yang berlaku. 

2.3 Etnobotani 

2.3.1 Definisi etnobotani 

Etnobotani merupakan ilmu botani mengenai pemanfaatan tumbuhan dalam 

keperluan sehari-hari dan adat suku bangsa. Studi etnobotani tidak hanya  mengenai 

data botani taksonomis, tetapi juga menyangkut pengetahuan botani yang bersifat 

kedaerahan, berupa tinjauan intepretasi dan asosiasi yang mempelajari hubungan 

timbale balik antara manusia dengan tanaman, serta menyangkut pemanfaatan 

tanman tersebut lebih diutamakan untuk kepentingan budaya dan kelestarian 

sumber daya alam (Dharmono, 2007). 

Menurut Tim Studi Etnobotani Yayasan Merah Putih (2004), Etnobotani 

merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari hubungan timbal-balik secara 

menyeluruh antara masyarakat local dan alam lingkungannya meliputi system 

pengetahuan tentang sumber daya alam tumbuhan. Martin (1998), 

menambahkan  etnobotani merujuk pada kajian interaksi antara manusia dengan 

tumbuhan. Kajian ini merupakan bentuk deskriptif dari pendokumentasian 

pengetahuan botani tradisional yang dimiliki masyarakat setempat. 
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Istilah etnobotani sudah lama dikenal dan statusnya sebagai ilmu tidak 

mengalami masalah tetapi status objek penelitiannya sangat rawan karena cepatnya 

laju erosi sumber daya alam terutama flora atau tumbuhan dan pengetahuan 

tradisional pemanfaatan tumbuhan dari suku bangsa tertentu. Hal ini disebabkan 

oleh rusak dan berubahnya suku bangsa dan  habitat tumbuhan di muka bumi ini 

(Soekarman dan Rizwan, 1992). 

2.3.2 Ruang Lingkup Kajian Etnobotani 

Ruang lingkup etnobotani berkembang dari hanya mengungkap 

pemanfaatan keanekaragaman jenis tumbuhan oleh masyarakat lokal, 

perkembangan pesat yang cakupannya interdispliner meliputi berbagai bidang. 

Secara khusus etnobotani mencakup beberapa studi yang berhubungan dengan 

tumbuhan, termasuk bagaimana masyarakat tersebut mengklasifikasikan dan 

menamakannya, bagaimana suatu masyarakat menggunakan dan mengelola juga 

mengeksploitasi dan pengaruhnya terhadap evolusinya (Dyopi, 2011). 

 Selanjutnya Purwanto dalam Dyopi (2011), membagi potensi aplikasi 

etnobotani dan perannya menjadi dua aspek yaitu dalam botani ekonomi dan 

ekologi. Selain itu etnobotani memberikan gambaran tentang peranannya terhadap 

pembangunan yang berwawasan lingkungan dan konservasi keanekaragaman 

hayati. 

a. Aspek botani ekonomi meliputi : 

1. Pertanian: berbagai jenis tumbuhan untuk bahan pangan, serat-seratan, 

dan berbagai komoditi yang lain, konservasi tradisional terhadap plasma 
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nutfah seperti jenis-jenis yang tahan terhadap penyakit, tahan 

kekeringan dan keunggulan lainnya. 

2. Seni dan Kerajinan: pengembangan sumber pendapatan alternatif dalam 

perkembangan yang berkesinambungan. 

3. Farmasi: identifikasi tentang tumbuhan yang mengandung bahan kimia 

baru berdasarkan pada pengetahuan tradisional  tentang tumbuhan obat-

obatan (Dyopi, 2011). 

b. Aspek ekologi yang meliputi : 

1. Pengelolaan tumbuhan: identifikasi praktis yang kemungkinan dapat 

menunjang pemanfaatan tumbuhan yang lestari dari sumberdaya 

biologis khususnya di daerah marginal. 

2. Keanekaragaman hayati: praktik konservasi biologi dan keanekaragam 

genetik. 

3. Ekologi manusia: pengaruh aktifitas manusia terhadap lingkungan pada 

masa lalu dan masa sekarang (Dyopi, 2011). 

2.4 Ekologi dan Adaptasi Manusia 

Secara naluri, semakin tinggi kemampuan manusia beradaptasi maka akan 

semakin lama menempati suatu daerah, tetapi semakin rendah kemampuan manusia 

beradaptasi manusia maka akan meninggalkan tempat tersebut dan akan mencari 

tempat yang baru. Manusia melakukan migrasi dari daerah satu ke daerah lainya 

secara alami sesuai dengan kemampuan adaptasi mereka. Hasil adaptasi manusia 

dapat berupa: mata pencaharian, perumahan, pakaian, peralatan rumah tangga, 

peralatan berkebun, membuka lahan, dan lain sebagainya. Manusia dalam 
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melakukan adaptasi dengan lingkungan tidak akan terlepas dengan adanya 

sumberdaya. Lingkungan sebagai habitat manusia untuk melakukan semua 

aktifitasnya merupakan suatu sumberdaya. Menurut Spencer dalam  (Daldjoeni, 

1982) geograf Amerika mendefinisikan sumberdaya secara sederhana, yaitu: segala 

barang atau bahan serta kondisi yang dapat dinilai setelah dipahami seluk‐beluk 

hasil, proses, dan manfaatnya. 

2.5 Pendekatan Etnoekologi (Ecological Approach) 

Ecological approach merupakan pendekatan yang kajian dan analisis 

sesuatu fenomena ekologis yang difokuskan pada hubungan antara 

manusia sebagai mahluk hidup dengan lingkungan alamnya. Daerah 

pemukiman, daerah pertanian, daerah perindustrian, daerah perkotaan, 

dan lain‐lain merupakan sebagai suatu bentuk ekosistem dari pandangan 

ekologis yang merupakan hasil interaksi penyebaran dan aktivitas 

manusia dengan lingkungan alam (Baihaqi, 2009).   Contoh kasus di 

Dusun Lubuk Baka mengenai teknik‐teknik dalam pengelolaan lahan 

menurut Hilmanto (2009) masyarakat dalam mengelola lahan dapat 

di lihat pada kegiatan‐kegiatan pengelolaan lahan antara lain: 

1. Pengolahan Tanah 

Pengolahan tanah dimaksudkan untuk menggemburkan tanah agar 

tanaman dapat tumbuh dengan baik dan optimal. Selain itu, untuk 

tanaman semusim yang baru di tanam sangat penting agar akar 

tanaman dapat menyerap air dan unsur hara dengan baik.   Pengolahan 
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tanah dapat dilakukan dengan menggunakan alat berat dan sederhana 

lainya (Hilmanto, 2009). 

2. Penanaman 

Melakukan penanaman harus memperhatikan waktu tanam, musim, 

jenis tanah, jarak tanam, kedalaman tanam dan jenis tanaman yang 

ditanam. 

3. Pergiliran Tanaman 

Pergiliran tanaman, khususnya untuk penanaman tanaman pertanian 

semusim perlu dilakukan untuk mempertahankan kesuburan tanah.   

Bila lahan terus menerus dikelola dengan teknik monokultur, maka 

tingkat kesuburan tanah akan menurun (Hilmanto, 2009). 

4. Pemupukan 

Pemupukan dilakukan untuk menambah ketersediaan unsur hara yang 

diperlukan tanaman.   Jenis pupuk yang biasa digunakan ada dua jenis 

yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik.    Pupuk organik dapat 

berupa kompos, pupuk hijau, dan pupuk kandang, sedangkan contoh 

pupuk anorganik adalah urea, TSP, KCL, dan ZA. 

5. Pembuatan sistem drainase   

Kegiatan ini bertujuan untuk memperlancar pemasukan dan 

pengeluaran air, serta untuk menghindari penggenangan.   Pembuatan sistem 

drainase dapat dilakukan dengan membuat gulud dan parit 

saluran air (Irawan, 2012). 
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6. Pengendalian hama dan penyakit 

 Menurut Hilmanto, (2010) pengendalian hama dan penyakit dapat 

dilakukan secara teknik kultur dan nonteknik kultur (mekanik, kimia, dan 

biologi). Pengendalian secara kultur dapat dilakukan dengan cara: 

a. Pemilihan jenis tanaman yang memiliki kekerabatan berbeda atau 

pergiliran tanaman.   Dengan mengkombinasikan berbagai tanaman 

yang berbeda kekerabatannya, diharapkan siklus hidup hama dan 

penyakit yang biasa menyerang tanaman dapat dihentikan. 

b. Pengaturan jarak tanam. 

c. Pengendalian hama secara terpadu, yaitu: dengan melakukan satu 

atau lebih cara pengendalian secara berurutan atau bersama yang 

bertujuan menghasilkan efek yang saling membantu secara 

berkesinambungan. 

d. Pengendalian secara non teknik kultur adalah dengan pembuangan 

hama secara mekanik atau dengan menggunakan pestisida. 

e. Pengendalian hama secara biologis, yaitu: dengan cara membiarkan 

predator alami hama. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak 

menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. 

Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam 
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memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian 

terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

Tabel 2.1. Penelitian Etnoekologi Terdahulu 

Judul 

Penelitian/Skripsi 

Nama 

Peneliti 

Penerbit Hasil 

Studi Etnoekologi : 

Mengenal Capung 

dari Masyarakat 

Using, Banyuwangi 

Tabita 

Makitan 

Universitas 

Gadjah 

Mada, 2015 

Masyarakat Using mempunyai 

sejarah panjang yang membentuk 

identitas  

masyarakat Using hingga saat ini 

dan masyarakat menamai capung 

dengan sebutan dhudhuk. Perilaku 

Capung dahulu pernah dijadikan 

teman bermain anak-anak. Namun 

sekarang, semakin lama sudah 

semakin sulit untuk menemui 

capung. Berdasarkan hal tersebut, 

terkesan bahwa masyarakat 

memperlakukan capung dengan 

negatif. Namun bukan berarti 

usaha pelestarian capung menjadi 

terhambat. Usaha pelestarian 

capung salah satunya telah 

dimulai oleh Lembaga Indonesia 

Dragonfly Society (IDS). 

Masyarakat Totem 

Komodo : 

Etnoekologi 

Masyarakat Pulau 

Komodo 

Laras 

Aridhini 

Universitas 

Gadjah 

Mada, 2016 

Pulau Komodo yang semakin 

terkenal sebagai destinasi 

pariwisata rupanya juga menjadi 

kebanggaan bagi masyarakat 

penghuninya yang terpusat di  
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Desa Komodo. Di balik rasa 

bangga, mereka juga kadang 

melontarkan keluhan lantaran 

keleluasaannya dalam mencari 

penghidupan yang terasa dibatasi. 

Meskipun masyarakat tidak 

memiliki hak milik atas sebidang 

tanah warisan nenek moyangnya, 

mereka memiliki kedekatan 

spiritual dengan alam yang tidak 

mampu disanggah oleh pihak 

BTNK. Adanya pemahaman yang 

berbeda antara pihak BTNK dan 

masyarakat penghuni Pulau 

Komodo terkadang menjadikan 

kurangnya kesinambungan 

komunikasi antarmereka. Namun, 

sikap saling pengertian antara 

masyarakat Desa Komodo dengan 

BTNK diharapkan terus terjadi 

sehingga tercipta keseimbangan. 

Studi Etnoekologi 

di Masyarakat 

Sasak Desa Bayan 

Lombok Nusa 

Tenggara Barat 

Ramdhany 

Irawan 

Universitas 

Pendidikan 

Indonesia 

Dari kegiatan-kegiatan yang di 

lakukan masyarakat Sasak desa 

Bayan seperti ngerambas 

(memotong ranting), bebateq 

(menebang pohon), gonggon 

(mengumpulkan hasil potongan 

ranting dan tebangan pohon), 

bejulat (membakar), penerapan 

subak dan pemanfaatan 

tumbuhan untuk pemukiman 
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memiliki beberapa konsep 

ekologi didalamnya seperti 

suksesi sekunder, siklus 

hidrologi, konservasi air dan 

konservasi hutan. 

Studi Etnoekologi 

Pemanfaatan 

Tumbuhan Obat 

oleh Masyarakat 

Suku Dayak 

Tunjung Linggang 

di Kabupaten Kutai 

Barat Provinsi 

Kalimantan Timur 

Alfret 

Edward 

Runtunuwu 

Universitas 

Sanata 

Dharma, 

2013 

Jenis tumbuhan obat yang 

dimanfaatkan oleh suku Dayak 

Tunjung sangat bervariasi dan 

yang dimanfaatkan oleh mereka 

ialah berupa akar, batang, biji, 

buah, bunga, daun, rimpang, 

semua bagian tumbuhan dan 

umbi. Cara pemanfaatannya ialah 

dengan cara direbus, dioleskan, 

ditempelkan, dikonsumsi 

mentah/segar dan diuapkan. 

Etnoekologi 

Masyarakat Samin 

Kudus Jawa Tengah 

Jumari, 

Dede 

Setiadi, Y 

Purwanto 

dan Edi 

Guhardja 

Universitas 

Diponegoro, 

2012 

Masyarakat Samin Kudus 

mempunyai pemahaman yang 

baik terhadap lingkungannya dan 

ini tergambar pada  bentuk 

penggunaan lahan dan sistem 

pengelolaannya. Unit lahan bagi 

aktifitas produksi mereka berupa 

sawah, pekarangan, tegalan, rawa, 

dan embung sungai. 
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