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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari – Februari 2017. Penelitian ini 

dilaksanakan di Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, 

Jawa Timur. Desa ini mencangkup 2 Resort yaitu Resort Bandealit dan Resort 

Andongrejo yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Lokasi 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 1a dan 1b. 

 

Gambar 1a. Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur 
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Gambar 1b. Resort Andongrejo 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat  yang digunakan dalam penelitian ini meliputi alat tulis menulis, 

quistioner, kalkulator dan alat potret (kamera digital). 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang dipakai meliputi Masyarakat Desa Andongrejo sebagai bahan 

informasi dan sosial budaya masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan. 

3.3 Jenis Data yang Dikumpulkan 

Jenis data dan informasi yang dikumpulkan pada penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel 1. 
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Tabel 1 Jenis data yang dikumpulkan 
No Jenis Data Aspek yang dikaji (data) Sumber data Metode 

1 Kondisi umum 

lokasi 

penelitian 

Kondisi TNMB 

a. Letak dan Luas 

b. Geologis dan Topografis 

c. Iklim 

d. Hidrologi 

e. Keanekaragaman flora dan 

fauna 

f. Desa Andongrejo 

Balai TNMB Kajian 

pustaka dan 

wawancara 

2 Karakteristik 

responden 

1. Jenis kelamin 

2. Kelompok umur  

3. Pendidikan 

4. Pekerjaan  

Warga 

masyarakat 

Desa 

Andongrejo 

Wawancara  

3 Etnobotani 

tumbuhan obat 

1. Tumbuhan obat 

a. Keanekaragaman 

spesies tumbuhan obat 

b. Famili 

c. Tipe habitat 

d. Status budidaya 

e. Kelompok penyakit 

f. Bagian yang digunakan 

g. Habitus 

h. Bentuk ramuan 

i. Cara pengolahan 

j. Cara pemakaian 

2. Kondisi kesehatan 

masyarakat 

3. Aksi konservasi masyarakat  

Warga 

masyarakat 

Desa 

Andongrejo, 

pengelola, dan 

literature 

Wawancara, 

survei 

lapangan, 

dokumentasi, 

dan kajian 

pustaka 

 

3.4 Metode Pengambilan Data 

3.4.1 Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dilakukan untuk mengetahui kondisi umum dari lokasi 

penelitian dan kondisi masyarakat Desa Andongrejo. Selain itu pengenanalan 
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tentanng spesies tumbuhan obat yang berada di Taman Nasional Meru Betiri. 

Kajian pustaka dapat berasal dari buku, jurnal, tesis, maupun skripsi. 

3.4.2 Observasi Lapang 

Observasi lapang dilakukan untuk melihat kondisi lapangan secara nyata baik 

itu tentang pengenalan spesies tumbuhan maupun kondisi masyarakat. Selain itu 

obsevasi lapang ini digunakan untuk melihat data yang sudah didapat dengan 

keberadaan jenis tumbuhan tersebut. 

3.4.3 Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasi dari masyarakat. Wawancara ini ditujukan kepada masyarakat yang 

masih menggunakan tumbuhan obat dan mengerti tentang pemanfaatan tumbuhan 

obat. Dalam pengambilan data melalui wawancara dengan masyarakat ini 

dilakukan dengan teknik semi terstuktur. Masyarakat diberi pilihan untuk 

menjawab pertanyaan, tetapi ada juga pertanyaan yang tidak menggunakan 

pilihan. Diharapkan masyarakat dapat menjawab sesuai dengan pengetahuan yang 

ada pada masyarakat tersebut. 

Responden yang diambil berdasarkan kombinasi dari teknik purposive 

sampling dan snowball. Jumlah responden yang dikumpulkan sebanyak 27 orang. 

Teknik snowball digunakan untuk mendapatkan responden yang berasal dari 

arahan responden kunci. Responden kunci akan memberi arahan untuk responden 

selanjutnya sehingga akan bergulir seperti bola salju. Sedangkan teknik purposive 

sampling digunakan untuk mendapatkan responden berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan. Adapun kriteria tersebut meliputi: 
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a. Dukun atau tabib desa. 

b. Masyarakat yang mengetahui pemanfaatan tumbuhan obat. 

c. Masyarakat yang mengkoleksi, menjual atau mengusahakan tumbuhan obat. 

3.5 Analisa Data 

3.5.1 Analisis Data Tumbuhan Obat 

Data potensi tumbuhan obat disusun dan dikelompokkan berdasarkan :  

a) Kegunaan. 

b) Jumlah spesies masing-masing kegunaan. 

c) Famili. 

d) Klasifikasi berdasarkan kelompok penyakit (tumbuhan obat). 

e) Klasifikasi berdasarkan bagian yang digunakan. 

f) Klasifikasi berdasarkan habitus. 

g) Tipe habitat. 

h) Klasifikasi tumbuhan obat budidaya/liar. 

3.5.2 Keanekaragaman Habitus Tumbuhan yang Dimanfaatkan 

Tumbuhan yang dimanfaatkan berasal dari beberapa habitus. Habitus 

merupakan penampakan luar dan sifat tumbuh suatu tumbuhan. Adapun habitus 

berbagai spesies tumbuhan menurut Tjitrosoepomo (1988) adalah sebagai 

berikut: 

1) Pohon 

Merupakan tumbuhan berkayu yang tinggi besar, memiliki satu batang 

yang jelas dan bercabang jauh dari permukaan tanah. 
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2) Perdu 

Merupakan tumbuhan berkayu yang tidak terlalu besar dan bercabang 

dekat dengan permukaan tanah atau di dalam tanah. 

3) Semak 

Merupakan tumbuhan berkayu yang mengelompok dengan anggota yang 

sangat banyak membentuk rumpun, tumbuh pada permukaan tanah dan 

tingginya dapat mencapai 1 m. 

4) Herba 

Merupakan tumbuhan tidak berkayu dengan batang lunak dan berair. 

5) Liana 

Merupakan tumbuhan berkayu, yang batangnya menjalar/memanjat pada 

tumbuhan lain. 

6) Epifit 

Merupakan tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain sebagai 

tempat hidupnya. 

Menurut Desuciani (2012) rumus perhitungan persentase famili, habitus, 

bagian yang dimanfaatkan, dan status budidaya, yaitu: 

1. Persentase famili 

Tumbuhan pangan dan obat dikelompokkan berdasarkan famili, kemudian 

dihitung presentasinya menggunakan rumus : 
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2. Persentase habitus 

Persentase habitus merupakan besarnya suatu spesies habitus tumbuhan 

pangan dan obat yang digunakan terhadap seluruh habitus yang ada. Habitus 

tersebut meliputi pohon, semak, perdu liana, herba, dan lain-lain. Adapun 

rumus yang digunakan untuk menghitung persentase habitus, yaitu sebagai 

berikut : 

 

3. Persentase bagian yang dimanfaatkan 

Persentase bagian tumbuhan yang digunakan meliputi bagian tumbuhan yang 

dimanfaatkan mulai dari bagian tumbuhan yang paling atas/daun sampai ke 

bagian bawah/akar. Untuk menghitung persentase bagian yang digunakan, 

digunakan rumus: 

 

4. Persentase tumbuhan budidaya/liar 

Tumbuhan obat hasil wawancara dan observasi lapang dikelompokkan 

berdasarkan status keberadaannya yang tergolong dalam tumbuhan yang sudah 
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dibudidaya atau masih tumbuh liar, kemudian dihitung persentasinya 

menggunkan rumus : 

 

3.5.3 Analisis Penggunaan Tumbuhan Obat 

Penentuan spesies berdasarkan kelompok penyakit / penggunaannya 

diklasifikasikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Klasifikasi kelompok penyakit dan macam penggunaannya 

No 
Kelompok 

Penyakit/Penggunaan 
Khasiat/Macam Penggunaan 

1 Penyakit saluran  
pencernaan 

Gangguan pada pencernaan 

2 Penyakit kepala dan 
demam 

Sakit kepala, pusing, demam pada anak – anak, demam 
pada orang dewasa 

3 Penyakit saluran  
pernafasan 

Batuk, TBC, pilek, asma, tenggorokan sakit 

4 Penyakit kulit Koreng, bisul, panu, kadas, kurap, eksim, borok, cacar, 
campak, gatal, bengkak, luka bernanah, kudis, kutu air, dan 
lain – lain 

5 Penyakit mulut Sariawan, bau mulut, dan mengelupas 

6 Penyakit gigi Gusi bengkak, gigi berlubang, dan infeksi 

7 Pengobatan luka Luka, luka bakar, luka baru, dan luka – luka lainnya 

8 Penyakit ginjal Ginjal, sakit ginjal, gagal ginjal, batu ginjal, dan kencing 
batu 

9 Penyakit jantung dan 
pembuluh darah 

Sakit jantung, stroke, jantung berdebar – debar, tekanan 
darah tinggi, dan yang berhubungan dengan jantung 

10 Gangguan peredaran darah Kurang darah, darah kotor, kanker darah, pembersih darah, 
pemasok darah, kurang darah pada ibu hamil, dan yang 
berhubungan dengan kurang darah 

11 Penyakit kelamin Gangguan pada kelamin, sipilis, raja singa, dan kencing 
nanah 



 

23 
 

Lanjutan tabel  2 

No 
Kelompok 

Penyakit/Penggunaan 
Khasiat/Macam Penggunaan 

12 Penyakit khusus wanita Keputihan, terlambat haid, darah haid terlalu banyak, tidak 
dating haid, dan yang berhubungan dengan penyakit wanita 

13 Penyakit kuning Lever, sakit kuning, penyakit hati, hati bengkak 

14 Penyakit malaria Malaria, demam malaria 

15 Penyakit mata Mata merah, infeksi 

16 Penyakit otot dan 
persendian 

Kejang, perut kejang – kejang, nyeri otot, rematik, sakit 
pinggang, sakit otot, keseleo, dan yang berhubungan 
dengan penyakit otot 

17 Penyakit saluran 
pembuangan 

Susah kencing, wasir, saluran kemih,, susah buang air 
besar, kencing darah, keringat malam 

18 Perawatan rambut dan 
wajah 

Cuci rambut, perawatan rambut, bedak wajah 

19 Tonikum Obat kuat, tonik, tonikum, penambah nafsu makan , 
meningkatkan enzim pencernaan 

20 Perawatan kehamilan dan 
persalinan 

Penyubur kandungan, susu bengkak, dll 

21 Keluarga berencana (KB) Pencegah kehamilan KB, membatasi kehamilan, mandul, 
penjarangan kehamilan 

22 Patah tulang Patah tulang, terkilir 

23 Penawar racun Penawar racun binatang, digigit serangga, keracunan 
makanan 

24 Lain - lain Limpa, bengkak, beri – beri, sakit kuku, obat tidur, obat 
gosok, penenang, dan yang tidak tercantum diatas 

Sumber: Zuhud (2009) 

3.5.4 Analisis Data Masyarakat 

Data hasil wawancara dengan masyarakat tentang tumbuhan obat diolah dan 

dikelompokkan kedalam : (1) karakteristik masyarakat, (2) jenis penyakit yang 

pernah diderita oleh masyarakat, (3) spesies tumbuhan obat yang diketahui dan 

dimanfaatkan untuk mengobati penyakit, (4) bagian tumbuhan yang digunakan 
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untuk mengobati penyakit, (5) cara penggunaan tumbuhan obat. Data tersebut 

kemudian dianalisis secara tabulatif dan deskriptif kualitatif. 

3.5.5 Analisis Aksi Konservasi Masyarakat 

Penggunaan tumbuhan dalam kehidupan masyarakat dapat terlihat tri-

stimulus yaitu alamiah, manfaat, dan religius (AMAR) (Zuhud et al. 2007). 

Spesies-spesies tumbuhan obat yang telah dikelompokkan berdasarkan 

penggunaannya kemudian ditelaah dengan menggunakan stimulus trilogi AMAR 

(alamiah, manfaat, dan religius) yang kemudian dapat diketahui tindakan 

konservasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pemanfaatan tumbuhan. 

Stimulus alamiah yaitu berupa pengetahuan alami masyarakat terhadap tumbuhan, 

stimulus manfaat berkaitan dengan manfaat atau kepentingan masyarakat terhadap 

tumbuhan, dan stimulus religius/spiritual merupakan sikap rela dan akhlak 

masyarakat untuk melakukan tindakan konservasi. 

 




