
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1    Etnobotani Tumbuhan Obat 

2.1.1 Pengertian Etnobotani  

Etnobotani secara etimologi berasal dari dua kata yakni "etnologi" yang 

berarti kajian mengenai budaya, dan kata "botani", yang berarti kajian mengenai 

tumbuhan, sehingga etnobotani secara keseluruhan adalah suatu bidang ilmu yang 

mempelajari hubungan antara manusia dan tumbuhan. Istilah etnobotani pertama 

kali digagas oleh Harsberger pada tahun 1893 yang mendefenisikan etnobotani 

sebagai ilmu yang mempelajarai tentang pemanfaatan tumbuh-tumbuhan 

tradisional oleh suatu bangsa primitif (Afrianti, 2007). 

Seiring berjalannya waktu, kajian etnobotani tidak hanya sebatas 

pemanfaatan tumbuhan oleh manusia namun juga mengarah pada hubungan timbal 

balik antara manusia tumbuhan dan dampaknya pada lingkungan sekitar. 

Choudhary et al (2008) menyatakan bahwa etnobotani merupakan disiplin ilmu 

mengenai hubungan interaksi antara tumbuhan dan manusia. 

Sumber pengetahuan ini pada mulanya diperoleh masyarakat dengan cara 

dan kejadian tidak disengaja yang merupakan suatu bentuk intuisi dan hanya 

mencoba-coba. Mamahani et al (2016) mengatakan bahwa etnobotani ialah ilmu 

yang mempelajari hubungan suatu etnik kelompok manusia dan interaksinya 

dengan tumbuhan. Setiap etnik masyarakat memiliki kebudayaan atau adat-

istiadatnya masing-masing. Keterkaitan kebudayaan masyarakat pada setiap etnik 

dengan etnobotani tidak hanya dalam mengetahui jenis dan manfaatan tumbuh-

tumbuhan namun juga mempengaruhi sikap, perilaku serta pengetahuan masyarakat 
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dalam menjaga dan melangsungkan kebudayaannya (Shanthi, Jumari, & Izzati, 

2014). 

Kajian etnobotani menunjukan bahwa tumbuh-tumbuhan memberikan 

banyak sekali kontribusi dalam kehidupan manusia pada berbagai aspek kehidupan. 

Peningkatan pemanfaatan tumbuh-tumbuhan dan kaitannya dengan kebudayaan 

masyarakat diharapkan agar masyarakat dapat berlaku bijaksana dengan tetap 

menjaga keseimbangan lingkungan (Prananingrum, 2007).  

2.1.2 Pengertian Tumbuhan Obat 

Tumbuhan obat secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan suatu 

tumbuhan yang bermanfaat untuk kesehatan karena memiliki khasiat untuk 

penyembuhan atau pengobatan. Gunadi et al (2017) mendefinisikan tumbuhan 

obat adalah tumbuhan yang memiliki khasiat sebagai obat dan telah terbukti 

secara klinis atau berdasarkan pengalaman orang-orang terdahulu. 

Tumbuhan obat dalam kinerjanya bekerja dengan cara menghilangkan 

rasa sakit, meningkatkan sistem imun tubuh, membunuh bibit penyakit, serta 

memperbaiki organ tubuh yang rusak, baik organ dalam dan luar tubuh (Darsini, 

2013). Penggunaan tumbuhan obat dapat berasal dari satu ataupun beberapa 

jenis tumbuhan yang kemudian diolah menjadi suatu bentuk ramuan. 

Penggunaan tumbuhan obat secara tradisional paling banyak ditemukan pada 

masyarakat yang hidup dengan kondisi daerah dengan jumlah dan tempat 

fasilitas kesehatan yang kurang memadai, sehingga masyarakat cenderung 

memanfaatkan tumbuhan obat untuk menghadapi masalah kesehatan. 

Tumbuhan obat memiliki khasiat sebagai obat-obatan dikarenakan pada 

umumnya tumbuh-tumbuhan memiliki zat aktif yang berfungsi dalam proses 
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penyembuhan atau pengobatan penyakit. Pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan 

obat-obatan dapat menggunakan salah satu ataupun seluruh bagian tumbuhan yang 

memiliki khasiat sebagai obat (Sada & Tanjung., 2010). 

2.1.3 Kandungan Tumbuhan Obat 

Tumbuhan obat merupakan sumber senyawa-senyawa bioaktif yang 

merupakan hasil metabolit sekunder dan digunakan dalam pengobatan yakni 

sebagai antioksidan, antiinflamasi, antipirutik, antimikroba, bahkan antikanker. 

Kandungan senyawa metabolit sekunder tersebut diantaranya ialah alkaloid, 

terpenoid, flavonoid, fenol, steroid, fenolik, dan minyak atsiri (Wahyuningsih et al., 

2008). 

Alkaloid adalah senyawa kimia biologis aktif yang bersifat basa, sehingga 

dapat menggantikan basa mineral untuk mempertahankan keseteimbangan ion 

tubuh. Tumbuhan yang memiliki kandungan alkaloid pada umumnya 

memanfaatkan zat tersebut dalam bentuk racun sebagai bentuk perlindungan dari 

serangga dan herbivora, faktor pengatur pertumbuhan, dan sebagai penyulai 

nitrogen dan unsur lain yang dibutuhkan. Alkaloid pada manusia dapat berfungsi 

sebagai anti diare, anti diabetes, anti mikroba, dan anti malaria (Ningrum, Purwanti, 

& Sukarsono, 2016). Efek lain dari alkaloid untuk kesehatan yakni sebagai pemicu 

sistem saraf, menaikan tekanan darah, mengurangi rasa sakit, obat penenang, 

hingga penyakit jantung (Aksara, Musa, & Alio, 2013). Ningrum et al (2016) 

menyatakan bahwa lebih dari 20% tumbuhan angiospermae mengandung alkaloid, 

diantaranya yakni karamunting (Rhodomyrtus tomentosa), sirih merah (Piper 

crotatum), dan mangga (Mangifera indica L). Bagian tumbuhan yang mengandung 

alkaloid ialah akar, batang, daun, dan biji. 
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Terpenoid merupakan komponen penyusun minyak atsiri dan resin. Astuti, 

Sriwinarti, & Mustikasari (2017) melaporkan bahwa terpenoid berfungsi sebagai 

anti bakteri, penghambat sel kanker, inhibisi terhadap sintesis kolestrol, 

antiinflamasi, gangguan menstruasi, patukan ular, gangguan kulit, kerusakan hati, 

dan malaria. Tumbuhan yang memiliki kandungan terpenoid antara lain permot 

(Passiflora foetida L), lada (Piper nigrum L), dan meniran (Phyllanthus niruri L). 

Flavonoid merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang berfungsi 

sebagai antioksidan. Tumbuhan tingkat tinggi kandungan flavonoid dapat 

ditemukan pada bagian vegetatif tumbuhan ataupun pada bunga. Kemampuan 

sebagai antioksidan pada flavonoid dilakukan dengan cara mentransfer sebuah 

elektron atau atom hidrogen pada senyawan radikal bebas sehingga tahap awal 

reaksinya terhenti, menekan kerusakan jaringan oleh radikal bebas dan 

menghambat beberapa aktivitas enzim (Latifah, 2015). Tumbuhan yang 

mengandung flavonoid diantaranya ialah teh hijau (Camellia sinensis) yang dapat 

menurunkan resiko penyakit kandiovaskuler, pada golongan citrus senyawa 

flavonoid dapat menghambat aktivitas tumor dan proliferasi sel kanker, tumbuhan 

lain yang mengandung flavonoid diantaranya ialah kencur (Kaempferia galangal 

L) dan palado (Agave angustifolia) (Redha, 2010). 

Fenol pada tumbuhan terdapat pada hampir seluruh bagian tumbuhan yakni 

pada kayu, biji, daun, buah, akar, bunga, maupun serbuk sari yang berfungsi sebagai 

antioksidan. Tumbuhan menghasilkan senyawa fenolik sebagai respon pada kondisi 

tertentu, misalnya infeksi dan radiasi ultra violet serta berfungsi untuk 

penyerbukan, contributor pigmentasi, pelindung dari parasit dan suhu ekstrim. 
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Tumbuhan yang mengandung fenol diantaranya ialah genus xylocarpus (Arif & 

Tukiran, 2015).  

Steroid merupakan senyawa yang terdapat baik pada jaringan tumbuhan 

maupun pada hewan dan secara umum berfungsi sebagai hormon. Steroid pada 

tumbuhan disebut dengan fitosterosol yang memiliki peran dalam pembentukan 

membran, hormon kelamin dan hormon pertumbuhan, serta pembentukan vitamin 

D, dan pada tumbuhan digunakan sebagai anti serangga dan antimikroba 

(Afriyanta, 2009). 

Minyak atsiri merupakan cairan yang bersifat aromatik dan mudah menguap 

pada suhu kamar, minyak ini dapat diperoleh dengan cara mengekstrak dari 

jaringan tumbuhan tertentu seperti akar, batang, kulit, daun, bunga, buah, dan biji. 

Tumbuhan yang memiliki kandungan minyak atsiri akan menimbulkan efek yang 

berbeda-beda antara satu tumbuhan dengan tumbuhan lainnya, misalnya sebagai 

antibakteri dan antiseptik (Yuliani & Satuhu, 2012). 

Sumber alam berupa tumbuh-tumbuhan hingga saat ini masih merupakan 

sumber bahan kimia yang tidak terbatas, baik dalam bentuk isolat murni maupun 

merupakan derivat (Adie & Krisnawati, 2004). Sifat-sifat pengobatan yang ada 

pada tumbuhan berasal dari kombinasi senyawa metabolit sekunder. Campuran 

tumbuhan obat yang berbeda dengan kandungan senyawa metabolit yang berbeda 

pula akan menghasilkan kombinasi senyawa metabolit yang unik (Hemani, 2011).  

2.1.4 Habitus Tumbuhan Obat 

Habitus merupakan perawakan dari suatu tumbuhan atau suatu 

kecenderungan alamiah bentuk tumbuhan dalam masa hidupnya. Berdasarkan 

habitusnya Tjitrosoepomo (2003) membagi kelompok tumbuhan obat menjadi lima 
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kelompok yakni pohon, perdu, liana, epifit, dan umbi-umbian. Menurut Indriyanto 

(2006) mengelompokan habitus tumbuhan obat menjadi herba, semak, pohon, 

perdu dan liana. 

1. Pohon, merupakan kelompok tumbuhan yang sebagian besar bagian tubuhnya 

terdiri atas kayu, terutama pada batang dan cabang. Pohon berupa tumbuhan 

tahunan, dengan satu batang pokok tajuk yang jelas, dan tinggi tanaman lebih 

dari 5 meter. Batang pohon berfungsi sebagai penghubung antara bagian-bagian 

tumbuhan lain, misalnya antara akar yang berfungsi sebagai pengumpul air dan 

mineral dengan tajuk pohon (Canopy) yang berfungsi sebagai pusat pengolahan 

masukan energi (reproduksi dan produksi gula). Contoh tumbuhan obat yang 

berupa pohon yakni pohon kakao (Theobroma cacao), pohon jambu biji 

(Psidium guajava), pohon pinus (Pinus merkusii), dan lainnya. 

2. Perdu, merupakan kelompok tumbuhan dengan ciri umum berupa akar 

tunggang, batang berkayu, hidup berkoloni atau terdapat lebih dari satu 

tumbuhan dalam satu tempat, memiliki banya cabang, ranting, dan daun yang 

bergerombol. Contoh tumbuhan obat yang berupa perdu antara lain ialah kumis 

kucing (Orthosiphon aristatus), sambiloto (Andrograpis paniculata), dan sri 

gading (Nyctanthes arbor-tristis). 

3. Liana, merupakan kelompok tumbuhan yang hidup dengan cara memanjat 

tumbuhan lain yang lebih besar misalnya pohon untuk memperoleh cahaya, 

namun akar dari tumbuhan tersebut tetap berada di tanah. Contoh dari tumbuhan 

ini ialah anggur (Vitis vinifera) dan sirih (Piper batle). 

4. Epifit, merupakan kelompok tumbuhan yang hidup menumpang pada tumbuhan 

lain atau pada tumbuhan inang. Tumbuhan inang tersebut pada umumnya berupa 
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pohon, seluruh bagian tumbuhan tersebut akan hidup menempel pada tumbuhan 

yang menjadi inangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya namun tidak 

bersifat parasit. Contoh dari tumbuhan kelompok epifit yakni famili anggrek 

(Orchidaceae), serta paku-pakuan (Pterydophyta). 

5. Umbi-umbian, dibedakan menjadi dua yakni berupa umbi atau tuber yang 

merupakan modifikasi batang maupun akar dan umbi lapis atau bulbus yang 

merupakan modifikasi batang dan daun. Umbi atau tuber terdiri atas dua yakni 

umbi batang yang merupakan modifikasi dari batang dan terdapat kuncup 

ataupun tunas baru, contoh umbi batang ialah kentang (Solanum tuberosum), dan 

ubi jalar (Ipoema batatas). Umbi akar merupakan modifikasi dari akar baik 

berupa akar tunggang maupun akar serabut, contonya ialah wortel (Daucus 

carota) dan lobak (Raphanus sativus). Umbi lapis atau bulbus terdiri atas daun-

daun yang telah menjadi tebal, lunak, dan berdaging serta memperlihatkan 

susunan ynag berlapis-lapis. Contoh dari umbi lapis yakni tumbuhan dari famili 

Liliaceae, misalnya bawang merah (Allium cepa) dan Amaryllidaceae, misalnya 

amarilis (Eurycles amboinensis) (Rosanti, 2013). 

6. Herba, ialah semua tumbuhan yang berukuran tinggi kurang lebih 2 meter, 

kecuali permudaan pohon atau seedling. Tumbuhan herba memiliki bentuk 

tumbuhan, warna, dan struktur permukaan daun yang menarik. Tumbuhan herba 

memiliki organ tubuh yang tidak tetap diatas permukaan tanah, memiliki siklus 

hidup yang cenderung pendek, jaringan yang cukup lunak, dan batang yang tidak 

berkayu. Contoh dari tumbuhan herba ialah famili Araceae dan Urticaceae. 
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7. Semak, merupakan kelompok tumbuhan yang agak kecil dan rendah dengan 

tinggi antara 1-5 meter, agak berkayu atau hanya cabang utama yang berkayu, 

dan umumnya memiliki cabang pada pangkal batang dan dekat tajuk. Contoh 

dari tumbuhan ini ialah dari famili Poaceae misalnya alang-alang (Imperata 

cylindrica). 

Noorhidayah & Sidiyasa (2005) menyatakan bahwa berdasarkan habitusnya 

presentase jumlah penggunaan tumbuhan obat oleh masyarakat yang paling tinggi 

ialah pada penggunaan tumbuhan dengan habitus berupa perdu. 

2.1.5 Sumber Perolehan Tumbuhan Obat 

Keuntungan penggunaan obat tradisional yang berasal dari tumbuh-tumbuhan 

ialah masyarakat dapat dengan mudah memperoleh bahan baku tumbuhan tersebut. 

Menurut Hernani & Syukur (2003) tumbuhan obat diperoleh dari hasil budidaya 

dan berupa tumbuhan liar di hutan maupun yang tumbuh di pekarangan. Al-Susanti 

(2007) menyatakan bahwa perolehan tumbuhan obat berasal dari lima sumber 

yakni: 

1. Tumbuhan obat dari hasil budidaya, dalam skala produksi normal tumbuhan 

budidaya pada umumnya diproduksi oleh petani, beberapa contoh tumbuhan 

hasil budidaya yakni jahe (Zingiber officinale), kunyit (Curcuma domestica), 

kencur (Kaempferia galanga), dan kapulaga (Amomum cardamomum). 

2. Tumbuhan obat yang berasal dari hutan, hasil hutan memberikan sumbangsih 

besar sebagai sumber tumbuhan obat, hal ini disebabkan oleh: habitat tumbuhan 

terbesar ialah dihutan sehingga dengan mudah diperoleh di hutan, merupakan 

tumbuhan tahunan, pemanfaatannya belum terlalu luas, permintaan tumbuhan 

tersebut belum terlalu banyak. Contoh tumbuhan obat yang berasal dari hutan 
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yakni kayu karet (Hevea brasilliensis), pulosari (Alexya reinwardtii), dan 

lempuyang (Zingiber zerumbet). 

3. Tumbuhan obat hasil dari budidaya dan hutan, sumber perolehan tumbuhan 

tersebut dapat diperoleh baik dari hasil budidaya maupun berupa hasil hutan. 

Contoh tumbuhan tersebut yakni lengkuas (Alpinia galanga), temu hitam 

(Curcuma aeruginosa), dan cabe jamu (Piper retrofractum). 

4. Tumbuhan obat yang tumbuh dan berkembang secara liar, tumbuhan obat ini 

tumbuh dengan sendirinya atau bukan merupakan hasil budidaya dan tidak 

ditemukan dihutan, contohnya ialah pegagan (Cantella asiatica), tempuyung 

(Sonchus oleraceus), dan rumput teki (Cyperus rotundus). 

5. Tumbuhan obat yang didatangkan dari daerah atau negeri lain, tumbuhan 

tersebut untuk pengadaannya perlu didatangkan dari daerah atau negeri lain, hal 

ini dapat dikarenakan ketidaktersediaannya jenis tumbuhan tersebut, ataupun 

tumbuhan tersebut ada namun kualitasnya tidak lebih baik dari daerah ataupun 

negeri lain, serta pada kondisi tertentu harganya cenderung murah. Contohnya 

ialah ketumbar (Coriandrum sativum) dan jinten hitam (Nigella sativa). 

Pemanfaatan sumber perolehan tumbuhan obat lebih banyak berasal dari 

tumbuhan liar dibandingkan dengan tumbuhan budidaya. Kelimpahan sumber daya 

alam memudahkan masyarkat dalam memperoleh bahan baku tumbuhan obat 

sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh dan meramu sendiri 

tumbuhan obat yang akan digunakan. Kemudahan tersebut sangat menguntungkan 

masyarakat karena dapat meminimalisir pengeluaran untuk biaya pengobatan 

sehari-hari.  
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2.2    Manfaat Tumbuhan Obat 

2.2.1 Manfaat Tumbuhan Obat bagi Masyarakat 

Tumbuhan obat yang sifatnya alami memiliki tingkat keamanan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan penggunaan obat modern menjadi salah satu faktor 

pendorong masyarakat beralih pada pengobatan alami atau herbal. Kegagalan 

penggunaan obat-obatan modern dan informasi mengenai obat-obatan alami 

semakin meluas diseluruh lapisan masyarakat. Zaman (2009) menyebutkan 

beberapa manfaat dari tumbuhan obat diantanya ialah: 

1. Menjaga kesehatan, khasiat tumbuhan obat telah tebukti secara empirik dalam 

menyembuhkan penyakit dan menjaga kesehatan pada berbagai lapisan 

masyarakat dan dalam semua usia, mulai dari anak-anak, dewasa, hingga pada 

lanjut usia. 

2. Memperbaiki status gizi masyarakat, jenis tumbuhan yang dapat digunakan 

dalam pengobatan banyak diantaranya dapat dikonsumsi sehingga dapat 

meningkatkan dan memperbaiki status gizi, diantaranya ialah buah-buahan 

seperti manggis (Garcinia mangostana) dan belimbing wuluh (Averrhoa 

bilimbi), serta sayur-sayuran seperti seledri (Apium graveolens). 

3. Menghijaukan lingkungan dan peningkatan pengelolaan hutan, meningkatnya 

kebutuhan tumbuhan obat dapat dijadikan salah satu cara untuk menghijaukan 

lingkungan dan meningkatkan pengelolaan hutan, yakni dengan 

membudidayakan atau menjadikan tumbuhan obat sebagai apotik hidup yang 

ditempatkan disekitar lingkungan rumah maupun dihutan. 

4. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan penyedia lapangan kerja, tumbuhan 

obat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara menjual pada 
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masyarakat lain ataupun untuk keperluan farmasi dan lainnya. Variasi dan 

komposisi yang terdapat pada tumbuhan obat dapat meningkatkan nilai 

ekonomi, namun masyarakat juga harus menjaga eksistensi tumbuhan obat dari 

kemungkinan eksploitasi yang berlebihan (Wahyuningsih et al., 2008). Krisis 

yang berkepanjangan akibat efek samping yang lebih tinggi  serta harga yang 

relatif mahal mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat terhadap obat-

obatan modern (Hara, 2013).  

2.2.2 Kelebihan dan Kekurangan Tumbuhan Obat 

Pengobatan alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan meskipun dianggap 

aman namun masih diperlukan penelitian dan pengujian di laboratorium yang 

terdiri dari uji praklinis dan uji klinis. Pengelompokan obat yang berasal dari bahan 

alam terdiri atas tiga, yakni: jamu yang merupakan ramuan tradisional asli 

Indonesia, meskipun demikian jamu belum teruji secara klinis, kedua ialah obat 

herbal yang telah teruji praklinis, dan ketiga adalah fitofarmaka yang cenderung 

lebih aman karena telah melalui uji praklinis maupun uji klinis. Informasi mengenai 

tumbuhan obat menjadi perhatian karena menyangkut faktor keamanan dan masih 

terdapat kelebihan dan kekurangan pada penggunaan tumbuhan obat, Suharmiati & 

Handayani (2006) menjelaskan beberapa kelebihan dari tumbuhan obat sebagai 

berikut : 

1. Efek samping obat tradisional relatif lebih kecil bila digunakan secara tepat dan 

benar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan tumbuhan obat yakni 

ketepatan takaran, waktu penggunaan, cara penggunaan, ketepatan pemilihan 

bahan, dan ketepatan pemilihan obat yang sesuai indikasi. 
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2. Adanya efek komplementer dan atau sinergisme dalam ramuan obat atau 

komponen bioaktif tumbuhan obat. Campuran beberapa tumbuhan obat yang 

dibuat dalam bentuk ramuan akan memiliki tingkat efektivitas yang  semakin 

tinggi dan saling mendukung. Hal tersebut dapat terwujud dengan ketepatan 

formulasi dan komposisi sehingga tidak terjadi efek yang bersifat kontradiksi. 

3. Pada suatu tumbuhan obat bisa memiliki lebih dari satu efek farmakologi. 

Senyawa hasil metabolit sekunder yang dihasilkan oleh suatu tumbuhan terdiri 

atas beberapa jenis dengan fungsinya masing-masing, sehingga memungkinkan 

suatu tumbuhan memiliki lebih dari satu efek farmakologi. 

4. Obat tradisional lebih sesuai untuk penyakit-penyakit metabolik dan degeneratif. 

Metabolisme tubuh sejalan dengan proses degenerasi, sehingga apabila 

metabolisme tubuh terganggu maka proses degerasi akan semakin meningkat. 

Pengobatan tradisional dengan bahan pada dasarnya tidak merubah pola 

konsumsi yang menjadi salah satu faktor terganggunya proses metabolisme. 

5. Merupakan upaya konservasi. Terdapat banyak tumbuhan obat yang tergolong 

liar atau hidup di hutan ataupun tempat lainnya, dengan pemanfaatan yang 

bijaksana pengembangan tumbuhan obat juga menjadi salah satu upaya 

konservasi dan menjaga plasma nutfah agar terhindar dari eksploitasi yang 

berlebih. 

Menurut Zein (2005), Kelemahan dari tumbuhan obat ialah sebagai berikut: 

1. Sulitnya mengenali jenis tumbuhan dan perbedaan nama tumbuhan. 

Melimpahnya keanekaragaman flora di Indonesia menyebabkan banyaknya 

jenis tumbuhan yang hingga saat ini masih diperlukan penelitian lebih lanjut, 

sedangkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan suku bangsa terbanyak 
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memiliki beragam bahasa dan penyebutan nama tumbuhan yang berbeda-beda 

pula. 

2. Kurangnya sosialisasi tentang manfaat tumbuhan obat. Masyarakat pada 

umumnya memanfaatkan tumbuhan obat berdaarkan pengalaman turun-

temurun, sedangkan dapat diperkirakan masih banyak tumbuhan yang berkhasiat 

obat yang belum diketahui manfaatnya. 

3. Penampilan tumbuhan obat dianggap kurang menarik dibandingkan dengan obat 

paten. Masyarakat cenderung menilai suatu produk berdasarkan kemasan atau 

tampilan luar yang dilihat, sedangkan pengemasan hasil tumbuhan obat masih 

tergolong jauh lebih sederhana dibandingkan dengan obat paten. Hal ini 

berkaitan dengan biaya produksi dan keuntungan yang diperoleh sehingga 

pengemasan dibuat semurah mungkin. 

4. Kurangnya penelitian komprehensif dan terintegrasi dari tumbuhan obat. 

Penelitain tumbuhan obat dianggap belum menyeluruh dan hanya sebatas 

bersumber dari masyarakat tradisional sedangkan jumlah dan jenis tumbuhan di 

Indonesia sangat melimpah, sehingga masih banyak tumbuhan yang belum 

diketahui secara pasti manfaatnya terutama dalam pengobatan. 

5. Belum ada upaya pengenalan dini terhadap tumbuhan obat. Kasus ini pada 

umumnya terjadi pada masyarakat modern yang telah lama meninggalkan 

kehidupan atau aspek-aspek tradisional. 

2.3    Pengolahan Tumbuhan Obat 

2.3.1 Bagian Tumbuhan yang Digunakan sebagai Obat 

Pemanfaatan tumbuhan dalam pengobatan dapat menggunakan satu atau 

seluruh bagian dari tumbuhan. Penggunaan bagian tumbuhan berkaitan dengan 
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kebudayaan yang ada pada masyarakat setempat. Kurdi (2010) dan Zuhud (2015) 

menyebutkan bahwa bagian-bagian tumbuhan yang sering digunakan sebagai 

bahan obat ialah sebagai berikut: 

1. Akar (Radix), merupakan bagian tumbuhan yang berada pada bagian pangkal 

bawah dengan pertumbuhan menuju pusat bumi. Akar dalam pengobatan yang 

biasa digunakan ialah berasal dari tumbuhan dengan batang lunak atau dengan 

kandungan air yang tinggi. 

2. Umbi (Tuber), adalah bagian organ tumbuhan yang mengalami perubahan 

fungsi sehingga terjadi pembesaran akibat adanya penimbunan zat tertentu, 

pada umumnya berupa golongan karbohidrat. Umbi yang digunakan dapat 

berupa umbi lapis (bulbus), umbi akar, ataupun umbi batang. 

3. Rimpang (Rhizome), merupakan suatu bentuk modifikasi batang yang berada 

di dalam tanah sehingga dapat menumbuhkan akar ataupun tunas-tunas baru. 

4. Batang (Caulis), adalah organ dasar pada tumbuhan berpembuluh dan 

berfungsi untuk menopang tumbuhan serta mendukung bagian tumbuhan 

lainnya seperti daun dan akar. 

5. Kulit (Cortex), ialah bagian terluar dari tumbuhan tingkat tinggi yang berkayu. 

Bagian luar korteks dibatasi oleh lapisan epidermis sedangkan pada bagian 

dalam oleh endodermis.  

6. Daun (Folium), merupakan bagian tumbuhan yang umumnya berwarna hijau 

karena mengandung klorofil yang berfungsi dalam fotosintesis. Daun sebagai 

bahan pengobatan paling banyak digunakan sebagai ramuan obat tradisional 

ataupun minyak atsiri. 
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7. Bunga (Flos), merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan yang terdiri 

atas putik dan serbuk sari. Bunga pada tumbuhan dapat berupa bunga tunggal 

ataupun bunga majemuk. 

8. Buah (Fructus), adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan hasil 

dari penyerbukan pada bunga. Buah salah satu organ pembiakan yang 

mengandung atau membungkus biji. 

9. Kulit Buah (Perikarpium), merupakan lapisan terluar pada buah yang 

membungkus daging buah.  

10. Biji (Semen), merupakan bagian tumbuhan yang terdiri dari embrio atau 

lembaga. Biji pada tumbuhan terdiri atas gymnosperma dan angiosperma, 

yakni gymnosperma merupakan tumbuhan dengan biji terbuka atau tidak 

dilindungi oleh daun buah sedangkan angiospermae merupakan kelompok 

tumbuhan dengan biji terlindungi oleh daun buah atau daging buah. 

11. Tunas, adalah bagian pada tumbuhan yang baru tumbuh sehingga masih 

berusia muda dan merupakan hasil dari perkembangbiakan secara vegetatif. 

12. Getah (Resin), merupakan cairan yang bersifat agak cair hingga kental yang 

keluar dari bagian tumbuhan yang dilukai seperti batang dan daun. Getah pada 

tumbuhan berfungsi sebagai alat pertahanan diri atau penanganan luka. 

2.3.2 Cara Pengolahan Tumbuhan Obat 

Cara pengolahan tumbuhan obat tergantung pada kebiasaan atau kebudayaan 

yang dimiliki oleh masing-masing etnis masyarakat. Cara pengolahan tumbuhan 

obat diantaranya yakni dengan cara direbus, diremas, ditumbuk, diperas, dicampur 

dengan tumbuhan lain, diparut, dimasak (dijadikan sayur), diseduh, dimemarkan, 

dibakar, dan dikeringkan (Kusuma & Zaky, 2005). 
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Pengolahan tumbuhan obat untuk setiap jenis tumbuhan dapat terdiri atas 

beberapa cara pengolahan, hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dalam 

penggunaan dan pemanfaatan tumbuhan obat tersebut. Cara pengolahan pada satu 

jenis tumbuhan obat dapat hanya berupa satu cara pengolahan ataupun beberapa 

cara pengolahan. Contoh dari salah satu tumbuhan obat yang sering digunakan oleh 

masyarakat yakni kunyit (Curcuma longa Linn.) dengan cara pengolahan terdiri 

atas beberapa cara, misalnya untuk pengobatan demam, kunyit diolah dengan cara 

diparut, ditambahkan air, dan kemudian diperas setelahnya dapat langsung 

dikonsumsi, sedangkan untuk mengobati diare, cara pengolahan kunyit dengan cara 

di iris tipis, ditambahkan air dan bahan lainnya, kemudian direbus, dan disaring 

untuk selanjutnya dapat dikonsumsi (Hariana, 2006). 

Cara pengolahan tumbuhan obat yang paling umum dilakukan oleh 

masyarakat ialah dengan cara direbus. Perebusan atau blanching adalah pemanasan 

bahan pangan dengan menggunakan uap atau air dengan suhu kurang lebih 1000 C 

yang bertujuan untuk menginaktifkan enzim yang tidak diinginkan yang dapat 

merubah warna, tekstur, dan cita rasa dan nilai nutrisi dari bahan pangan tersebut. 

Perlakuan perebusan dapat memperbaiki kualitas bahan pangan yang diolah, 

menghilangkan perubahan-perubahan fisiologis yang tidak diinginkan akibat 

proses oksidasi dan enzimatik dalam bahan tanaman (Sudrajad, 2004). 

2.3.3 Cara Penggunaan Tumbuhan Obat 

Cara penggunaan tumbuhan obat dapat dikelompokan menjadi dua yakni 

untuk pemakaian luar dan untuk pemakaian dalam tubuh. Pemakaian luar tubuh 

tumbuhan obat diguankan dengan cara ditempel, dioles, digunakan untuk mandi, 

digosok, dan dibasuhkan pada bagian tubuh yang sakit, sedangkan untuk pemakaian 
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dalam tubuh digunakan dengan cara diminum, dimakan langsung, dikunyah, dan 

dihisap (Handayani, 2015). 

Tumbuhan obat atau obat tradisonal yang dimanfaatkan oleh masyarakat 

memiliki efek samping yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan oba-obatan 

modern, namun tetap diperlukan ketepatan dalam penggunaannya, diantaanya ialah 

ketepatan waktu penggunaan yang menentukan tercapai atau tidaknya efek yang 

diinginkan, contohnya penggunaan kunyit (Curcuma domestica) yang bermanfaat 

untuk mengurangi nyeri haid, namun ketika diminum pada masa awal kehamilan 

maka dapat meningkatkan resiko keguguran (Sari, 2006).  

Tumbuhan obat memiliki beragam jenis zat aktif pada setiap jenisnya, 

masing-masing zat aktif tersebut dapat membutuhkan perlakukan yang berbeda 

dalam penggunaannya. Contohnya ialah daun kecubung (Datura metel) yang jika 

digunakan atau dihisab seperti rokok dapat bersifat bronkodilator dan digunakan 

sebagai obat asma, namun jika diseduh dan diminum dapat menimbulkan keracunan 

atau mabuk (Sari, 2006). 

2.4    Klasifikasi Kelompok Penyakit 

Maryaningsih & Trianggana (2011) mendefenisikan penyakit sebagai 

gangguan kesehatan yang disebabkan infeksi bibit penyakit, kelainan genetik, 

trauma (terbentur, tergores, dan lain-lain), terpapar bahan kimi atau radiasi. 

Pengobatan tardisional tidak hanya merkaitan dengan fenomena medis dan 

ekonomi, tetapi telah mencangkup fenomena sosial budaya masyarakat. 

Pengobatan tradisional telah menyatu dengan masyarakat dan digunakan untuk 

mengatasi berbagai masalah kesehatan oleh masyarakat desa maupun perkotaan. 

Kemampuan masyarakat semakin berkembang dalam memanfaatkan sumber daya 
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alam untuk dapat mengobati sendiri, mengenal gejala penyakit, dan memelihara 

kesehatan (Kasniyah, 2002). 

Zuhud (2015) dalam penelitiannya mengenai “Potensi Hutan Tropika 

Indonesia sebagai Penyangga Bahan Obat Alam untuk Kesehatan Bangsa” 

mengklasifikasikan penyakit sebagaimana terdaftar dalam Tabel 2.1: 

Tabel 2.1 Klasifikasi kelompok penyakit 

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 

oran dewasa 

3 Penyakit saluran pernapasan 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 

12 Penyakit khusus wanita Keputihan, terlambat haid, darah haid terlalu banyak, tidak 

datang 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 

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) Pencegahan 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, 2015) 
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2.5    Masyarakat Lokal Kaki Gunung Uyelewun 

2.5.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 

Kabupaten Lembata secara astronomis terletak pada 8010’12” LS – 8035’24” 

LS dan 123012’1” BT – 123055’48” BT, sedangkan secara geografis posisi 

kabupaten lembata sebelah utara dibatasi oleh laut flores, sebelah selatan oleh laut 

sawu, sebelah timur oleh kabupaten Alor, dan sebelah barat oleh kabupaten Flores 

Timur. Iklim yang dimiliki oleh kabupaten Lembata yaitu berupa iklim tropis 

namun secara umum tergolong kering hingga sedang. Wilayah kabupaten Lembata 

didominasi oleh perbukitan hingga wilayah pegunungan (Dahlan, 2011). Uyelewun 

merupakan salah satu gunung yang ada di kabupaten Lembata dengan ketinggian 

1.300 mdpl dan berada di sisi timur kabupaten Lembata. 

Gunung Uyelewun terbagi atas dua kecamatan yakni kecamatan Buyasuri dan 

Omesuri. Kecamatan Buyasuri terdiri atas 20 desa dan kecamatan Omesuri terdiri 

atas 22 desa. Fokus penelitian yang akan dilakukan pada enam desa dengan masing-

masing kecamatan diwakilkan oleh tiga desa, yakni kecamatan Buyasuri terdiri atas 

desa Wairiang, Panama, dan Loyobohor, serta kecamatan Omesuri yang terdiri atas 

Balauring, Meluwiting, dan Leudaung. 

Peta Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur disajikan pada 

lampiran 1 dan  peta lokasi penelitian yakni kecamatan Buyasuri dan Omesuri 

disajikan pada gambar 2.1: 
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Gambar 2.1 Peta kecamatan Buyasuri dan Omesuri: 1) Balauring; 2) Leudanung; 3) 

Meluwiting; 4) Wairiang; 5) Loyobohor; 6) Panama (Sumber: Peta Tematik 

Indonesia - WordPress.com) 

2.5.2  Kearifan Lokal Masyarakat Lokal Kaki Gunung Uyelewun 

Kearifan lokal merupakan sebuah sistem yang meliputi berbagai aspek dalam 

tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi, serta lingkungan yang ada 

ditengah-tengah masyarakat lokal. Karakteristik suatu kearifan tradisional adalah 

sifatnya yang dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima oleh komunitasnya. 

Kearifan lokal dalam suatu komunitas terwujud dalam bentuk seperangkat aturan, 

pengetahuan, dan juga keterampilan serta tata nilai dan etika yang mengatur tatanan 

sosial komunitas yang terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi (Amri, 

Saam, & Thamrin, 2013). 

Masyarakat lokal kaki gunung Uyelewun masih memegang teguh adat 

istiadat nenek moyang mereka yang diwariskan secara turun-temurun. Adat istiadat 

tersebut dapat tercermin dalam hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari. 

Masyarakat lokal yang tinggal dibawah kaki gunung Uyelewun terbagi menjadi dua 

kecamatan namun secara kesatuan seluruh masyarakat tersebut disebut masyarakat 

Kedang. 

1 

3 

2 
4 

6 

5 

https://petatematikindo.wordpress.com/2015/05/04/administrasi-kabupaten-lembata/
https://petatematikindo.wordpress.com/2015/05/04/administrasi-kabupaten-lembata/
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Masyarakat lokal Kedang memiliki cara pandang kosmologi, yang berarti 

melihat keberadaan seluruh alam atau kosmos bukanlah sebagai sebuah obyek 

melainkan sebuah subyek yang sama dengan dirinya. Keselarasan yang terwujud 

antar manusia dengan alam akan menciptakan kebaikan, kemakmuran, serta 

kedamaian bagi manusia dan alam semesta, sedangkan sebalinya maka yang akan 

terjadi ialah malapetaka, bencana, perang, dan sebagainya. Keharmonisan yang 

terwujud merupakan suatu bentuk kepercayaan dan rasa hormat akan alam, roh-roh 

leluhur, serta Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Masyarakat cenderung menganggap bahwa adanya kejadian-kejadian luar 

biasa seperti gempa, gunung meletus, gerhana, suara-suara hewan tertentu sebagai 

suatu pertanda ketidak harmonisan antar manusia dan alam, sehingga perlu 

dilakukannya suatu upacara pemulihan untuk mengembalikan keharmonisan 

tersebut. 

2.5.3 Masyarakat Lokal Kaki Gunung Uyelewun dan Tumbuhan Obat 

Pemanfaatan tumbuh-tumbuhan dalam bagi masyarakat lokal kaki gunung 

Uyelewun merupakan bagian dari adat istiadat dan kebudayaan. Pemanfaatan 

tumbuh-tumbuhan secara umum dapat dilihat dalam berbagai aspek, salah satunya 

adalah dalam pembuatan kain tenun ikat dengan motif yang khas. Masyarakat 

memanfaatkan tumbuhan kapas yang tumbuh liar ataupun hasil tanaman sendiri 

untuk dijadikan sebagai benang, untuk selanjutnya diwarnai serta kemudian 

dilakukan penenunan dengan menggunakan alat manual yang dirancang dan dibuat 

sendiri oleh masyarakat. Pembuatan benang dan penenunan ini dilakukan oleh para 

wanita mulai dari remaja hingga berusia lanjut, salah satu kepercayaannya bahwa, 
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wanita dianggap telah siap menikah apabila wanita tersebut telah dapat membuat 

kain tenunnya sendiri. 

Tumbuh-tumbuhan juga erat kaitannya dalam upacara adat masyarakat lokal 

dan turut serta dalam berbagai kegiatan besar ataupun perayaan. Tumbuhan yang 

paling banyak dimanfaatkan salah satunya ialah pohon lontar (koli) karena daunnya 

sering dianyam menjadi wadah dengan ukuran-ukuran yang beragam dan 

digunakan untuk menyimpan barang-barang kebutuhan pangan dan sebagai wadah 

sesembahan. Buahnya yang telah matang akan difermentasi dan dijadikan sebagai 

minuman khas yang biasa disebut dengan tuak dan arak. 

Pemanfaatan tumbuhan juga mencangkup dalam bidang kesehatan, secara 

umum masyarakat lokal kaki gunung Uyelewun memanfaatkan tumbuhan dalam 

mengatasi masalah kesehatan dengan pengetahuan secara turun-temurun. 

Masyarakat juga dapat meminta bantuan para tetua ataupun orang yang ahli dalam 

bidang penyembuhan secara tradisional (dukun) yang biasa disebut dengan “Ata 

Molan”. Pengobatan yang memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang biasa diberikan 

yakni berupa racikan ramuan yang khas dan merupakan bagian dari suatu 

kerahasiaan bagi setiap molan. Ramuan yang kerap dijumpai ialah berupa akar dan 

batang pohon tertentu, bawang, jahe, kunyit serta tumbuhan lainnya, bahkan kerap 

kali ditemukan hewan-hewan kecil tertentu. Campuran bahan tersebut kemudian 

direndam dalam arak sebelum diberikan pada orang yang berobat ataupun dijadikan 

dalam bentuk minyak gosok. 

Bagian-bagian tumbuhan yang biasa digunakan oleh masyarakat sebagai 

bahan obat-obatan ialah berupa akar, batang, daun, biji, bahkan tunas. Perolehan 
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tumbuhan ini sebagian besar berasal dari tumbuhan liar yang berada di sekitar 

rumah, hutan, ataupun yang ada di gunung. 

2.6    Tinjauan Umum Sumber Belajar 

2.6.1 Pengertian Sumber belajar 

Sumber belajar adalah semua bahan yang dapat dimanfaatkan baik oleh guru 

maupun siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, atau segala sesuatu yang 

dibutuhkan dalam proses pembelajaran, sumber belajar dapat berupa teks, media 

cetak, media pembelajaran elektronik, narasumber, lingkungan alam sekitar, dan 

sebagainya (Sadiman, 2008). Menurut Kusuma (2012) sumber belajar merupakan 

semua sumber yang dapat berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat 

digunakan oleh siswa dalam belajar baik secara terpisah maupun tekombinasi, 

sehingga dapat memudahkan siswa untuk mencapai tujuan belajaranya. 

Manfaat sumber belajar secara umum dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Membuka jalan untuk mengembangkan wawasan  dalam proses pembelajaran 

yang dapat dipahami secara umum sehingga dapat dipahami lebih awal. 

2. Memberikan petunjuk untuk dapat memahami dengan teliti materi 

pembelajaran. 

3. Memberikan petunjuk berupa ilustrasi dan contoh-contoh yang berhubungan 

dengan pembelajaran dan kompetensi dasar sehingga memberikan gambaran 

yang lebih jelas agar mudah dipahami. 

4. Memberikan petunjuk dan gambaran tentang hubungan antara wawasan yang 

sedang dikembangkan dengan pengetahuan lainnya. 

5. Memberikan informasi mengenai penemuan-penemuan terbaruhasil temuan 

orang lain yang berhubungan dengan wawasan yang sedang dikembangkan. 
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6. Menunjukan permasalahan yang dapat timbul dari apa yang dikembangkan 

sehingga menuntut adanya pemecahan masalah (Mulyasa, 2012). 

2.6.2 Jenis-jenis Sumber Belajar 

Munajah & Susilo (2015) menyatakan klasifikasi sumber belajar menjadi 6 

jenis sebagai berikut: 

1. Pesan, yaitu pelajaran atau informasi yang merupakan hasil terusan dari 

komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data. Contohnya ialah semua 

bidang studi atau mata pelajaran. 

2. Orang atau manusia, manusia bertindak sebagai pencari, penyimpan, pengolah, 

dan penyaji pesan. Contohnya ialah guru, dosen, tutor, pustakawan, laboran, 

instruktur, tokoh masyarakat dan sebagainya. 

3.  Bahan atau material, yakni segala sesuatu yang mengandung pesan 

pembelajaran yang dirancang khusus (media pembelajaran) maupun yang 

sifatnya umum dan dapat digunakan untuk kepentingan belajar, dan disajikan 

memalui peralatan tertentu ataupun oleh dirinya sendiri. Contohnya ialah buku, 

buku teks, majalah, video, modul, tape recorder, dan film. 

4. Alat atau peralatan, yakni sumber belajar yang digunakan untuk produksi, dan 

memainkan atau menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Contohnya 

ialah proyektor, slide, OHP, LCD, televisi, video, dan radio. 

5. Teknik, yakni prosedur yang dijalankan secara rutin atau acuan yang disiapkan 

yang dapat menyampaikan pesan melalui bahan, alat, orang, dan lingkungan. 

Contonya ialah simulasi, demonstrasi, diskusi, praktikum, pembelajaran 

mandiri, tutorial tatap muka, dan sebagainya. 
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6. Lingkungan, yakni ruang dan tempat yang dapat memberikan interaksi antara 

sumber dengan peserta didik. Contohnya ialah lingkungan fisik, gedung sekolah, 

perpustakaan, studio, museum, laboratorium, dan taman. 

Ditinjau dari tipe atau asal usulnya sumber belajar dapat dibedakan menjadi 

dua jenis, yaitu: 

1. Sumber belajar yang dirancang, yaitu sumber belajar yang dirancang atau 

dikembangkan secara khusus untuk dapat memenuhi tujuan pembelajaran. 

Contohnya ialah buku pelajaran, modul, program VCD pembelajaran, program 

audio pembelajaran, transparansi, CAI (Computer Asisted Instruction), 

programmed instruction, dan lainnya. 

2. Sumber belajar yang dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak secara 

khusus dirancang ataupun dikembangkan, namun dapat dipilih untuk 

kepentingan pembelajaran. Contohnya: surat kabar, siaran TV, pasar, sawah, 

waduk, pabrik, museum, kebun binatang, pabrik, terminal, tenaga ahli, dan 

lainnya. 

2.7    Buku Nonteks Pengayaan sebagai Sumber Belajar 

2.7.1 Buku Nonteks 

Buku pendidikan secara secara garis besar digolongkan menjadi dua 

kelompok yakni buku teks pelajaran dan buku nonteks pelajaran. Buku teks 

pelajaran merupakan buku acuan wajib yang digunakan oleh guru maupun peserta 

didik, sedangkan buku nonteks pelajaran merupakan bukan merupakan acuan wajib 

oleh guru maupun peserta didik, namun penggunaannya bertujuan untuk menambah 

dan mengembangkan wawasan peserta didik serta secara tidak langsung digunakan 

untuk mendalami suatu bidang studi (Pusat Perbukuan, 2008). 
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Perbedaan antara buku teks pelajaran dan buku nonteks pelajaran ialah 

terletak pada kewenangan standarisasi. Buku teks pelajaran dalam standarisasinya 

dilakukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Hal ini sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 

sedangkan untuk buku nonteks proses standarisasi dilakukan oleh Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Karakteristik buku nonteks pelajaran berdasarkan pemanfaatannya dalam 

pembelajaran oleh Pusat Perbukuan (2008) ialah sebagai berikut: 

1. Buku nonteks dapat digunakan dalam proses pembelajaran disekolah, namun 

bukan merupakan buku pegangan pokok peserta didik. 

2. Buku nonteks tidak memuat perintah-perintah yang menuntut pembaca seperti 

instrument evaluasi baik dalam bentuk tes ataupun ulangan, latihan kerja (LKS) 

ataupun bentuk lainnya. 

3. Buku nonteks tidak diterbitkan secara berseri berdasarkan tingkatan kelas; 

4. Materi atau isi buku nonteks memuat sebagian atau salah satu Standar 

Kompetensi atau Kompetensi dasar berdasarkan Standar Isi. 

5. Buku nonteks memuat meteri atau isi yang dapat dimanfaatkan oleh semua 

jenjang pendidikan dan tingkatan kelas. 

6. Buku nonteks memuat materi atau isi yang dapat digunakan sebagai bahan 

pengayaan, rujukan, atau panduan dalam kegiatan pendidikan ataupun proses 

pembelajaran. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2008 pasal 6 (2) 

mengklasifikasikan buku nonteks yang dapat digunakan dalam bidang pendidikan 
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menjadi tiga kelompok utama yakni: Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku 

Panduan Pendidik. Komponen buku nonteks secara umum terdiri atas: 

1. Bagian awal, berisi: prakata, pengantar, dan daftar isi; 

2. Bagian isi atau materi, merupakan bagian inti dari buku yang memuat materi 

atau isi yang ingin disampaikan oleh penulis; 

3. Bagian akhir, berisi: daftar pustaka, glosarium, lampiran, indeks yang sesuai 

keperluan. 

2.7.2 Buku Pengayaan 

Buku pengayaan pembelajaran adalah buku yang memuat materi dan dapat 

dapat memperkaya buku teks pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. 

Menurut Pusat Perbukuan (2008) buku pengayaan adalah buku yang didalamnya 

memuat materi yang dapat memperkaya dan meningkatkan penguasaan ipteks dan 

dan keterampilan, membentuk kepribadian peserta didik, pendidik, pengelola 

pendidikan, dan masyarakat pembaca lainnya. 

Pengayaan yang dimaksudkan ialah dapat memberikan informasi mengenai 

pokok bahasan tertentu yang terdapat dalam kurikulum secara lebih luas dan/atau 

lebih dalam. Buku pengayaan tidak disusun berdasarkan kurikulum secara 

keseluruhan dan penggunaannya tidak diwajibkan dalam proses pembelajaran, 

namun berguna bagi peserta didik yang mengalami kesulitan memahami pokok 

bahasan tertentu dalam buku pelajaran pokok (Sitepu, 2012). Karakteristik buku 

pengayaan oleh Andarini, Masykuri, & Sudarisman (2012) ialah sebagai berikut: 

1. Materi dapat bersifat kenyataan atau rekaan. 

2. Pengembangan materi tidak terkait langsung dengan kurikulum atau kerangka 

dasarnya. 
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3. Materi disajikan secara popular atau teknik lain yang inovatif. 

4. Penyajian materi dapat berbentuk deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, 

puisi, dialog, dan/atau menggunakan penyajian gambar. 

5. Penggunaan media bahasa atau gambar dilakukan secara inovatif dan kreatif. 

Penyajian dalam buku pengayaan dapat menggunakan variasi gambar, 

ilustrasi, atau variasi alur wacana. Buku pengayaan pembelajaran dinyatakan dalam 

Pusat Perbukuan (2008) dikelompokan menjadi tiga, yakni: 

1. Buku pengayaan pengetahuan, yakni buku yang diperuntukan bagi peserta didik 

untuk meningkatkan dan memperkaya pengetahuan serta pemahamannya, baik 

pengetahuan secara lehiriyah maupun pengetahuan batiniyah. 

2. Buku pengayaan keterampilan, yakni buku yang memuat materi dan dapat 

memperkaya serta meningkatkan kemampuan dasar pembaca sehingga 

meningkatkan aktivitas yang praktis dan mandiri. 

3. Buku pengayaan kepribadian, yakni buku yang memuat materi yang dapat 

memperkaya serta meningkatkan kepribadian atau pengalaman batin pembaca. 

2.7.3  Buku Pengayaan Pengetahuan Etnobotani Tumbuhan Obat 

Penelitian yang dilakukan mengenai etnobotani tumbuhan obat selanjutkan 

akan disusun menjadi buku pengayaan yang berisi jenis tumbuhan dan 

klasifikasinya, habitus, sumber perolehan, bagian yang digunakan, cara 

pengolahan, cara penggunaan, pemanfaatan dalam berbagai bidang dan pengobatan 

penyakit. Buku pengayaan ini termasuk dalam kelompok buku pengayaan 

pengetahuan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperkaya pengetahuan 

serta pemahaman mengenai etnobotani tumbuhan obat pada masyarakat lokal yang 

hidup dan tinggal di kaki gunung Uyelewun kabupaten Lembata, NTT. 
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Munajah & Susilo (2015) menyebutkan karakteristik suatu hasil penelitian 

dapat dimanfaatkan menjadi sumber belajar berdasarkan Djohar (1987) ialah 

sebagai berikut: 

1. Kejelasan potensi 

Hasil penelitian berupa data jenis dan pemanfaatan tumbuhan obat dapat 

menambah pengetahuan peserta didik akan potensi suatu tumbuhan menjadi 

bahan pengobatan dan memberikan gambaran pada peserta didik mengenai 

pemanfaatan tumbuhan obat tersebut. Peserta didik dapat mencoba 

mengaplikasikan sendiri pengalaman dari hasil belajar tersebut sehingga 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar. 

2. Kesesuaian dengan tujuan belajar 

Pemanfaatan hasil penelitian tentang etnobotani tumbuhan obat dapat 

mengembangkan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik peserta didik. 

Aspek kognitif diperoleh dari pengetahuan akan jenis tumbuhan yang dapat 

dijadikan sebagai tumbuhan obat, aspek psikomotorik diperoleh dari motivasi 

peserta didik untuk mencoba sendiri memanfaatkan tumbuhan obat-obatan, 

sedangkan aspek afektif dapat berasal dari rasa kagum dan syukur akan potensi 

tumbuh-tumbuhan serta pengetahuan tentang kebudayaan masyarakat lain. 

3. Kejelasan sasaran 

Sasaran dalam penelitian ini adalah jenis dan pemanfaatan tumbuhan obat yang 

digunakan oleh masyarakat lokal kaki gunung Uyelewun dan hasil penelitian 

tersebut dapat digunakan sebagai sumber belajar oleh peserta didik pada semua 

tingkatan pendidikan maupun masyarakat secara umum. 
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4. Kejelasan informasi yang dapat diungkap 

Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini berupa jenis tumbuhan obat 

yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lokal kaki gunung 

Uyelewun, dan fakta-fakta mengenai pemanfaatan tumbuhan obat yang 

berkaitan erat dengan budaya lokal setempat. 

5. Kejelasan pedoman eksplorasi 

Hasil penelitian ini dapat diperoleh dengan cara melakukan wawancara terhadap 

masyarakat setempat, pengobat tradisional, maupun tetua atau ketua adat. 

Dokumentasi pribadi dapat dilakukan untuk menunjukan kebenaran fakta 

mengenai jenis dan pemanfaatan tumbuhan obat. 

6. Kejelasan perolehan yang diharapkan 

Perolehan hasil penelitian sebagai sumber belajar dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

a. Pengembangan pengetahuan dan wawasan mengenai jenis dan pemanfaatan 

tumbuhan yang erat kaitannya dengan masyarakat lokal; 

b. Pengembangan keterampilan dalam pemanfaatan tumbuhan obat; 

c. Pengembangan konsep mengenai pemanfataan tumbuhan obat yang 

dilakukan oleh masyarakat lokal yang berkaitan dengan pengetahuan 

masyarakat serta kebudayaan setempat. 

Pusat Perbukuan (2008) menjabarkan aspek yang berkaitan dengan penulisan 

buku pengayaan, yaitu aspek materi atau isi buku, penyajian materi atau isi, dan 

aspek grafika. 

1. Kelayakan materi atau isi buku 

Kriteria yang diperlukan dalam menyusun materi atau isi buku pengayaan ialah: 
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a. Materi atau isi buku sesuai dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan 

nasonal. Tujuan yang dimaksud ialah dengan membaca buku pengayaan 

pengetehuan tersebut peserta didik dapat mengembangkan dirinya menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi bagian 

dari warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

b. Materi atau isi sesuai dengan ideologi dan kebijakan politik negara. 

Kesesuaian tersebut dapat tercermin dari materi atau isi buku yang tidak 

bertentangan dengan Pancasila, kebijakan politik negara, serta tidak ada 

tendensi yang dapat memecah belah keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). 

c. Materi atau isi buku sesuai dengan perkembangan ilmu yang mutakhir, sahih, 

dan akurat. Artinya bahwa materi atau isi buku harus menyesuaikan dengan 

konsep keilmuan dan perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, 

serta perkembangan seni dan budaya yang mutakhir; memuat keilmuan yang 

dapat dipercaya yang disertai konsep dan cara keilmuan; serta ilmu 

pengetahuan yang disampaikan tidak membentuk suatu multi tafsir oleh para 

pembaca. 

d. Materi atau isi buku memaksimalkan sumber yang sesuai dengan kondisi di 

Indonesia. Sumber yang dimaksud yakni berupa nilai-nilai moral dan budaya 

bangsa, dan tidak bertentangan dengan ciri khas, nilai budaya, jati diri, 

perilaku, karakteristik, dan kepribadian bangsa Indonesia. 

e. Materi atau isi buku tidak menimbulkan SARA, bias jender, serta pelanggaran 

HAM. Materia tau isi buku yang memuat bahasa ataupun gambar haruslah 
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tidak menimbulkan masalah suku, agama, ras, dan antar golongan; tidak 

membiaskan adanya diskriminasi jender; serta tidak bertentangan dengan Hak 

Asasi Manusia (HAM). 

2. Aspek penyajian materi atau isi buku 

Kriteria yang diperlukan dalam penyajian materi atau isi pada buku pengayaan 

pengetahuan yaitu: 

a. Penyajian materi atau isi ialah runtun, bersistem, lugas, dan mudah dipahami.  

Penyajian dilakukan dengan membentuk suatu alur berfikir baik secara 

induktif untuk membuat dugaan-dugaan ataupun secara deduktif untuk 

menyatakan suatu kebenaran; penyajian konsep dimulai dari mudah menuju 

sukar atau sederhana menuju yang kompleks agar mampu mendorong 

pembaca terlibat secara aktif; terdapat materi prasyarat yang berkaitan dengan 

materi pokok dan disajikan mendahului materi pokok. 

b. Penyajian materi dapat mengembangkan kecakapan akademik, kreatifitas, 

dan kemampuan berinovasi pembaca. Materi atau isi disajikan dengan 

memuat permasalahan yang dapat merangsang pembaca untuk dapat berfikir 

kritis, kreatif dan inovatif; mengembangkan kecakapan akademis serta 

analisis dan proses berfikir yang tajam; serta menumbuhkan kreatifitas dan 

inovasi pembaca. 

c. Penyajian materi atau isi menumbuhkan motivasi pembaca untuk mengetahui 

lebih jauh mengenai konsep yang dijabarkan, sehingga pembaca dapat 

mencari tahu lebih jauh melalui berbagai sumber lainnya. 
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3. Kelayakan Bahasa dan Ilustrasi 

Kriteria yang dibutuhkan dalam membuat buku pengayaan yakni meliputi 

kaidah bahasa dan ilustrasi yang teridiri atas: 

a. Penggunaan ilustrasi, yaitu dapat berupa gambar, foto, diagram, maupun tabel 

yang dijabarkan secara proposional, dengan ketentuan sebagai berikut: 

gambar dijabarkan dengan ukuran dan bentuk yang proposional sehingga 

menarik minat baca; gambar dilengkapi dengan keterangan sehingga 

memudahkan pembaca dalam pemahaman; jika menggunakan tabel maka 

harus dicantumkan judul dan sumber tabel. 

b. Penggunaan istilah dalam buku, istilah yang dimuat dalam buku baik meliputi 

penulisan huruf dan tanda baca disesuaikan dengan kaidah penulisan bahasa 

Indonesia yang tepat (EYD). 

c. Kejelasan penggunaan bahasa, yakni mencangkup ejaan, kata, kalimat, serta 

paragraf digunakan dengan tepat, lugas, dan jelas. Hal tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut: ejaan, kata, atau istilah keilmuan maupun asing 

harus digunakan secara tepat, baik berupa kata serapan ataupun istilah 

keilmuan; kalimat yang digunakan bersifat jelas atau tidak ambigu, efektif, 

lugas, dan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan; dalam satu paragraph 

pesan atau materi yang disampaikan mencerminkan kesatuan tema atau 

makna. 

2.8    Kerangka Konseptual 

Tumbuhan obat telah ada sejak lama dan diturunkan dari generasi ke generasi 

selanjutnya sehingga erat dengan kearifan lokal masyarakat. Kerangka konseptual 

peneliti dijabarkan pada gambar 2.2 sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 Kerangka konseptual 
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