
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1    Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksploratif dengan teknik 

penelitian berupa penjelajahan. Penelitian deskriptif yang dilakukan berpusat pada 

tujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan segala sesuatu yang 

mencangkup fakta, fenomena, opini, dan sikap masyarakat lokal kaki gunung 

Uyelewun kabupaten Lembata dalam mengetahui, mengolah, dan memanfaatkan 

tumbuhan obat dengan cermat dan sistematis yang dibuktikan langsung dengan 

fakta kebenaran tumbuhan di lapang. Metode yang digunakan ialah observasi, 

survei, wawancara, dan dokumentasi. 

3.2    Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitain dilaksanakan selama 31 hari yakni dimulai pada  tanggal 12 Mei-

12 Juni 2018. Penelitian ini bertempat di enam desa yang ada di dua kecamatan 

yakni kecamatan Buyasuri pada desa Wairiang, Panama, dan Loyobohor sedangkan 

kecamatan Omesuri yakni pada desa Balauring, Meluwiting, dan Leudaung. 

Penentuan desa dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan terentu yang ditemukan 

pada lokasi penelitian (modifikasi pribadi), antara lain: 

1. Desa dipilih dengan adanya gradasi yang ditinjau dari ketersediaan fasilitas 

kesehatan, fasilitas publik (akses jalan atau transpostasi), pemenuhan kebutuhan, 

dan adat-istiadat. Berdasarkan hal tersebut pemilihan desa dibagi menjadi tiga 

kelompok yakni desa yang sangat tradisional, desa pertengahan, dan desa yang 
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dinilai mulai modern (dicantumkan pada Tabel 3.1 Karakteristik pemilihan 

desa). 

2. Desa yang sangat tradisional dipilih dengan karakteristik: desa tersebut belum 

memiliki fasilitas kesehatan, akses jalan atau transportasi terbatas, pemenuhan 

kebutuhan hampir sepenuhnya tergantung pada hasil alam, adat-istiadat masih 

sangat kental, jumlah pengobat tradisional cukup tinggi, dan terdapat 

peninggalan kebudayaan masa lalu atau rumah adat. Desa yang dipilih dengan 

karakteristik tersebut ialah desa Melowiting dan Panama. 

3. Desa pertengahan dipilih dengan karakteristik: desa tersebut belum memiliki 

fasilitas kesehatan, akses jalan atau transportasi lebih mudah dijangkau, 

pemenuhan kebutuhan sebagian berasal dari hasil alam, adat-istiadat masih 

terjaga, jumlah pengobat tradisional cukup tinggi, dan hanya terdapat beberapa 

rumah adat. Desa yang dipilih dengan karakteristik tersebut ialah desa Leudaung 

dan Loyobohor. 

4. Kelompok desa yang mulai modern dipilih dengan karakteristik: desa tersebut 

telah memiliki fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan apotek, akses jalan atau 

transportasi lebih mudah dijangkau, pemenuhan kebutuhan sebagian besar dari 

hasil berdagang, adat-istiadat lokal sudah mulai bercampur dengan kebudayaan 

masyarakat pendatang, jumlah pengobat tradisional terbatas, tidak terdapat 

rumah adat. Desa yang dipilih dengan karakterisitik tersebut ialah desa 

Balauring dan Wairiang. 

Berikut tabel klasifikasi desa penelitian yang dijabarkan pada Tabel 3.1 

tentang karakteristik pemilihan desa: 
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Tabel 3.1 Karakteristik pemilihan desa 

 Sangat 

Tradisional 
Pertengahan Mulai Modern 

Fasilitas 

Kesehatan 

Puskesmas   
 

Apotek   
 

Fasilitas 

Publik 

Transportasi mudah 

ditemukan 

 
  

Akses jalan mudah 

dilalui 
   

Pemenuhan 

Kebutuhan 

Hasil Alam (berkebun, 

bertani, dsb) 
   

Berdagang dan lainnya    

Adat Istiadat 

Adat istiadat terjaga 

(kental) 
   

Adanya rumah adat 

(Ebang) 
   

Pengobat 

Tradisional 

Banyak ditemukan 
   

Jarang ditemukan   
 

Nama Desa 
Panama dan 

Meluwiting 

Loyobohor dan 

Leudaung 

Balauring dan 

Wairiang 

 

3.3    Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat lokal kaki gunung 

Uyelewun di kecamatan Omesuri dan Buyasuri kabupaten Lembata, NTT. 

3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ialah Purpose sampling 

dan Snowball sampling. Teknik Purpose sampling dilakukan mempertimbangkan 

karakteristik tertentu yang mendukung tujuan penelitian. Karakteristik yang 

dimaksud yakni pengetahuan responden mengenai tumbuhan obat, sehingga 

pengambilan sampel dilakukan dengan memilih responden yang dianggap paling 

mengetahui tentang tumbuhan obat.  
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Teknik Snowball sampling digunakan untuk menentukan responden 

berikutnya dari arahan responden awal yang telah dipilih menggunakan Purpose 

sampling yang juga memiliki karakteristik sama atau lebih dengan responden awal. 

Jumlah responden awal yang ditentukan peneliti ialah sebanyak tiga orang yang 

pada akhirnya akan semakin bergulir hingga jumlah responden sesuai dengan yang 

telah ditentukan yakni sebanyak 78 responden. 

3.3.3 Sampel Penelitian 

Karakteristik sampel penelitian yang dipilih ialah: 1) masyarakat yang 

menggunakan tumbuhan obat, 2) memiliki pengetahuan dalam pemanfaatan 

tumbuhan obat, 3) mengoleksi atau mengumpulkan tumbuhan obat ataupun olahan 

tumbuhan obat, 4) menjual atau mengusahakan tumbuhan obat. Sampel dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 78 responden yang terdiri dari: masyarakat yang 

mengetahui tentang tumbuhan obat sebanyak 36 responden, ketua atau tetua adat 

18 responden, serta pengobat tradisional (Ata Molan) 24 responden di kaki gunung 

Uyelewun kabupaten Lembata. Responden pada setiap desa ialah sebanyak 13 

responden dengan: masyarakat sebanyak 6 responden, tetua/ketua adat 3 responden, 

dan pengobat tradisional 4 responden. 

3.4    Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini berupa pengetahuan masyarakat lokal kaki 

gunung Uyelewun mengenai tumbuhan obat yang mencangkup jenis tumbuhan 

obat, manfaat tumbuhan obat, cara pengolahan tumbuhan obat, dan jenis penyakit 

yang dapat diobati menggunakan tumbuhan obat. Variabel penelitian ini kemudian 

digunakan sebagai dasar untuk dapat menentukan pertanyaan dalam wawancara 

yang akan disampaikan, sebagaimana terdaftar pada Tabel 3.2: 
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Tabel 3.2 Klasifikasi variabel penelitian 

Variabel Operasional Variabel Inti Pertanyaan 

Jenis tumbuhan 

obat 

Nama tumbuhan obat 1. Nama lokal tumbuhan obat 

2. Nama umum tumbuhan obat 

Habitus tumbuhan obat 1. Perawakan tumbuhan obat 

Sumber perolehan 

tumbuhan obat 

1. Sumber perolehan tumbuhan obat 

2. Lokasi perolehan tumbuhan obat 

Manfaat 

tumbuhan obat 

Tumbuhan obat untuk 

kesehatan 

1. Asal mula penggunaan tumbuhan obat untuk 

kesehatan 

2. Penentuan khasiat tumbuhan obat untuk kesehatan 

3. Kelebihan tumbuhan obat sehingga digunakan untuk 

kesehatan 

Tumbuhan obat untuk 

dikonsumsi 

1. Ada/tidaknya tumbuhan obat yang dapat dikonsumsi 

2. Jenis tumbuhan obat yang dapat dikonsumsi 

(makanan) 

Tumbuhan obat untuk 

budidaya 

1. Ada/tidaknya tumbuhan obat untuk budidaya 

2. Jenis tumbuhan obat budidaya 

3. Lokasi budidaya tumbuhan obat 

Tumbuhan obat untuk 

pendapatan 

1. Ada/tidaknya tumbuhan untuk pendapatan 

2. Jenis tumbuhan obat yang menghasilkan pendapatan 

3. Cara perolehan pendapatan dari tumbuhan obat 

Tumbuhan obat untuk 

Adat-istiadat 

1. Ada/tidaknya tumbuhan obat untuk keperluan adat-

istiadat 

2. Jenis tumbuhan obat untuk keperluan adat-istiadat 

3. Ada/tidaknya mitos, dongeng, cerita rakyat tertentu 

Cara pengolahan 

tumbuhan obat 

Bagian tumbuhan obat 

yang digunakan 

1. Bagian tumbuhan yang digunakan untuk pengobatan 

Pengolahan tumbuhan 

obat oleh masyarakat 

umum 

1. Cara pengolahan tumbuhan obat untuk pengobatan 

luar 

2. Cara pengolahan tumbuhan obat untuk pengobatan 

dalam 

Pengolahan tumbuhan 

obat oleh pengobat 

tradisional (Molan) 

1. Cara pengolahan (khusus) tumbuhan obat untuk 

pengobatan 

2. Ada/tidaknya ritual khusus tertentu 

Penggunaan tumbuhan 

obat 

1. Intensitas penggunaan tumbuhan obat sehari-hari 

2. Penggunaan tumbuhan obat untuk pengobatan luar 

3. Penggunaan tumbuhan obat untuk pengobatan dalam 

4. Ketentuan khusus dalam penggunaan tumbuhan obat 

Jenis penyakit 

yang dapat 

diobati 

Tumbuhan obat untuk 

penyakit dan gangguan 

kesehatan 

1. Penyakit dan gangguan kesehatan yang dapat diatasi 

dengan tumbuhan obat 
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3.5    Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

Persipan penelitian dilakukan dengan mempersiapkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan alat dan bahan yang meliputi: peta kabupaten Lembata, alat 

tulis, kamera, instrument pengumpulan data berupa lembar wawancara, buku 

literatur dan identifikasi tumbuhan obat. 

2. Mempersiapkan perijinan. 

3.5.2 Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dan alur penelitian dilakukan sebagai berikut: 

1. Observasi lokasi penelitian, pada tahap ini dilakukan observasi langsung disetiap 

desa pada kaki gunung Uyelewun yang telah dipilih sebelumnya untuk 

menentukan responden awal, observasi dilakukan pada lokasi penelitian, 

masyarakat yang mengetahui tumbuhan obat, tetua atau ketua adat, dan pengobat 

tradisional. 

2. Survei dan wawancara responden, metode wawancara yang digunakan ialah 

bersifat semi-terstruktur, dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan, 

menggunakan lembar wawancara pada semua responden. 

3. Dokumentasi tumbuhan, setelah data wawancara diperoleh maka dilakukan 

proses dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan terdiri atas dua bentuk yakni 

dokumentasi berupa foto yang bertujuan untuk memberikan bukti keberadaan 

tumbuhan, serta dokumentasi berupa video. 

4. Inventarisasi tumbuhan, hal ini dilakukan setelah data dan dokumentasi 

tumbuhan diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui taksonomi dari tumbuhan 

obat tersebut. 
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5. Analisis data, hasil lengkap perolehan data kemudian akan dianalisis dan ditarik 

kesimpulannya. 

 

Gambar 3.1 Alur penelitian 

 

3.6    Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penjelajahan 

dengan pengambilan data dilakukan menggunakan metode: 

1. Observasi 

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah untuk mendapatkan data 

pengamatan awal, yakni untuk mengetahui  kondisi, situasi, kegiatan, proses, dan 

penampilan tingkah laku masyarakat lokal kaki gunung Uyelewun dalam 

pemanfaatan tumbuhan obat pada kehidupan sehari-hari. Hasil observasi yang 

dilakukan akan memberikan gambaran secara langsung sumber data yang akan 

diteliti. Observasi juga mencangkup perolehan data mengenai keberadaan 

responden awal serta kondisi alam pada lokasi pengamatan. Observasi yang 

dilakukan merupakan jenis observasi Non-partisipatif atau selama proses 

pengamatan peneliti tidak terlibat langsung dengan kegiatan yang sedang 

diobservasi tetapi hanya sebagai pengamat. 

2. Survei dan wawancara 

Penelitian yang dilakukan menggunakan wawancara terbuka pada observasi 

awal, kemudian pengumpulan data dilakukan dengan kegiatan survei yang disertai 

dengan wawancara semi-terstruktur. Wawancara akan dilakukan berfokus pada tiga 

Observasi
Survei dan

Wawancara
Dokumentasi Inventarisasi Analisis data
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jenis responden yakni: masyarakat yang mengetahui informasi mengenai tumbuhan 

obat, tetua atau ketua adat, dan pengobat tradisional (dukun atau Ata Molan). Hasil 

wawancara dihimpun menggunakan instrument berupa lembar wawancara dengan 

data yang dikumpulkan secara garis besar berupa identifikasi jenis tumbuhan, 

manfaat tumbuhan obat, pengolahan tumbuhan obat, dan jenis penyakit yang dapat 

di obati menggunakan tumbuhan obat. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian terdiri atas dua bentuk yakni 

dokumentasi berupa gambar, yang bertujuan untuk mengumpulkan dan 

menunjukan kebenaran keberadaan tumbuhan yang digunakan serta habitusnya. 

Dokumentasi kedua merupakan dokumentasi dalam bentuk video yang bertujuan 

untuk mengumpulkan data berupa bukti kebenaran masyarakat dalam 

menggunakan tumbuhan obat yang terdiri dari pengolahan tumbuhan obat, manfaat 

tumbuhan obat, dan kemanjuran tumbuhan obat yang berkaitan dengan adat-istiadat 

setempat dan dilengkapi dengan profil desa secara singkat. 

3.6.2 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa deskriptif kualitatif dengan 

menganalisis etnobotani tumbuhan obat menggunakan analisis isi (Content 

analysis) berdasarkan data yang telah diperoleh. Data hasil wawancara akan 

dikelompokan berdasarkan jenis tumbuhan (famili), sumber perolehan, lokasi 

perolehan, habitus, bagian tumbuhan yang digunakan, cara pengolahan, cara 

penggunaan, manfaat tumbuhan obat pada aspek kesehatan, konsumsi, bididaya, 

pendapatan, dan adat istiadat, serta penyakit yang dapat diobati menggunakan 

tumbuhan obat. Estimasi nilai kegunaan jenis tumbuhan obat perolehan data 
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tersebut kemudian akan dihitung menggunakan rumus Philips dan Gentry (1993) 

dalam Hoffman & Gallaher (2007) pada Rumus 1 sebagai berikut: 

UV𝑖𝑠 =
ΣU𝑖𝑠

n𝑖𝑠
 

Keterangan: 

UVis: nilai kegunaan (manfaat) suatu jenis tumbuhan obat (i) yang disampaikan 

responden (s). 

𝛴Uis: jumlah seluruh kegunaan jenis tumbuhan yang dijelaskan setiap kali bertanya. 

nis: jumlah total responden yang diwawancarai untuk nilai guna (manfaat) jenis 

tumbuhan obat. 

Rumus 1 Estimasi nilai guna tumbuhan obat Philips dan Gentry (1993)



 
 

 


