
 

 

BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

1.  

1.1. Tumbuhan Obat di Indonesia 

Dari banyak penelitian terungkap bahwa Indonesia secara alami dihuni oleh 

tidak kurang dari 35.000 jenis tumbuhan berbunga. Jenis-jenis asli ini menyebar 

tidak merata di kepulauan Indonesia, karena curah hujan dan keadaan tanah yang 

berbeda-beda sesuai dengan keragaman alami. Dari berbagai jenis tumbuhan asli 

itu, banyak yang sudah dimanfaatkan. (Sastrapradja, 2012) 

Para pengemuka botani baik di dalam dan luar negeri mempublikasikan 

tulisan terkait ragam dan manfaat tumbuhan khususnya untuk obat. Indonesia 

memiliki keanekaragaman hayati yang sangat lengkap. Anugrah ini membuat 

Indonesia menjadi negara pengobatan herbal terbaik di dunia. Beragam jenis 

tumbuhan obat dapat tumbuh dengan subur di negara kita. Tumbuhan obat menjadi 

bahan utama dalam pembuatan jamu dan obat-obatan herbal yang tidak memiliki 

efek samping signifikan ketika mengkonsumsinya. Cara pemanfaatan tumbuhan 

obat yang praktis dan mudah. Sebelumnya sangat dikenal oleh nenek moyang kita 

pada zaman dahulu, khususnya di Indonesia tumbuhan obat yang digunakan 

menjadi herbal alami, sering disebut dengan jamu.  

Jamu telah dikenal oleh nenek moyang kita sekian lama, jauh sebelum ilmu 

pengetahuan pengobatan modern masuk ke Indonesia. Di Indonesia kebanyakan 

resep pembuatan jamu sudah berusia sangat tua dan terus digunakan secara turun 

temurun hingga sekarang. Adapun bukti tumbuhan obat yang telah lama digunakan 

dalam pengobatan dapat diliat dari beberapa relief di Candi Borobudur. Relief-relief 
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tersebut terdapat kisah bahwa pada masa kerajaan Hindu-Budha tahun 722 M, 

memiliki kebiasaan meracik dan meminum jamu untuk memelihara kesehatan 

sudah dilakukan. (Savitri. 2016). Di Indonesia tumbuhan obat juga sering 

dikategorikan sebagai tanaman Biofarmaka. Tanaman biofarmaka mencakup 15 

jenis tanaman yang meliputi, jahe, laos/lengkuas, kencur, kunyit, lempunyang, 

temulawak, temuireng, temukunci, dlingo/dringo, kapulaga, mengkudu/pace, 

mahkota dewa, kejibeling, sambiloto, dan lidah buaya (Hortikultura, 2014). 

 

1.2.  Pengertian Tumbuhan Obat 

Tumbuhan obat merupakan tumbuhan yang digunakan sebagai obat, baik 

yang ditanam langsung maupun secara liar. Tumbuhan tersebut di manfaatkan oleh 

masyarakat untuk di ramu dan disajikan sebagai obat guna penyembuhan penyakit 

(Kartasapoetra, 1992). Menurut Yuliarti (2010). menyatakan, tumbuhan obat 

adalah tumbuhan atau bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bahan obat 

tradisional atau jamu, tumbuhan atau bagian tumbuhan yang digulatinakan sebagai 

bahan pemula bahan baku obat. 

Tumbuhan obat merupakan spesies tumbuhan yang diketahui mempunyai 

khasiat obat, yang dapat dikategorikan menjadi 3 bagian yaitu: (1)Tumbuhan obat 

tradisional: merupakan spesies tumbuhan yang memiliki pengetahuan oleh 

masyarakat mempunyai khasiat obat dan telah digunakan sebagai bahan baku obat 

tradisional; (2)tumbuhan obat modern, merupakan tumbuhan yang secara ilmiah 

mengandung bahan atau senyawa bioaktif dan penggunaannya mendapatkan 

pertanggung jawaban pihak medis; (3)Tumbuhan obat potensial, yaitu spesies 
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tumbuhan yang diduga mengandung senyawa atau bahan bioaktif yang berkhasiat 

obat tetapi belum secara ilmiah atau penggunaanya sebagai bahan obat tradisional 

sulit ditelusuri (Zuhud et al., 2013) 

 

1.3.   Pemanfaatan Tumbuhan Obat Tradisional untuk Berbagai Penyakit 

Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, 

bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan 

tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan 

pengalaman. (Yuliarti, 2010).  

Dalam penelitian (Lee et al., 2018) ia mengutip keterangan bahwa 80% 

populasi dunia masih beragantung pada obat-obatan tradisional untuk memenuhi 

kebutuhan perawatan kesehatan utama mereka dan hampir 25% dari obat-obatan 

modern berasal dari alam, banyak diantaranya berasal dari penggunaan tradisional. 

Penggunaan obat-obatan tradisional umumnya terpengaruh oleh aksesibilitas 

ketersediaan dan penerimaan layanan perawatan kesehatan. Terutama, di daerah 

terpencil di negara berkembang, tanaman obat dapat membentuk satu-satunya 

sumber perawatan kesehatan yang tersedia. 

Obat tradisional sebagai obat-obatan yang di olah secara tradisional, turun-

temurun berdasarkan resep nenek moyang, adat istiadat,kepercayaan, dan kebiasaan 

setempat, baik bersifat magis maupun  pengetahuan tradisional. Bagian organ 

tumbuhan yang di manfaatkan untuk pengobatan adalah akar (radix), rimpang 

(rhizome), batang (caulis), buah (fructus), daun (folia), dan bunga (flos). (Nasrudin, 

2005) 
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Tumbuhan obat pada zaman dahulu memiliki peranan penting untuk 

kesehatan, untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengobati berbagai macam 

penyakit. Oleh karena itu pemanfaatan tumbuhan obat sebagai bahan baku obat 

tradisional masih dipertahankandalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Semula 

menggantungkan kehidupannya dengan alam, termasuk untuk pengobatan penyakit 

(Pramesthi, 2008).  

Terkait dengan sejarah perkembangan manusia, pengetahuan terkait 

pengetahuan tentang penyembuhan penyakit muali beragam. Sesuai dengan 

budaya, kemampuan bangsa, lingkungan, serta ragam flora dan fauna yang ada. 

Pengolahan tumbuhan obat sebelum dikonsumsi, dapat berbagai macam cara. Mulai 

dari daun atau bunga yang direbus, sari yang diperas dari daun dan tapal yang dapat 

diperoleh dari akar atau kulit kayu atau juga bahan simplisia yakni bahan alam yang 

digunakan sebagai bahan obat yang belum mengalami proses apapun kecuali 

dikeringkan (Kesehatan RI, 2018) 

Pengetahuan terkait penggunaan dan pemanfaatan tumbuhan obat ini adalah 

warisan budaya bangsa berdasarkan pengalaman, yang secara turun-temurun telah 

diwariskan oleh generasi terdahulu kepada generasi berikutnya termasuk generasi 

saat ini. Pengenalan ini sebagai upaya antisipasi pengaruh globalisasi saat ini dalam 

mengikis budaya pemanfaatan tumbuhan obat yang telah dipertahankan dalam 

waktu lama dan terus terwariskan dari generasi ke generasi, atau simpelnya adalah 

pemanfaatan tumbuhan obat tidak boleh terkikis oleh jaman. (Galib, 2014) Adapun 

jenis tumbuhan obat tradisinal terhadap berbagai macam penyakit diantaranya: 
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2.3.1   Amomum cardamomum Auct. non L (Zingiberaceae) 

Nama lain dari tumbuhan ini adalah Kapulaga, tinggi tumbuhan semak ini 

dapat mencapai tinggi manusia walaupun hanya memiliki batang semu. Daunnya 

lonjong dan berujung runcing. Bunga majemuk berwarna putih yang harum 

sehingga selain dipakain sebagai obat juga dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. 

tumbuhan ini mengandung minyak atsiri yang berkhasiat mengencerkan dahak, 

memudahkan pengeluaran angin dari perut, menghangatkan, membersihkan darah, 

menghilangkan rasa sakit, dan mengharumkan.  

 

Gambar 2. 1 Buah Kapulaga  (Amomum cardamomum)  (Handayani, 2014) 

Beberapa kegunaan dan ramuan mengandung kapulaga sebagai batuk pada 

anak, batuk, perut kembung, mual, radang tenggerokan, bau mulut, dan perut mulas 

karena kedinginan. Minyak atsiri dan estrak metanol dan senyawa sineol diduga 

merupakan senyawa yang bersifat anticendawan . Adapun pengobatan dilakukan 

dengan cara diseduh dengan air, direbus maupun dikunyah langsung. (Latief, 2014) 

2.3.2   Nigella sativa L. (Ranunculaceae) 

Nama lain dari tumbuhan ini adalah jintan hitam yang merupakan biji 

berbentuk kerucut dan bewarna kehitaman, yang dihasilkan oleh tanaman terna 
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setahun berbatang tegak dan lembut. Bentuk daun lanset dengan panjang 1,5 – 2 

cm. bunga berwarna kuning buah berbentuk bulat telur atau agak bulat. 

 

Gambar 2. 2 Tanaman Jintan hitam (Nigella sativa) (Utah, 2016 ) 

Kandungan biji jintan hitam antara lain minyak atsiri, minyak lemak, 

tokoferol, flavonol triglikosida, nigelin, nigelon dan saponin. Macam-macam 

keguanaan dan ramuan yang mengandung jinten hitam adalah: radang pada selaput 

lendir mata sehingga penglihatan berkabut, keputihan, dan keputihan pada gadis 

remaja. Adapun cara pengobatan tumbuhan jintan hitam ini adalah dengan 

mememarkan dan merebusnya, direbus dengan dicampur ramuan lainnya, dan 

dengan meminumnya langsung dengan cara melumatkannya dan memerasnya 

dengan menggunakan kain. (Latief, 2014) 

2.3.3   Typhonium divaricatum (L) Dence 

Nama lain dari tumbuhan ini adalah Keladi tikus yang bersifat antivirus dan 

anti bakteri. Bahan kimia yang terkandung dalam tumbuhan ini masih belum 

banyak di ketahui. Efek farmakologis yang dimiliki  keladi tikus, diantaranya 

mampu membunuh/ menghambat pertumbuhan sel kanker dan menghilangkan efek 

buruk chemoteraphy. 
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Gambar 2. 3 Tanaman keladi tikus (Typhonium flagelliforme (L.)) (Hariana, 

2013) 

Tumbuhan keladi tikus seluruh bagiannya dapat dimanfaat. Untuk mengkonsumsi 

tumbuhan inilebih baik dalam keadaan segar, dapat diolah sebagai jus atau langsung 

diminum setelah diolah. Beberapa penyakit yang dapat diobati dengan keladi tikus 

diantaranya seperti penyakit kanker pada payudara, paru-paru, esus besar, leher 

Rahiim, rectum, liver, prostat, giinjal, tenggerokan, tulang, otak, leukemia, empedu, 

dan pancreas dengan cara pengolahan merendam seluruh bagian tumbuhan keladi 

tikus yakni umbi, daun, batang dan akar sebanyak 3 tumbuhan (50g) selama 30 

meniit, lalu cuci sampai bersih. Setelah di rendam tumbuk halus tumbuhan, lalu 

,menambahkan 40 ml air malang, lalu peras dengan kain. Campurkan ½ sendok 

madu ke dalam larutan, lalu minum larutan 30 mneit sebelum makan tiga kali 

sehari. Air perasan harus segerra diminum dan tidak boleh disimpan. (Hariana, 

2013) 

2.3.4   Coleus atropurpureus (L.) Benth (Lamiaceae)  

Tumbuhan ini sering disebut dengan tumbuhan iler atau di Indonesia di 

namakan tumbuhan Miana. Bagian tumbuhan iler yang berkhasiat adalah daunnya 

yang berwarna merah kehitaman. Daun berbentuk bulat telur dengan ujung 
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melancip dn tepi beringgit. Taman semak ini menyamai tinggi manusia. Batang segi 

empat dan mudah patah karena lunak. 

 

Gambar 2. 4 Tanaman Iler (Coleus atropurpureus) (Psychotropicon, 2016) 

Kandungan dari daun iler mengandung minyakt atsiri, yang mengandung 

karvakrol (bersifat antibakteri) dan eugenol (mengurangi nyeri). Selain itu, daun 

dan iler mengandung etil salisilat (mencegah iritasi) dan sedikit lendir. Kegunaan 

daun iler sebagai berikut: wasir, sembelit pada penderita wasir, bisul, luka/borok, 

perut mulas, untuk haid terlambat dan mata merah. Berbagai macam pengobatannya 

dengan cara direbus dan dicampur dengan ramuan lainnya, diremas dan diambil 

airnya, dilumatkan dan ditambar garam, diremukkan dan ditempel langsung. 

(Latief, 2014) 

http://id.psychotropicon.info/author/Psychotropicon/
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2.3.5   Piper retrofractum Vahl (Piperaceae) 

 
Gambar 2. 5  Tanaman Cabe Jawa (Piper retrofractum) (Siti Muslichah, 2018 ) 

Nama lain dari tumbuhan ini adalah cabai jawa atau cabai panjang tumbuhan 

dengan batang memanjat, melilit, atau melata. Daun berbentuk bulat telur sampai 

lonjong. Perbungaan berupa bulir yang tegak atau sedikit merunduk. Buah 

berbentuk bulat dan berwarna cerah. Biji berukuran 2-2,5.Buah cabai jawa 

mengandung minyak atsiri, damar, piperin dan piperidin kegunaannya sebagai 

stimulans. (Latief, 2014) 

Kandungan bahan kimia Cabe Jamu dapat digunakan untuk kegiatan biologi 

seperti untuk melawan Bacillus substilis H-17 dan Bacillus substilis M 45, penawar 

racun, penilaianterhadap banyaknya racun, melawan aktivitas acethycholine, 

mengurangi efek hipertensi,bahan insektisida, antioksidan, merangsang 

pertumbuhan rambut ( Kardono et al, 2003).  

2.3.6   Moringa oleifera Lamk., Moringa pterygosperma Gaertn. 

(Moringaceae) 

Di indosesia tumbuhan ini disebut dengan nama Merunggai dan sering juga 

dikenal sebagai daun kelor. Partumbuhan kelor di dataran rendah dapat tumbuh 

dengan baik hingga memilik ketinggian 300-500 meter dari atas permukaan laut. 
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Selain terdapat di tanah terbuka, kelor juga sengaja ditanam di halaman rumah 

penduduk karena khasiatnya sebagai tumbuhan obat. 

 
Gambar 2. 6 Tanaman Kelor (Moringa oleifera ) (Ludin, 2018) 

Tumbuhan kelor merupakan tumbuhan dengan jenis perdu yang mempunyai 

ketinggian batang mulai 7-11 meter. Pohon kelor cukup kecil dan tidak terlalu besar 

namu mudah patah. Daun berbentuk kecil, dan bersusun majemuk dalam satu 

tangkai. Bunga berwarna putih kekuningan dan kelor berbunga sepanjang tahun dan 

buahnya berbentuk segitiga memanjang. Kandung akar pada kelor memiliki zat 

yang terasa pedas, pahit dan getir. Daun kelor memiliki kandungan alkaloid 

moringinin dan moringin. Akar kelor memiliki mengandung alkaloid, tannin, 

saponin dan flavonoid. Biji kelor mengandung minyak dan lemak. 

Beberapa kegunaan dan ramuan mengandung kelor adalah: sakit kuning, 

rematik, nyeri, dan pegal linu, rabun ayam, sakit mata, sukar buang air kecil, 

cacingan, biduren (alergi) dan luka bernanah. Adapun cara penggunaannya adalah: 

menumbuk tangkai kelor dan ditambahkan dengan madu, ditumbuk dan dipakai 

obat gosok, direbus dan airnya dimimum, serta juga dijadikan obat gosok. (Latief, 

2014) 
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2.3.7   Curcuma zedoaria (Berg) Roscoe (Zingiberaceae) 

Nama lain dari tumbuhan ini adalah Temu putih atau Kunyit putih yang 

merupakan herba setahun yang tingginya dapat mecapai lebih dari 2 m. rimpang 

berwarna kuning muda atau coklat muda dan terdapat di bawah tanah. Helaian daun 

berbentukj lanset panjang, bunga keluar dari rimpang samping menjulang ke atas 

membentuk bongkol Bunga yang besar dna mahkota berwarna putih dan tepian 

bunga berwarna merah tipis atau kuning.  

Kandungan tumbuhan dari Rimpang temu putih mengandung protein toksis, 

kurkumin, yang berkhasiat sebagai antioksidasi, 4-hidoksisinamoil dan minyak 

arsiri. Keguanaan kunyit putih merupakan bahan alamiah yang dapat menghambat 

laju pertumbuhan sel kanker karena mengandung RIP (ribosome inactivating 

protein). Rimpang juga bermanfaat untuk mencegah kerusakan gen, yang juga 

merupakan salah satu penyebab kanker. 

 

Gambar 2. 7  Rimpang Temu putih (Curcuma zedoaria) (Allert, 2018 ) 

Untuk penggunaan kunyit putih biasanya dijadikan ekstrak. Dosis kapsul  

ekstrak kunyit putih adalah untuk pengobatan kanker sebelum dan sesudah operasi, 

satu kapsul tiga kali sehari. Untuk pengobatan ringan atau tumor biasa juga 

diberikan satu kapsul tiga kali sehari. Untuk pencegahan, diberikan satu kapsul satu 
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kali sehari. Kapsul ekstrak kunyit putih mengandung 120 mg ekstrak kunyit putih. 

(Latief, 2014) 

Berdasarkan (Ridho et al, 2017) dalam penelitiannya ia menggunakan 

tanaman obat untuk mengobati penyakit kulit karena infeksi jamur secara 

tradisional dimana beberapa tanaman obat Indonesia telah diuji dan terbukti aktif 

sebagai agen antijamur. Tumbuhan ini dipelajari untuk kapasitas menghambat 

pertumbuhan phytophthora dan fusarium dengan menggunakan ekstraki tanaman 

obat yang salah satunya adalah dari daun sirih Piper, daun Piper crocatum. 

Tumbuhan obat atau obat herbal merupakan tumbuhan yang telah diterima 

dan dikenal diseluruh dunia. Menurut World Health Organization (Organization, 

2003) di Afrika, Asia dan Amerika Latin menggunakan tumbuhan obat herbal untuk 

pengobatan yang mereka terima secara primer. Di negara Afrika terdapat 80% 

menggunakan tumbuhan obat untuk kebutuhan pengobatan primer. Faktor yang 

mendorong terjadinya peningkatan penggunaan obat secara herbal di negara maju 

adalah faktor umur yang memiliki harapan untuk hidup lebih panjang ketika 

meningkatnya prevalensi penyakit, penyakit kanker merupakan salah satu penyakit 

yang memiliki kegagalan dalam penggunaan obat modern sehingga meningkatkan 

akses terkait informasi obat herbal sebagai pengobatan herbal di seluruh dunia 

(Sukandar, 2006). 

 

1.4. Etnobotani Tumbuhan Obat 

Etnobotani merupakan asal kata dari ethos dan botani, yang berarti suatu 

ciri kelompok tertentu yang memiliki sejarah di sebuah populasinya, sedangkan 
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botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan (Novitasari, 2011). 

Etnobotani muncul sebagai sebuah pendekatan multidisiplin keilmuan, etnobotani 

mempelajari ilmu pengetahuan terkait hubungan suatu kelompok etnik masyarakat 

yang memiliki budaya tertentu dengan sumber daya alam di lingkungan sekitarnya. 

Etnobotani berfokus pada hubungan suatu masyarakat yang memiliki etnik budaya 

yang kental dengan sumber daya alam. Pengembangan terkait studi etnobotani 

memiliki manfaat penting dalam mengenalkan sumber daya alam pada  daerah yang 

memiliki kebudayaan melalui pengumpulan kearifan lokal masyarakat secara 

bersama.  Etnobotani menggambarkan dan menjelaskan kaitan antara budaya dan 

kegunaan tumbuhan, bagaimana tumbuhan digunakan, dirawat dan dinilai 

memberikan manfaat untuk manusia, contohnya sebagai makanan, obat, kosmetik, 

pewarna, pakaian, dalam upacara, dan dalam kehidupan masyarakat. Kawasan 

Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang memiliki potensi 

keanekaragaman hayati berupa tumbuhan 

Studi etnobotani membantu masayarakat untuk mengetahui secara ilmiah 

pengetahuan yang dimiliki dalam menunjang kehidupannya, melalui membaca 

ulang hasil penelitian yang disusun secara praktis oleh para peneliti. Salah satu dari 

informasi tersebut dilakukan dengan menyusun pengetahuan pengobatan 

tradisional masyarakat Lumajang khususnya penduduk di Desa Burno Kecamatan 

Senduro agar dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuam serta sumber 

belajar terhadap masyarakat bagaimana memanfaatkan sumberdaya alam 

khususnya tumbuhan obat di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten 

Lumajang  
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1.5. Desa Burno 

Desa Burno, Kecamatan Senduro  Kabupaten Lumajang. Desa Burno 

memiliki luas wilayah 9.465,25 ha. Merupakan salah satu penghasil tumbuhan obat 

salah satunya adalah Kapulaga, berdasarkan Wilayah administratifnya, Desa Burno 

dibagi menjadi 6 Dusun yaitu Dusun Krajan I, Dusun Krajan II, Dusun Mlambing, 

Dusun Gondang, Dusun Karanganyar dan Dusun Tugu. Jarak Desa Burno dengan 

Kecamatan berkisar 4 km, sedangkan jarak dengan Kabupaten Lumajang sekitar 22 

km. Batas-batas wilayah Desa Burno Sebagai Berikut: 

a. Sebelah Utara  : Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro 

b. Sebelah Barat  : Desa Ranupane Kecamatan Senduro 

c. Sebelah Selatan : Desa Jambe Kumbu Kecamatan Senduro 

d. Sebelah Timir  : Desa Senduro Kecamatan Senduro 

Desa Burno Terletak di dataran tinggi dengan ketinggian yaitu sebesar 

kurang lebih 600-700 m dari permukaan laut. Rata-rata curah hujan kerang lebih 

2.200 mm/tahun dengan jumlah hari hujan terbanyak 252 hari, sedangkan suhu 

rata-rata harian yaitu 18-22 °C (udara sejuk).  

 

Gambar 2. 8 Peta Desa Burno (Google Maps, 2019) 

Burno
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Desa Burno merupakan desa yang terletak di atas 700 m dpl dan terletak di 

kaki Gunung Semeru. Jumlah penduduk sebanyak 1.220 KK atau 4.268 jiwa, 

dengan persentase jumlah laik-laki 50,24% dari jumlah penduduk desa secara 

keseluruhan. Sedangakan jumlah penduduk perempuan relative lebih sedikit yaitu 

sebesar 49,76% dari jumlah keseluruhan penduduk Desa Burno dengan mata 

pencarian utama adalah petani hutan. Desa Burno Kecamatan Senduro merupakan 

daerah yang memiliki tumbuhan yang banyak atau tegalan sebagian besar adalah 

pisang, yang diikuti dengan tanaman lain seperti kopi, jagung, durian dan lain 

sebagiannya. Umumnya masyarakat hidup sebagai petani. Di daerah pegunungan 

ini banyak tumbuh tetumbuhan tetapi belum ada data tentang keanekaragaman 

tumbuhan. Kawasan ini menyimpan kearifan budaya, salah satunya yaitu budaya 

pemanfaatan tumbuhan sebagai obat untuk pengobatan secara tradisional.  

 

Gambar 2. 9 Peta kawasan Desa Burno (Google Maps, 2019) 

Desa Burno merupakan salah satu penghasil kapulaga. Masyaarakat dapat 

untuk campuran jamu atau obat-obatan herbal tradisional  dan juga sebagai bumbu 

untuk masakan tertentu. Kapulaga merupakan salah satu tumbuhan rempah-

Burno 
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rempah dan obat-obatan yang memiliki manfaat berdasarkan bagian tumbuhannya. 

Hasil penelitian studi pemanfaatan tumbuhan obat dijadikan sebagai sumber 

belajar dan informasi untuk mendukung pengetahuan penduduk lokal dan juga 

sumber informasi untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.6.  Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan sumber ilmu yang dpaat di pakai oleh peserta 

didik, baik secara individual maupun kelompok yang berfungsi untuk memudahkan 

terjadinya proses pembelajaran (Oemar, 1989). Sedangkan menurut AECT (1977) 

yang dikutip dari ali muhtadi menyatakan bahwa  mengertikan sumber belajar 

sebagai sumber belajar (data, manusia, dan barang) yang dapat dipakai oleh belajar 

yang menjadikan sumber tersendiri yang memiliki fungsi kombinasi untuk 

memperlancar belajar meliputi orang, alat, material,, teknik, pesan dan lingkungan. 

Sumber belajar memiliki 6 bentuk atau terbagi menjadi 6 golongan. menurut 

Wiryokusumo & Mustaji (1989), pengertiian serta contoh bentuk sumber belajar 

dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2. 1 Enam bentuk sumber belajar (Wiryokusumo & Mustaji. 1989) 

Keterangan  

 

Pengertian Contoh 

Pesan  Suatu informasi yang memuat 

pembelajaran dapat diteruskan 

dalam bentuk komponen ide, 

fakta, arti, dan data. 

 

Semua bidang studi (untuk 

pendidikan anak usia dini adalah 

semua kegiatan yang dapat 

mengembangkan semua aspek dan 

kecerdasan anak) 

Orang/Manusia Manusia yang memiliki peran 

sebagai penyimpan, pengolah 

dan penyaji pesan. Bukan 

termasuk ke dalam menjalankan 

fungsi pengembangan dan 

pengelolaan sumber belajar. 

Guru Pembina, guru pembiming 

tutor, pamong, murid, pemain, 

pembicara, tidak termasuk tim 

kurikulum, peneliti, produser, teknisi 

dan lain-lain yang tidak langsung 

berinteraksi dengan siswa 

 

Bahan/Material Sesuatu (biasa disebut media 

atau software) yang 

mengandung pesan untuk 

disajikan, melalui penggunaan 

alat ataupun oleh dirinya 

 

Transparansi, slide, film, film strip, 

audio tape, video, tape, modul 

majalah, bahan pengajaran 

terprogram, dan lain-lain 

 

Alat/Peralatan Sesuatu (biasa pula disebut 

hardware atau perangkat 

keras) yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan yang 

tersimpan dalam bahan 

Proyektor, slide, film strip, film, 

OHP, LCD, video tape atau kaset 

recorder, pesawat televise, dan lain-

lain. 

 

Teknik  Prosedur rutin atau acuan yang 

disiapkan untuk menggunakan 

bahan,alat, orang, dan 

lingkungan untuk 

menyampaikan pesan 

Pengajaran terprogram belajar 

mandiri, mastery learning, discovery 

learning, simulasi, BCCT, kuliah, 

ceramah, Tanya jawab, active 

learning, joyful learning, attractive 

learning, multiple intelligences 

approach, dan lain-lain 

 

Lingkungan  Situasi dimana tempat 

diterimanya pesan atau signal 

untuk pembelajaran 

Lingkungan pikir, gedung sekolah, 

perpustakaan, laboratorium, dan 

lain-lain 

 

Jadi, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber 

belajar sendiri adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu tiap 

orang untuk belajar menampilkan kompetensinya. Menurut Mulyasa (2006)  Dilihat 

dari tipe atau asal usulnya, sumber belajar dapat dibedakan menjadi 2 kategori yang 

pada umumnya dua cara memanfaatkan sumber belajar dalam pembelajaran Biologi 
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di sekolah yaitu secara teori dan secara praktik, secara teori kita dapat memberikan 

pembelajaran dengan cara membawa sumber belajar ke dalam kelas dan yang kedua 

adalah membawa peserta didik ke luar kelas untuk mengidentifikasi langsung ke 

lapang untuk mengetahui sumber belajar yang ada di lingkungannya.  

2.6.1   Fungsi Sumber Belajar 

Segala sesuatu yang secara fungsional dapat dimanfaatkan dan digunakan 

untuk menunjang dapat berupa benda nyata, model, media cetak, media auto visual, 

keadaan sekitar, proses prosedur, dan sebagainya.  Untuk fungsi utama sember 

belajar adalah memperbaiki, memelihara dan meningkatkan kualitas pembelajaran 

yang sedang dilaksanakan.  

Menurut Supriadi (2015) berkaitan dnegan pemanfaatan aneka sumber 

belajara perlu disesuaikan dengan kebutuhan, efisiensi, dan efektivitas 

penggunaannya. Memilih aneka sumber belajar yang dimanfaatkan guru dan tenaga 

pengajar agar berpedoman pada asas idealitas seperti yang detapkan Holden, yaitu: 

1. Aman, menyenangkan, dan aman dipergunakan 

2. Terkini  

3. Mudah diperoleh dan dipergunakan 

4. mampu memberikan informasi yang dibutuhkan 

5. menyediakan pengalaman belajar sesuai dengan karakteristik pemelajar 

sedangkan berkaitan dengan kriteria pemilihan sumber belajar menuntut 

untuk, yaitu: 

1. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sumber belajar dipilih berdasarkan 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan yang secara umum mengacu 
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kepada salah satu atau gabungan dari dua atau tiga ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotor, 

2. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, 

atau generalisasi. Agar dapat membantu proses pembelajaran secara efektif 

dan sesuai dengan kebutuhan tugas pembelajaran dan kemampuan mental 

pemelajar 

3. Praktis, luwes, dan bertahan. Sumber yang dipilih sebaiknya dapat 

dipergunakan dan kapan pun 

4. Pembelajaran terampil menggunakannya 

Upaya untuk mewujudkan masyarakkat belajar harus diciptakan kondisi 

sedemikian rupa melalui berbagai sumber belajar, baik sumber belajar yang 

dirancang dari penelitian maupun yang dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran. (Supriadi.2015) 

Menurut Suhardi (2012) sumber belajar biologi adalah semua benda 

maupun gejalanya yang dapat digunakan untuk memperoleh pengalaman dalam 

rangka pemecahan permasalahan biologi tertentu. Berikut merupakan beberapa 

syarat dalam pemilihan materi sebagai sumber belajar, yaitu: 

1. Kejelasan potensi 

2. Kesesuaian dengan tujuan 

3. Kejelasan sasaran 

4. Kejelasan informasi yang diungkap 

Materi Biologi yang terkait dengan penelitian ini adalah keanekaragaman 

hayati KD 3.2 “Menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat 
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keanekaragaman hayati (gen, jenis dan ekosistem) di Indonesia” dan 4.2 

“menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati 

Indonesia berdasrkan hasil analisis data ancaman kelestarian berbagai 

keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas Indonesia yang dikomunikasikan 

dalam berbagai bentuk media informasi. 
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1.7. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 10 Kerangka Konsep 
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