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BAB II 

KAJIAN TEORITIS ETNOBOTANI TANAMAN OBAT 

DESA KERTAMUKTI 

A. Etnobotani 

Bahasan mengenai etnobotani merupakan kajian mengenai interaksi 

antara masyarakat dengan tumbuhan mengenai pemanfaatanya. Etnobotani pada 

bagian ini membahas mengenai definisi etnobotani, ruang lingkup etnobotani, 

serta perkembangan etnobotani. 

1. Definisi Etnobotani 

Etnobotani secara terminologi terdiri dari dua kata Yunani yaitu Ethnos 

dan botany. Etno berasal dari kata ethnos yang berarti memberi ciri pada 

kelompok dari suatu populasi dengan latar belakang yang sama baik dari adat 

istiadat, karakteristik, bahasa dan sejarahnya, sedangkan botani adalah ilmu yang 

mempelajari tentang tumbuhan. Dengan demikian etnobotani berarti kajian 

interaksi antara manusia dengan tumbuhan atau dapat diartikan sebagai studi 

mengenai pemanfaatan tumbuhan pada suatu budaya tertentu (Martin, 1998, 

dalam Fakhrozi, 2009,  h. 3). Purwanto ( 1999, h. 216) mengatakan, “Secara 

sederhana etnobotani dapat didefinisikan sebagai suatu bidang ilmu yang 

mempelajari hubungan tirnbal balik secara menyeluruh antara masyarakat lokal 

dengan alam lingkungannya meliputi sistem pengetahuan tentang sumber daya 

alam tumbuhan”. 
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Menurut Kandowangko (2011, h. 11) bahwa etnobotani (dari "etnologi" - 

kajian mengenai budaya, dan "botani" - kajian mengenai tumbuhan) adalah suatu 

bidang ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan tumbuhan. Studi 

mengenai pengetahuan masyarakat lokal tentang botani disebut etnobotani. Ilmu 

etnobotani yang berkisar pada pemanfaatan tumbuh-tumbuhan oleh orang-orang 

di sekitarnya, pada aplikasinya mampu meningkatkan daya hidup manusia. 

Istilah etnobotani sebenarnya telah lama dikenal dan menjadi perhatian 

yang menarik para pakar ilmu pengetahuan mengenai keberadaan dan statusnya. 

Purwanto (1999, h. 214) menyatakan bahwa istilah etnobotani adalah botani 

aborigin (aboriginal botany) yang diungkapkan oleh Power pada tahun 1875 yang 

batasannya adalah pemanfaatan berbagai jenis tumbuhan oleh masyarakat lokal 

untuk bahan obat-obatan, bahan makanan, bahan sandang, bahan bangunan dan 

lain-lainnya. Istilah etnobotani muncul pertama kali pada tanggal 5 Desember 

1895 dalam suatu artikel anonim yang diterbitkan oleh Evening Telegram dalam 

kesempatan suatu konferensi arkeolog J. W. Harsberger. 

Etnobotani sebagai ilmu baru yang bersifat interdispliner, dalam definisinya 

secara jelas menggambarkan saling hubungan antara manusia dengan tumbuhan dan 

lingkungannya sebagai sebuah kebudayaan yang tercermin dalam realitas kehidupan. 

Definisi etnobotani sejalan dengan definisi etnoekologi yaitu mempelajari tentang 

bagaimana pandangan kelompok masyarakat tentang alam melalui saringan 

kepercayaan, pengetahuan dan tujuan, dan bagaimana mereka mengimajinasikan 

penggunaannya, pengelolaan dan peluang pemanfaatan sumberdaya. Penekananya 

pada keseluruhan sumberdaya alam, melalui keterlibatan berbagai bidang keilmuan, 

dan etnobotani membatasi pada sumberdaya tumbuhan (Suryadarma, 2008, h. 24). 
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Status etnobotani sebagai ilmu tidak mengalami masalah, akan tetapi 

status obyek penelitiannya sangat rawan karena cepatnya laju erosi sumber daya 

alam, terutama flora dan pengetahuan tradisional pemanfaatan tumbuhan dari 

suku bangsa tertentu. Diperlukan pendokumentasian berupa dokumen tertulis, 

foto, majalah, film, atau dilakukan dengan pengumpulan spesimen (Soekarman & 

Riswan 1992 dalam Anggana, 2011, h. 3). 

2. Ruang Lingkup Etnobotani 

Ruang lingkup etnobotani berkembang dari hanya mengungkapkan 

pemanfaatan keanekaragaman jenis tumbuhan oleh masyarakat lokal menjadi 

interdisipliner yang meliputi berbagai bidang. Etnobotani merupakan ilmu yang 

mempelajari hubungan timbal balik antara masyarakat dengan alam 

lingkungannya. Bahasannya mencakup pengetahuan tradisional tentang biologi 

dan pengaruh manusia terhadap lingkungan biologis. Secara khusus, etnobotani 

mencakup beberapa studi yang berhubungan dengan tumbuhan, termasuk 

bagaimana masyarakat tersebut mengklasifikasikan dan menamakannya, 

bagaimana rnereka menggunakan dan mengelola, serta bagaimana mereka 

mengeksploitasinya (Purwanto, 1999, h. 219). 

Interdisipliner dalam bidang ilmu etnobotani masa kini meliputi beberapa 

bidang studi yang menganalisis semua aspek hubungan timbal balik antara 

masyarakat tradisional dengan tumbuhan. Ruang lingkup etnobotani masa kini 

salah satu diantaranya adalah fitokimia tradisional yaitu pengetahuan tradisional 

penggunaan tumbuhan dan kandungan bahan kirnianya, contohnya sebagai bahan 

insektisida lokal dan tumbuhan obat-obatan (Purwanto, 1999, h. 220). 
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Etnobotani memanfaatkan nilai-nilai pengetahuan masyarakat tradisional 

dan dan memberi nilai-nilai maupun pandangan yang memungkinkan memahami 

kebudayaan kelompok masyarakat dalam penggunaan tumbuhan secara praktis. 

Terjadi hubungan saling mengisi, yaitu memanfaatkan nilai nilai keunikan 

pengetahuan tradisional dan menerima pandangan-pandangan untuk memahami 

kebudayaanya dan penggunaan tumbuhan secara praktis. Sumbangan pemikiran 

pengunaan tumbuhan secara praktis dengan pendekatan pendekatan ilmiah untuk 

memahami pengetahuan tersebut. Etnobotani menekankan bagaimana 

mengungkap keterkaitan budaya masyarakat dengan sumberdaya tumbuhan di 

lingkungannya secara langsung ataupun tidak langsung. Penekanannya pada 

hubungan mendalam budaya manusia dengan alam nabati sekitarnya. 

Mengutamakan persepsi dan konsepsi budaya kelompok masyarakat dalam 

mengatur sistem pengetahuan anggotanya menghadapi tetumbuhan dalam lingkup 

hidupnya (Suryadarma, 2008, h. 25). 

Pada dasarnya studi-studi etnobotani tidak terbatas pada kalangan 

masyarakat tertentu, namun demikian seluruh masyarakat, baik saat ini maupun 

saat lampau, terpengaruh kehidupan modernisasi ataupun tetap mempertahankan 

tradisionalitas adalah cakupan etnobotani. Demikan juga relasinya tidak dibatasi 

apakah berkaitan dengan ekologi, simbolis dan ritual masyarakat (Alcorn et al., 

1995). Dalam dunia yang selalu tumbuh dan berkembang, etnobotani memainkan 

perang penting dalam melakukan koleksi data dan menterjemahkan hasilnya 

untuk bahan bagi rekomendasi kebijakan dalam pembangunan kawasan, 

khususnya kawasan lokal dimana data tersebut diperoleh (Hakim, 2014, h. 5). 
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Survei dari Miguel Angelo Martinez dalam Hakim (2014, h. 6)  

menyebutkan bahwa meskipun kajian etnobotani sangat luas dan bermacam-

macam, namun demikian hal tersebut dapat dikelompokkan menurut beberapa 

kategori di bawah ini, yang disusun berdasarkan ranking pemeringkatan dari 

paling disukai/ sering dikaji sampai dengan paling jarang dikaji, meliputi: a. 

Tanaman obat-obatan, b. Domestikasi dan asal-mula tanaman dalan sistem terkait 

budidaya, c. Archaeobotany, d. Tanaman berguna (edibel), e. Studi etnobotani 

secara umum, dan lain-lain. 

Etnobotani tanaman obat sebagai bidang yang paling banyak dikaji 

menunjukkan peran penting informasi dari masyarakat tradisional terkait upaya-

upaya penyembuhan berbagai penyakit. Hal ini sangat relevan dengan kondisi 

dunia saat ini dimana aneka ragam penyakit mulai muncul dan gagal dipecahkan 

dengan pendekatan modern. Ditengah-tengah keputusasaan akan kegagalan 

penyembuhan aneka penyakit oleh obat-obatan sintetik, studi tentang tanaman 

obat membuka cakrawala baru bagi penemuan obat alternatif. Studi tentang 

tanaman obat juga semakin strategis ditengah-tengah semakin mahalnya biaya 

obat dan pengobatan (Prance et al., 1994 dalam Hakim, 2014, h. 7). 

3. Perkembangan Etnobotani 

Pada awal perkembangan etnobotani, kebanyakan survei menaruh 

perhatian terhadap pengumpulan informasi jenis-jenis dan nama lokal dari 

tetumbuhan serta manfaatnya. Hal ini juga terkait dengan upaya masyarakat ilmu 

pengetahuan untuk melakukan dokumentasi secara tertulis akan kekayaan jenis 

tetumbuhan dan manfaatnya yang dikebanyakan daerah “primitif dan tak tersentuh 
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teknologi” tidak terdokumentasi dengan baik. Pada tahun 1916, Robbins 

memperkenalkan konsep baru tentang etnobotani. Robbins menganjurkan bahwa 

kajian-kajian etnobotani tidak boleh hanya terhenti kepada sekedar 

mengumpulkan tetumbuhan, tetapi etnobotani harus lebih berperan dalam 

memberi pemahaman yang mendalam kepada masyarakat tentang biologi 

tumbuhan dan perannya dalam kehidupan masyarakat tertentu (Hakim, 2014, h.2). 

Richard Ford pada tahun 1997 memberi beberapa catatan penting sebagai 

arahan bagi perkembangan etnobotani di masa depan. Pertama, Ford menegaskan 

bahwa etnobotani adalah studi tentang hubungan langsung antara manusia dan 

tumbuhan. Dengan kata lain, tumbuhan yang mempunyai manfaat dan 

diperkirakan akan memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat di masa depan 

adalah target utama kajian etnobotani. Kedua, Ford menghilangkan kata-kata 

“primitive” dalam etnobotani untuk memberi peluang bagi semakin lebarnya 

cakupan studi etnobotani. Ketiga, selama ini ada kesan bahwa sasaran studi 

etnobotani adalah masyarakat tradisional di kawasan negara berkembang (non-

western). Ford menekankan bahwa tidak benar bahwa etnobotani harus 

mempelajari masyarakat non-barat; bangsa-bangsa barat (western) juga 

mempunyai nilai-nilai etnobotani yang harus diselidiki dan didokumentasikan. 

Dengan kata lain, cakupan etnobotani haruslah global (Hakim, 2014, h. 3). 

Etnobotani muncul sebagai sebuah pendekatan multidisiplin keilmuan, 

pada dekade terakhir terutama dalam metodelogi pengumpulan datanya. 

Etnobotani berfokus mempelajari hubungan antara suatu etnik atau kelompok 

masyarakat dan sumberdaya alam tumbuhan serta lingkungannya. Pengembangan 
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studi etnobotani memberikan kontribusi sangat besar dalam proses pengenalan 

sumberdaya alam pada suatu daerah melalui kegiatan pengumpulan kearifan lokal 

bersama masyarakat. Studi etnobotani dapat membantu masyarakat untuk 

mengetahui secara ilmiah pengetahuan yang dimiliki dalam menunjang 

kehidupannya, melalui membaca ulang hasil hasil penelitian yang disusun secara 

praktis oleh para peneliti. Salah satu dari informasi tersebut dilakukan dengan 

menyusun pengetahuan pengobatan tradisional masyarakat Bali yang disusun 

dalam bentuk buku panduan sederhana. Panduan paket bacaan disebarkan luaskan 

kepada kepala desa adat, kepala subak, tokoh masyarakat, dukun untuk dibaca 

pasiennya. (Suryadarma, 2008, h. 27). 

Menurut Purwanto (1999, h. 218) sebenarnya di Indonesia penelitian 

etnobotani telah diawali oleh seorang ahli botani Ruwhius pada abad XVII dalam 

bukunya "Herbarium Amboinense" yang telah menulis mengenai tumbuh-

tumbuhan di Ambon dan sekitarnya. Kurangnya pemahaman para peneliti kita 

tentang cakupan ilmu etnobotani membuat sebagian besar para ilrnuwan 

memandang etnobotani hanya pada pengertian pemanfaatan berbagai jenis 

tumbuhan yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu untuk mengembangkan 

etnobotani perlu dilakukan persamaan pandangan dan persepsi mengenai cakupan 

bidang ilmu etnobotani, sehingga data yang diperoleh akan menjadi jembatan 

untuk pengembangan selanjutnya seperti penelitian tumbuhan obat dan potensi 

dan kandungan senyawa kimianya, sehingga akan menjadi dasar dalam 

pengembangan bioteknologi.  
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B. Tanaman Obat 

Kajian mengenai tanaman obat pada penelitian ini merupakan salah satu 

unsur penting yang perlu dikaji. Bahasan yang akan dikaji berupa tanaman obat, 

keanekaragaman tanaman obat, dan pemanfaatan tanaman obat. 

1. Tanaman obat 

Tanaman obat adalah seluruh spesies tanaman yang diketahui 

mempunyai khasiat obat, yang dikelompokan menjadi : (1) Tumbuhan obat 

tradisional, yaitu spesies tumbuhan yang diketahui atau dipercaya masyarakat 

mempunyai khasiat obat dan telah digunakan sebagai bahan baku obat tradisional; 

(2) Tumbuhan obat modern, yaitu spesies tumbuhan yang secara ilmiah telah 

dibuktikan mengandung senyawa atau bahan bioaktif dan penggunaannya dapat 

dipertanggungjawabkan secara medis; (3) Tumbuhan obat potensial, yaitu spesies 

tumbuhan yang diduga mengandung senyawa atau bahan bioaktif yang berkhasiat 

obat tetapi belum secara ilmiah atau penggunaannya sebagai bahan obat 

tradisional sulit ditelusuri (Zuhud et al. 2004 dalam Arizona, 2011, h. 4). 

Menurut Depkes, yang dimaksud dengan obat tradisional ialah obat yang 

berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral atau sediaan galeniknya 

atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang belum mempunyai data klinis dan 

dipergunakan dalam usaha pengobatan hanya berdasarkan pengalaman. Bahan 

yang digunakan bisa dalam keadaan segar ataupun dalam bentuk kering yang di 

sebut simplisia, dapat berupa rimpang, akar, herba, daun, batang, bunga dan buah 

(Tjahjohutomo, 2011, h. 1). Tanaman obat memiliki beberpa keunggulan yaitu 

(Suharmiati dan Handayani, 2006): 
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a. Efek samping relatif lebih kecil bila digunakan secara benar dan tepat, baik 

tepat takaran, waktu penggunaan,cara penggunaan, ketepatan pemilihan 

bahan, dan ketepatan pemilihan obat tradisional atau ramuan tumbuhan obat 

untuk indikasi tertentu. 

b. Adanya efek komplementer dan atau sinergisme dalam ramuan obat/ 

komponen bioaktif tumbuhan obat. Dalam suatu ramuan obat tradisional 

umumnya terdiri dari beberapa jenis tumbuhan obat yang memiliki efek 

saling mendukung satu sama lain untuk mencapai efektivitas pengobatan. 

Formulasi dan komposisi ramuan tersebut dibuat setepat mungkin agar tidak 

menimbulkan efek kontradiksi, bahkan harus dipilih jenis ramuan yang saling 

menunjang terhadap suatu efek yang dikehendaki. 

c. Pada satu tumbuhan bisa memiliki lebih dari satu efek farmakologi. Zat aktif 

pada tumbuhan obat umumnya dalam bentuk metabolit sekunder, sedangkan 

satu tumbuhan bisa menghasilkan beberapa metabolit sekunder, sehingga 

memungkinkan tumbuhan tersebut memiliki lebih dari satu efek farmakologi. 

Tanaman obat walaupun memiliki banyak kegunaan dan khasiat dan  

memiliki keunggulan, tanaman obat juga memiliki kelemahan. Menurut Zein 

(2005), Kelemahan tumbuhan obat sebagai berikut: 

a. Sulitnya mengenali jenis tumbuhan dan bedanya nama tumbuhan berdasarkan 

daerah tempatnya tumbuh. 

b. Penampilan tumbuhan obat yang berkhasiat berupa fitofarmaka kurang 

menarik dibandingkan obat-obatan paten. 

c. Kurangnya penelitian komprehensif dan terintergrasi dari tumbuhan obat. 
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Tanaman obat memiliki beberapa habitus (perawakan). Menurut 

Tjitrosoepomo (1993) diantaranya adalah pohon yaitu tumbuhan berkayu yang 

tinggi besar, memiliki satu batang yang jelas dan bercabang jauh dari permukaan. 

Perdu yaitu tumbuhan berkayu yang tidak seberapa besar dan bercabang dekat 

dengan permukaan. Herba adalah tumbuhan tidak berkayu dengan batang lunak 

dan berair. Liana adalah tumbuhan berkayu dengan batang menjalar/memanjat 

pada tumbuhan lain. Semak adalah tumbuhan yang tidak seberapa besar, 

batang berkayu bercabang-cabang dekat permukaan tanah atau di dalam tanah. 

Menurut Arizona (2011, h. 54) pada habitus herba sangat mudah penanamannya, 

cepat dalam pertumbuhan, tidak memerlukan lahan luas dan cukup di pekarangan. 

Bagian-Bagian Tanaman Obat yang di Manfaatkan Tanaman obat pada 

umumnya memiliki bagian-bagian tertentu yang digunakan sebagai obat, yaitu : 1. 

Akar (radix) misalnya pacar air dan cempaka. 2. Rimpang (rhizome) misalnya 

kunyit, jahe, temulawak 3. Umbi (tuber) misalnya bawang merah, bawang putih, 

teki 4. Bunga (flos) misalnya jagung, piretri dan cengkih 5. Buah (fruktus) 

misalnya delima, kapulaga dan mahkota dewa 6. Biji (semen) misalnya saga, 

pinang, jamblang dan pala 7. Kayu (lignum) misalnya secang, bidara laut dan 

cendana jenggi 8. Kulit kayu (cortex) misalnya pule, kayu manis dan pulosari 9. 

Batang (cauli) misalnya kayu putih, turi, brotowali 10. Daun (folia) misalnya 

saga, landep, miana, ketepeng, pegagan dan sembung 11. Seluruh tanaman (herba) 

misalnya sambiloto, patikan kebo dan meniran. Jenis tumbuhan yang pada bagian-

bagian tertentu baik akar, batang, kulit, daun maupun hasil ekskresinya dipercaya 

dapat menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit (Noorhidayah & Sidiyasa, 
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2006). Senyawa metabolit sekunder bisa terdapat pada seluruh bagian tanaman 

salah satunya adalah daun. Setiap tanaman memiliki khasiat yang spesifik karena 

metabolit sekunder setiap jenis tanaman bersifat spesifik (Septiatin, 2008, h. 25). 

Menurut Zuhud (2008), secara umum dapat diketahui bahwa tidak 

kurang 82 % dari total spesies tumbuhan obat hidup di ekosistem hutan tropika 

dataran rendah pada ketinggian di bawah 1000 meter dari permukaan laut. Setiap 

jenis tumbuhan obat yang ada di darat maupun yang ada di lautan menghasilkan 

beraneka ragam bahan-bahan kimia (Chemical prosfecting),  jadi setiap jenis 

memiliki nilai-nilai kimiawi yang dapat diartikan bahwa keaneragaman hayati 

merupakan laboratorium alam yang tersibuk di dunia, dimana setiap detiknya 

menghasilkan satu atau lebih bahan kimia dari berbagai tipe dan jenis yang 

berguna untuk menunjang kelangsungan hidup organisme tersebut. 

Tipe dan jenis bahan kimia yang dihasilkan untuk setiap jenis tidaklah 

sama tergantung pada jenis dari organisme atau kekerabatannya (taksa). Jadi 

setiap tumbuhan menghasilkan bahan kimia alam yang spesifik tergantung dari 

taksanya, dan setiap bahan kimia tersebut memiliki fungsi tertentu dalam 

metabolit organisme tersebut, beberapa diantaranya dapat mempengaruhi fungsi 

fisiolik manusia dan organisme lainnya, inilah yang disebut dengan senyawa-

senyawa aktif biologi (Biologically active compaunds) (Chairul, 2003, h.15). 

Contohnya adalah famili Zingiberaceae. Beberapa spesies dari tumbuhan ini 

diketahui memiliki kandungan senyawa yang bersifat antioksidan seperti gingerol 

yang terdapat pada jahe (Zingiber officinale). Selain itu mengandung juga 

Kurkuminoid yaitu kelompok senyawa fenolik yang terkandung dalam rimpang 
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tanaman famili Zingiberaceae. Terdapat pula minyak atsiri yang berfungsi untuk 

menstabilkan syaraf, melancarkan peredaran darah, antiseptik, dan antipiretik 

(penurun panas). Senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada famili 

Zingiberaceae umumnya dapat membunuh pathogen (Septiatin, 2008, h. 20). 

Kemampuan suatu tanaman sebagai obat disebabkan oleh kandungan 

senyawa kimia atau senyawa aktif yang memiliki daya kerja pengobatan. Khasiat 

merupakan suatu indikasi bahwa tanaman tersebut mempunyai kemampuan untuk 

dapat digunakan sebagai obat. Hal ini disebabkan oleh kandungan metabolit 

sekunder atau senyawa aktif yang memiliki daya kerja dalam pengobatan dari 

setiap tanaman. Didalam satu tanaman, masing-masing bagian seperti akar, daun, 

batang, buah, bunga dan biji mengandung senyawa kimia/metabolit sekunder 

dengan struktur senyawa yang sedikit berbeda (Tjahjohutomo, 2011, h. 4). 

Menurut Suharmiati dan Handayani (2006, h. 56). Pada satu tumbuhan 

bisa memiliki lebih dari satu efek farmakologi. Zat aktif pada tumbuhan obat 

umumnya dalam bentuk metabolit sekunder, sedangkan satu tumbuhan bisa 

menghasilkan beberapa metabolit sekunder, sehingga memungkinkan tumbuhan 

tersebut memiliki lebih dari satu efek farmakologi. 

2. Keanekaragaman Tanaman Obat 

Indonesia sebagai negara kepulauan yang tersusun dari beribu-ribu 

pulau yang didiami oleh berbagai macam suku bangsa serta adat istiadatnya. 

Dengan luas kawasan hutan tropis terkaya kedua di duni setelah Brazil, negara 

kita menyimpan potensi hayati yang merupakan sumber bahan pangan dan obat-

obatan yang telah lama dimanfaatkan oleh suku-suku tradisional di Indonesia. 
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Dengan luas kawasan yang mencapai 120,35 juta hektar Indonesia memiliki 

sekitar 80% dari total jenis tumbuhan yang berkhasiat obat (Heriyanto, 2006). 

Herbarium Puslitbang Hutan dan Konservasi Alam Bogor yang memiliki koleksi 

khusus tanaman dan mempunyai nilai ekonomis, khususnya tumbuhan obat yang 

disebut sebagai koleksi Heyne, mempunyai 3302 spesies dalam 1468 genus yang 

termasuk dalam 199 famili (Sikumbang, 2008, dalam Kinho, 2011, h.1).  

3. Pemanfaatan Tanaman Obat 

Penggunaan tanaman obat berdasarkan penilaian dari World Health 

Organization (WHO), sekitar 80% dari populasi penduduk dunia sangat 

tergantung pada tanaman obat untuk kebutuhan perawatan kesehatan mereka, dan 

lebih dari 30% sediaan farmasi didapatkan dari tanaman. Penggunaan tumbuhan 

obat untuk pemeliharaan dan pemulihan kesehatan serta pengobatan terus 

mengalami peningkatan. Kondisi diatas berakibat pada tingginya permintaan 

tanaman obat sehingga kegiatan eksploitasi bahan baku tanaman obat dari alam 

tidak dapat terhindarkan lagi. Apabila hal tersebut terus dibiarkan maka akan 

terjadi pengurangan plasma nuftah dan bahkan Bangsa Indonesia telah banyak 

kehilangan spesies tanaman obat asli Indonesia (Tjahjohutomo, 2011, h. 2). 

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa penduduk pedesaan di 

Indonesia khususnya yang bermukim disekitar kawasan hutan, seringkali 

menggunakan tanaman atau tumbuhan liar yang terdapat di hutan untuk 

pengobatan (Kusumawati dkk, 2003). Sehubungan dengan kekayaan alam 

Indonesia yang cukup tinggi, kemudian dipadukan dengan keragaman suku 

bangsa akan terungkap berbagai sistem pengetahuan tentang lingkungan alam. 
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Pengetahuan ini akan berbeda dari satu etnis dengan etnis lainnya karena 

perbedaan tempat tinggal dan dipengaruhi oleh adat, tata cara dan perilaku 

(Hendra, 2002, dalam Kinho, 2011, h.1). Beberapa cara yang telah dilakukan 

pemerintah, salah satunya adalah Badan POM RI telah melakukan konservasi 

terhadap tanaman obat asli Indonesia terutama pada tanaman obat mengalami 

kelangkaan atau terancam punah dalam suatu wilayah yaitu Kebun Tanaman Obat 

Citeureup. Di dalam kebun ini telah terkoleksi sebanyak lebih kurang 400 jenis 

tanaman obat yang berasal dari seluruh wilayah nusantara (Kurdi, 2010, h. 3). 

C. Pengobatan Tradisional 

Menurut WHO (2000), pengobatan tradisional adalah jumlah total 

pengetahuan, keterampilan, dan praktek-praktek yang berdasarkan pada teori-

teori, keyakinan, dan pengalaman masyarakat yang mempunyai adat budaya yang 

berbeda, baik dijelaskan atau tidak, digunakan dalam pemeliharaan kesehatan 

serta dalam pencegahan, diagnosa, perbaikan atau pengobatan penyakit secara 

fisik dan juga mental. Selain itu, pengobatan tradisional juga salah satu cabang 

pengobatan alternatif yang bisa didefinisikan sebagai cara pengobatan yang 

dipilih oleh seseorang bila cara pengobatan konvensional tidak memberikan hasil 

yang memuaskan (Asmino, 1995). 

 Menurut Asmino (1995), pengobatan tradisional ini terbagi menjadi dua 

yaitu cara penyembuhan tradisional atau traditional healing yang terdiri daripada 

pijatan, kompres, akupuntur dan sebagainya serta obat tradisional atau traditional 

drugs yaitu menggunakan bahan-bahan yang telah tersedia dari alam sebagai obat 

untuk menyembuhkan penyakit. Obat tradisional ini terdiri dari tiga jenis yaitu 
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pertama dari sumber nabati yang diambil dari bagian-bagian tumbuhan seperti 

buah, daun, kulit batang dan sebagainya. Kedua, obat yang diambil dari sumber 

hewani seperti bagian kelenjar-kelenjar, tulang-tulang maupun dagingnya dan 

yang ketiga adalah dari sumber mineral atau garam-garam yang bisa didapatkan 

dari mata air yang keluar dari tanah. 

Menurut Erliyanti (2010), bahwa pengobatan tradisional selain 

digunakan sebagai pertolongan pertama, sering juga menjadi alternatif terakhir 

bila pengobatan dengan cara modern tidak memberikan hasil yang diinginkan. 

Pengetahuan mengenai pengobatan tradisional diwariskan secara turun-temurun 

lintas generasi berdasarkan pengetahuan leluhur. Haryadi (2011, h. 31) 

mengatakan, “Sistem pewarisan pengetahuan tentang tanaman obat bersifat 

tertutup dalam satu garis keturunan atau keluarga”. Menurut Falah (2013, h. 6) 

Sistem pewarisan seperti itu menjadikan pengetahuan pengobatan tradisional sulit 

berkembang dan lambat laun dapat terkikis karena penerimaan masing-masing 

orang akan berbeda dalam proses transfer tersebut. 

D. Desa Kertamukti 

Desa Kertamukti merupakan wilayah yang dijadikan lokasi penelitian, 

berada di wilayah administratif Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. 

Bahasan deskripsi area Desa Kertamukti menjelaskan mengenai letak geografis, 

astronomis, wilayah administratif, kondisi alam desa, potensi alam desa, kondisi 

daerah desa, dan peta wilayah Desa Kertamukti. Bahasan masyarakat Desa 

Kertamukti terkait data monografi desa seperti jumlah penduduk, karakteristik 
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masyarakat seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, kebiasaan dan budaya 

masyarakat, serta fasilitas desa untuk masyarakat. 

1. Deskripsi Area Desa Kertamukti 

Berdasarkan data Kabupaten Bandung Barat yang terletak antara 60º 41’ 

s/d 70º 19’ lintang Selatan dan 107º 22’ s/d 108º 05’ Bujur Timur dan mempunyai 

rata-rata ketinggian 110 M dan maksimum 2.2429 M dari permukaan laut dengan 

dataran terendah pada ketinggian 125 m dpl dan dataran tertinggi pada ketinggian 

2.150 m dpl. (Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat). Desa Kertamukti 

berada di kawasan wilayah administratif Kecamatan Cipatat. Luas wilayah 

Kecamatan Cipatat yaitu 12.550 km². Desa Kertamukti berada di wilayah 

administratif Kecamatan Cipatat yang terletak disebelah barat Kabupaten 

Bandung Barat yang berbatasan dari sebelah barat dengan Kecamatan Haurwangi 

Kabupaten Cianjur, sebelah utara dengan Kecamatan Cipundeuy, sebelah selatan 

dengan Kecamatan Saguling dan dari sebelah timur dengan Kecamatan 

Padalarang. Secara geografis wilayah Cipatat terletak diantara dua wilayah 

Kabupaten kota yaitu kabupaten Cianjur dan kabupaten Bandung induk yang 

diapit oleh dua Waduk Raksasa dijawa Barat yaitu Waduk Saguling dan Waduk 

Cirata (Pemerintah Daerah Kecamatan Cipatat). 

Kondisi alam dan wilayah Desa Kertamukti berada di Kecamatan Cipatat 

yang daerahnya terdiri dari pegunungan dan perbukitan kapur yang terjal dan 

lembah lembah yang subur.  Di kawasan Cipatat terdapat daerah rawan longsor 

yang disebabkan oleh pergerakan tanah yang disebabkan oleh gerusan air akibat 

adanya hujan lebat. Desa Kertamukti berada pada kawasan Cipatat, dimana 



33 
 

 

 

Cipatat memiliki daerah penyebaran Zona bukan cekungan air tanah yaitu 

produktivitas aquifer rendah sehingga kurang layak dikembangkan, kecuali 

aquifer dangkal di daerah lembah untuk keperluan air minum dan rumah tangga 

dengan pengambilan maksimum 100 m
3
/bulan per sumur.  

 

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administratif Kecamatan Cipatat 

Sumber: Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat 

 

Gambar 2.2 Peta Wilayah Administratif Desa Kertamukti 

Sumber: Pemerintahan Desa Kertamukti 
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Tingkat kesuburan tanah di wilayah ini mencapai 15 meter. Wilayah 

Cipatat dilalui oleh 2 (dua) buah sungai  besar yaitu sungai citarum dan sungai 

cimeta dan dikelilingi oleh deretan pegunungan dan bukit yang dapat menyimpan 

cadangan air yang cukup banyak. Curah hujan rata-rata tahunan di wilayah Desa 

Kertamukti  mempunyai curah hujan 2000-2500 mm/tahun. Kemiringan lereng di 

daerah ini termasuk kategori datar (0-8%). Ketinggian daerah secara umum 

berkisar antara 0 – 2000 m dpl (leumburkuring.wordpress.com). 

 

Gambar 2.3 Kondisi Alam Desa Kertamukti 

Sumber: https://www.google.co.id/maps/place/Kertamukti,+Cipatat,+Kabupaten+ 

Bandung+Barat,+Jawa+Barat 

Potensi alam Desa Kertamukti merupakan daerah subur dan indah 

pemandangannya dengan kondisi geografis yang potensial (berbukit-bukit dengan 

ketinggian dan kemiringan yang variatif). Desa Kertamukti berada di kawasan 

Cipatat yang sangat sesuai untuk tanaman tahunan/agroforesty. Luas kawasan 

hijau yang ada di kawasan Desa Kertamukti merupakan potensi bagi produksi 

berbagai jenis sumber daya alam hayati dari sektor pertanian. Oleh karenanya 



35 
 

 

 

dapat disimpulkan bahwa wilayah tersebut merupakan kawasan potensial yang 

ditunjang dengan keragaman berbagai komoditas. Kontur tanah di Cipatat yang 

basah dan gembur sehingga dapat ditanami oleh berbagai macam spesies 

tumbuhan. Oleh karena itu, kekayaan alamnya menjadi variatif dan melimpah. 

Sumber alam yang menjadi andalan bagi masyarakat cipatat diantaranya: Padi. 

Palawija (pisang, singkong, mentimun, jagung, cabai dan lain sebagainya), 

perikanan, peternakan, batu kapur, batu basato/andersit, marmer dan pasir, dan 

benda inilah yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Cipatat. 

 

Gambar 2.4 Kondisi Daerah dan Potensi Alam Desa Kertamukti 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

2. Masyarakat Desa Kertamukti 

Desa Kertamukti berpenduduk sekitar 7591 jiwa, terdiri dari jumlah laki-

laki sebanyak 3869 jiwa dan jumlah perempuan 3722 jiwa, dengan jumlah rumah 

tangga (kepala keluarga) sebanyak 2320 kepala keluarga (KK) dan jumlah rumah 

sekitar. Terdiri dari 4 Dusun, 21 RW dan 60 RT. Karakteristik penduduk 
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berdasarkan ciri-ciri tertentu salah satunya dapat diklasifikasikan dari segi 

biologis, yaitu jenis kelamin dan umur. Jenis kelamin dan umur merupakan 

karakteristik penduduk yang pokok. Struktur ini mempunyai pengaruh penting 

baik terhadap tingkah laku demografis maupun sosial ekonomi. Mayoritas 

penduduk berada dalam rentang usia produktif, yaitu 15-64 tahun. Angka 

ketergantungan menunjukkan perbandingan antara banyaknya penduduk yang 

tidak produktif (0-14 tahun dan lebih dari 65 tahun) dengan yang produktif 

(Monografi Pemerintahan Desa Kertamukti). 

Karakterisitik masyarakat Desa Kertamukti diantaranya dari segi tingkat 

pendidikan penduduk mayoritas berkisar di antara jenjang pendidikan dasar yaitu 

SD dan SLTP. Mayoritas penduduk mengenyam pendidikan sampai Sekolah 

Dasar (SD) atau sederajat. Karakteristik penduduk  dari segi ketenagakerjaan 

ditunjukkan oleh banyaknya jumlah penduduk yang bekerja pada sektor tertentu. 

Secara keseluruhan, mayoritas penduduk bekerja di sebagai petani. Terdapat pula 

masyarakat yang memiliki kegiatan membuat tepung tapioka dari singkong 

sebagai mata pencaharian, terdapat pula masyarakat yang bekerja sebagai buruh. 

Karena mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani, masyarakat memiliki 

kebiasaan bekerja di pagi hari ke kebun maupun sawah dan pulang pada sore hari. 

Masyarakat Desa Kertamukti kebanyakan memiiki kebun sendiri baik 

kebun di lahan khusus maupun kebun di perkarangan rumah. Masyarakatnya 

masih banyak yang membudidayakan tanaman tertentu sesuai dengan kebutuhan 

dan penggunaanya seperti tanaman obat, tanaman hias, dan tanaman untuk bumbu 

masak. Selain luas wilayah persawahan cukup luas yang ditanami komoditas padi 
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dan potensi hutan masih banyak. Masyarakat Desa Kertamukti memiliki 

kelompok tani yang terdapat pada dusun 1. Kelompok kerja tani ini membahas 

mengenai budidaya tumbuhan sampai dengan penanganan hama dan penyakit 

tumbuhan. Selain itu pemerintahan desa telah mengadakan program Tanaman 

Obat Keluarga bagi masyarakat melalui PKK namun kegiatan ini belum 

terlaksana secara optimal (Pemerintahan Desa Kertamukti). 

 

Gambar 2.5 Kegiatan dan Kebiasaan Masyarakat Dalam Budidaya Tanaman 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Menurut studi pendahuluan dan pendapat beberapa aparat desa, masih 

banyak masyarakat yang masih menggunakan bahan alami untuk pengobatan 

seperti penggunaan tanaman maupun hewan yang dipercayai oleh masyarakat 

dapat mengobati penyakit. Penggunaan tanaman obat ini sebagai tindakan 

pertolongan pertama dalam penanganan penyakit sebelum datang ke instasi 

kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit. Hal ini salah satunya 
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dikarenakan jangkauan menuju puskesmas bagi beberapa masyarakat masih sulit 

dijangkau karena keadaan lingkungan seperti jalan yang jauh dan sulit untuk 

ditempuh (Pemerintahan Desa Kertamukti). 

Gambar 2.6 Salah Satu Posyandu di Desa Kertamukti 
Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Keadaan fasilitas kesehatan diantaranya terdapat posyandu dan polikdes, 

terdapat bidan dan paraji sebagai tenaga kesehatan. Paraji dan bidan di Desa 

Kertamukti telah bekerjasama, dimana paraji bekerja didampingi oleh bidan. 

Paraji memiliki pengetahuan lebih mengenai pengobatan tradisonal untuk 

mengobati penyakit maupun pengobatan untuk pasca melahirkan yang masih 

menggunakan bahan alami. Beberapa masyarakat biasanya selain mendatangi 

paraji maupun bidan sebagai tenaga kesehatan, masyarakat juga mendatangi 

sesepuh maupun ketua masyarakat di wilayahnya yang dianggap memiliki 

pengetahuan yang mumpuni mengenai berbagai hal salah satunya mengenai cara 

pengobatan (Pemerintahan Desa Kertamukti).  
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D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang relevan digunakan untuk bahan perbandingan terhadap 

penelitian yang akan dilakukan, baik mengenai kelebihan ataupun kekurangan 

yang ada pada penelitian sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu mengenai kajian 

etnobotani tanaman obat di beberapa daerah diantaranya: 

Penelitian yang dilakukan  Nurhaida, Fadillah H. Usman, Gusti Eva 

Tavita tentang studi etnobotani tumbuhan obat di Dusun Kelampuk Kecamatan 

Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

jenis tumbuhan obat dan pemanfaatannya oleh masyarakat disekitar Dusun 

Kelampuk Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi. Penelitian 

menggunakan teknik snowball sampling atau dilakukan secara berantai dengan 

meminta informasi pada orang yang telah diwawancarai atau dihubungi 

sebelumnya. Hasil penelitian adalah Tumbuhan obat yang paling banyak 

dimanfaatkan masyarakat secara turun menurun sebanyak 51 spesies dan 41 

famili. Berdasarkan kelompok habitus ternyata tingkat Herba dan paling banyak 

dimanfaatkan sebagai obat yaitu sebanyak 47,0 % (24 spesies). Bagian yang 

digunakan ternyata bagian daun lebih banyak dimanfaatkan yaitu sebanyak 60,7 

% (31 spesies). Berdasarkan cara pengolahan ternyata cara ditumbuk lebih banyak 

digunakan yaitu sebanyak 45,0 % (23 spesies). Penggunaannya an lebih banyak 

dengan cara ditempel sebesar 47,0 % (24 spesies). Berdasarkan kegunaan obat, 

ternyata pengobatan untuk mengobati penyakit luar lebih banyak dipilih yaitu 

sebanyak 62,7 % (32 spesies), berupa ramuan tunggal dan satu jenis tumbuhan 

obat bisa untuk mengobati lebih dari satu jenis penyakit.  
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Penelitian lainya yaitu oleh  Dr. Novri Y. Kandowangko, M.P, Dra. 

Margaretha Solang M.Si, dan Dra. Jusna Ahmad M.Si mengenai kajian etnobotani 

tanaman obat oleh masyarakat Kabupaten Bonebolango Provinsi Gorontalo. 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui cara pemanfaatan tanaman obat, cara 

memperoleh tanaman obat, dan jenis-jenis tanaman obat yang dimanfaatkan oleh 

masyarakat Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Metode yang 

digunakan adalah survei eksploratif dan metode Participatory Rural Appraisal, 

yaitu proses pengkajian yang berorientasi pada keterlibatan dan peran masyarakat 

secara aktif dalam penelitian. Keterlibatan masyarakat diperoleh melalui 

wawancara. Hasil penelitian adalah Masyarakat Kabupaten Bone Bolango dalam 

memanfaatan tanaman obat, memiliki sistem pemanfaatan tanaman obat yang 

bersifat khas dan berbeda dengan daerah lainnya. Masyarakat Kabupaten Bone 

Bolango masih cukup mengenal berbagai jenis tanaman obat dan kegunaannya, 

serta cara pengolahannya. Masyarakat mampu mengintegrasikan budaya 

pemanfaatan tanaman sebagai obat dengan upaya konservasi terhadap 

keanekaragaman hayati setempat, ini dapat dilihat dengan masih terdapat 

masyarakat yang memilki usaha untuk membudidayakan tanaman obat. Adapun 

Masyarakat Kabupaten Bone Bolango telah memanfaatkan tanaman sebagai obat 

tradisional. Cara pemanfaatan tanaman obat adalah dengan menggunakan bagian 

tumbuhan seperti batang, daun dan bunga yang masih segar atau yang telah 

dimasak.  Terdapat kurang lebih 20 spesies tanaman yang dimanfaatkan sebagai 

tanaman obat oleh masyarakat di Kabupaten Bone Bolango. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Ellyf Aulana Yatias mengenai Etnobotani 

tumbuhan obat di Desa Neglasari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi 

Provinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis 

tumbuhan obat, bagian tumbuhan yang digunakan, kelompok penyakit yang dapat 

diobati dan cara pengolahanya. Metode yang digunakan deskriptif eksploratif 

dengan teknik wawancara. Hasil penelitian ini adalah masyarakat Desa Neglasari 

menggunakan 64 jenis tumbuhan obat yang berasal dari 37 famili. Bagian 

tumbuhan yang paling banyak digunakan adalah bagian daun (32,35%). 

Kelompok penyakit yang diobati oleh tumbuhan obat terdiri dari 4 kelompok 

penyakit, nilai tertinggi adalah penyakit tidak menular (46,59%). Pengolahan 

tumbuhan obat yang banyak dilakukan adalah direbus (37,59%). 

E. Analisis dan Pengembangan Materi Pelajaran 

Pada Proses Belajar Pembelajaran di Dunia Pendidikan terutama pada materi 

pelajaran Biologi SMA, hasil penelitian ini dapat diterapkan pada konsep 

keanekaragaman hayati Indonesia. Beberapa aspek yang akan dibahas pada materi 

keanekaragaman hayati, diantaranya adalah keluasan dan kedalaman materi, 

karakteristik materi, bahan dan media, pembelajaran, strategi pembelajaran dan 

sistem evaluasi pembelajaran. 

1. Karakteristik Materi 

Kedudukan materi keanekaragaman hayati dalam kurikulum termasuk 

kedalam kompetensi inti 3 dan 4. Berdasarkan kurikulum 2013 materi 

keanekaragaman hayati pada tingkat SMA memiliki kompetensi dasar 3.2 

Menganalisis data hasil obervasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati 
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(gen, jenis dan ekosistem) di Indonesia dan 4.2 Menyajikan hasil identifikasi 

usulan upaya pelestarian keanekaragaman  hayati Indonesia berdasarkan hasil 

analisis data ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan 

khas Indonesia yang dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media informasi. 

Pada ranah kognitif kata kerja operasional “menganalisis” pada KD 3.2 

keanekaragaman hayati termasuk ke dalam tingkat C4 yakni analisis (Analyzing). 

Hal ini berarti tujuan yang ingin dicapai adalah agar siswa memiliki perubahan 

tingkah laku sampai pada tingkat menganalisa data terkait konsep 

keanekaragaman hayati. Indikator yang disusun harus mencapai tingkatan analisis, 

selain itu tingkat kesukaran soal dalam sistem evaluasi juga harus mencapai pada 

tingkatan C4 yaitu soal yang bersifat analisis. Selain itu pada ranah kognitif kata 

kerja operasional “menyajikan” pada KD 4.2 keanekaragaman hayati termasuk ke 

dalam tingkat C6 yakni membuat (Creating). Hal ini berarti tujuan yang ingin 

dicapai adalah agar siswa memiliki perubahan tingkah laku sampai pada tingkat 

mennyajikan suatu hal atau project terkait konsep keanekaragaman hayati. 

Materi Keanekaragaman hayati merupakan salah satu materi yang ada 

pada semester 2 kelas X SMA. Materi Keanekaragaman hayati memiliki 

karakteristik ranah konkret dimana yang dimaksud dengan konkret adalah materi 

tersebut dapat menggunakan media dan alat pembelajaran yang konkret serta 

dapat dipelajari langsung dan dianalisa langsung wujud atau hal dalam materi 

tersebut. Materi keanekaragaman hayati mencakup keanekaragaman makhluk 

hidup seperti flora, fauna, dan ekosistemnya, seperti keanekaragaman hewan dan 

tumbuhan Indonesia yang dapat dilihat langsung di lingkungan sekitar. 
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2. Keluasan dan Kedalaman Materi 

Keluasan dan kedalaman materi pada konsep ini mengacu pada 

kompetensi dasar keanekaragaman hayati yaitu KD 3.2 Menganalisis data hasil 

obervasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati (gen, jenis dan 

ekosistem) di Indonesia 4.2 Menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian 

keanekaragaman  hayati Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman 

kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas Indonesia yang 

dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media informasi. Pada silabus kurikulum 

2013 untuk konsep keanekaragaman hayati, materi pemelajaranya meliputi: a. 

Konsep keanekaragaman gen, jenis, ekosistem, b. Keanekaragaman hayati 

Indonesia (gen, jenis, ekosistem), flora, fauna, mikroorganisme, Garis Wallace, 

Garis Weber, c. Keunikan hutan hujan tropis, d. Upaya pelestarian 

keanekaragaman hayati Indonesia dan pemanfaatannya, e. Sistem klasifikasi 

makhluk hidup: taksan, klasifikasi binomial. Penelitian ini terkait pada sub konsep 

keanekaragaman hayati flora Indonesia dan upaya pelestarian keanekaragaman 

hayati Indonesia dan pemanfaatanya. 

3. Bahan dan Media Pembelajaran  

Menurut Gintings (2008, h. 152) bahwa bahan pembelajaran adalah 

rangkuman materi yang diberikan dan diajarkan kepada siswa dalam bentuk bahan 

tercetak atau dalam bentuk lain yang tersimpan dalam file elektronik baik verbal 

maupun tertulis. Untuk mengupayakan agar siswa memiliki pemahaman awal 

tentang materi pembelajaran yang akan dibahas, sebaiknya bahan pembelajaran 

ini disampaikan atau dibagikan terlebih dahulu kepada peserta didik sebelum 
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proses belajar dan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini baik untuk dilakukan 

karena dengan mempelajarinya lebih dulu diharapkan peserta didik dapat 

berpartisipasi aktif selama berlangsungnya proses belajar dan pembelajaran. 

Melalui bahan pembelajaran ini siswa diantarkan kepada tujuan 

pengajaran, bahan pembelajaran dalam konsep keanekaragaman hayati Indonesia 

mencakup keanekaragaman flora Indonesia, flora malesiana, tumbuhan endemik 

Indonesia, dan pelestarian flora Indonesia. Bahan pembelajaran yang dapat 

digunakan dalam penerapan materi keanekaragaman hayati pada proses 

pembelajaran diantaranya buku pelajaran, modul, handout, LKS maupun bahan 

ajar audio-visual, serta bahan ajar interaktif  yang di pakai atau digunakan sebagai 

pedoman atau panduan oleh pendidik dalam proses belajar dan pembelajaran. 

Prastowo (2011) juga menyatakan pemahaman bahan ajar sebagai segala 

bahan (baik informasi, alat, maupun teks) yang disusun secara sistematis, yang 

menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang dikuasai peserta didik dan 

digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan 

implementasi pembelajaran. Untuk mencapai tujuan dari pembelajaran bahan 

pembelajaran yang diberikan kepada siswa diberikan dalam bentuk fakta-fakta 

yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar seperti jenis-jenis tanaman yang ada di 

lingkungan sekolah agar bahan tersebut lebih mudah dipahami siswa. 

Media pembelajaran yang digunakan dalam materi ini dapat berupa 

media konkret atau media asli karena karakteristik materinya yang bersifat 

konkret. Sumantri (2004, h. 178) mengemukakan bahwa secara umum media 

konkret berfungsi sebagai (a) Alat bantu untuk mewujudkan situasi bejar 
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mengajar yang efektif, (b) Bagian integral dari keseluruhan situasi mengajar, (c) 

Meletakkan dasar-dasar yang konkret dan konsep yang abstrak sehingga dapat 

mengurangi pemahaman yang bersifat verbalisme, (d) Mengembangkan motivasi 

belajar siswa, (e). Mempertinggi mutu pembelajaran. merupakan bagian dari 

sumber belajar yang di dalamnya termasuk media dan alat bantu pembelajaran. 

Media pembelajaran yang digunakan berupa papan tulis, spidol, buku-buku 

belajar serta media online yang menunjang kegiatan pembelajaran, Power Point 

yang dilengkapi dengan beberapa gambar. Media Bahan asli dapat digunakan 

dengan mencari dan menunjukan contoh setiap tanaman yang berbeda jenisnya 

dengan membawa atau menampilkan dan menunjukan tanaman tersebut atau 

menganalisa keanekaragaman tanaman yang ada di lingkunganya dengan 

mengamati keberadaan tanaman tersebut. 

4. Strategi Pembelajaran  

Kegiatan belajar mengajar adalah serangkaian kegiatan interaksi antara 

guru dan siswanya yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

optimal, sehingga hasil yang diinginkan dapat tercapai secara optimal. 

Sehubungan dengan itu maka perlu dilakukan sejumlah strategi pembelajaran 

untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Miarso (2004) dalam Warsita (2008, h. 

266) mengatakan bahwa, “Strategi pembelajaran adalah suatu kondisi yang 

diciptakan oleh guru dengan sengaja agar peserta difasilitasi dalam mencapai 

tujuan pembelajaran yang ditetapkan”. Strategi pembelajaran merupakan suatu 

rencana tindakan (rangkaian kegiatan) yang didalamnya terdapat penggunaan 

metode, model, media dan alat peraga pembelajaran yang dapat mendukung 
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tercapainya tujuan pembelajaran. Penyusunan strategi pembelajaran meliputi 

penyusunan langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber 

belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. 

Strategi pembelajaran yang dilakukan dalam memberikan materi 

keanekaragaman hayati dapat menggunaka model pembelajaran Project Base 

Learning dengan metode penugasan, diskusi, dan tanya jawab. Selain itu 

penggunaan media dan alat peraga pembelajaran berupa media asli seperti 

tanaman yang ada di lingkungan sekitar, media audio-visual, dan media interaktif 

lainya dapat digunakan.  

Pemilihan metode Project Base Learning yaitu dalam bentuk metode 

penugasan dimana siswa diminta untuk mengobservasi lingkunganya terkait 

keanekaragaman makhluk hidup di lingkunganya salah satunya tanaman beserta 

manfaatnya. Berdasarkan data hasil observasi siswa diminta untuk menganalisis 

dan menyajikan data hasil observasinya. Hal tersebut dapat direncanakan oleh 

guru dengan dibuatnya Lembar Kerja Siswa yang dapat menuntun dan 

mengarahkan siswa sesuai dengan kegiatan. Pada kegiatan ini siswa diharapkan 

bertindak ilmiah, berpikir kritis, peduli pada lingkunganya, dan menyajikan data. 

Selain itu agar siswa dapat menentukan upaya pelestarian dalam melestarikan 

keanekaragaman hayati project lainya yang dapat dilakukan dengan dilakukanya 

penanaman tumbuhan di lingkungan sekolah seperti tumbuhan berguna yaitu 

tumbuhan obat untuk membuat suatu kebun tanaman obat. Kegiatan lainya yang 

dapat dilakukan siswa yaitu dengan mengamati keanekaragaman makhluk hidup 

yang ada di lingkungan sekitarnya. 
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Pada awal kegiatan pembelajaran guru menanyakan kepada siswa tentang 

pengetahuannya mengenai jenis tanaman yang diketahuinya kemudian guru 

menyampaikan pendahuluan sebelum masuk ke dalam materi agar siswa 

mengetahui materi yang akan dibahas, guru menyampaikan secara garis besar 

mengenai materi. Setelah kegiatan awal disampaikan, guru memberikan arahan 

kepada siswa untuk terjun kelapangan atau mengamati mahkluk hidup yang ada di 

sekitar sekolah. Siswa diarahkan atau diberikan materi dengan kejadian nyata 

bahwa di lingkunganya terdapat berbagai jenis tanaman yang berbeda dan 

mempunyai manfaat yang berbeda pula, dengan arahan seperti itu siswa dapat 

lebih memahami dengan cepat materi secara luas dan siswa pun diberikan 

kelompok untuk berdiskusi. Pada akhir pembelajaran guru dan siswa 

menyimpulkan hasil diskusi dan memberikan penghargaan pada siswa yang 

membacakan topik serta menulis topiknya dengan baik dan benar. 

5. Sistem Evaluasi 

Evaluasi proses belajar mengajar, seperti halnya evaluasi hasil belajar, 

merupakan komponen yang sangat penting untuk mengetahui kekuatan dan 

kelemahan berbagai komponen yang terdapat dalam suatu proses belajar mengajar 

(Cartono, 2010: 3). Dengan adanya evaluasi seorang pendidik dapat menegtahui 

tercapai atau tidaknya indikator dan tujuan pembelajaran, efektif tidaknya suatu 

strategi pembelajaran. Tujuan adanya evaluasi hasil belajar agar guru mampu 

menilai sejauh mana siswa memahami materi dan apa saja yang belum dipahami 

serta berbagai kekurangan dalam kegiatan belajar. 
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Evaluasi pada materi keanekaragaman hayati dapat berupa evaluasi 

kognitif berupa pretest dan posttest. Pretest digunakan agar peneliti dapat 

mengetahui pengetahuan awal siswa terhadap konsep. Dari evaluasi tersebut 

peneliti dapat memperoleh data yang kongkrit untuk mengetahui bagaimana 

pencapaian hasil belajar siswa dan berhasil atau tidaknya. Dalam evaluasi kognitif 

menggunakan soal perlu diperhatikan pada tingkat kesukaran soal sesuai dengan 

tingkatan kognitif materi. Untuk materi keanekaragaman hayati tingkatan 

kognitifnya adalah C4 sesuai dengan kata kerja operasional KD, sehingga soal 

yang dibuat harus mencapai tingkat kesukaran sesuai tingkat kognitif dan 

indikator pencapaian yang dibuat. 

Selain evaluasi kognitif terdapat juga pengukuran penguasaan 

keterampilan atau psikomotor. Menurut Rustaman  (2003, h, 196) menyatakan 

bahwa pengukuran aspek psikomotor dapat dijaring pada saat kegiatan 

berlangsung atau sesudahnya. Pokok uji yang digunakan untuk menjaring 

keterampilan proses dapat mengukur satu jenis keterampilan proses tertentu 

seperti observasi, interpretasi, klasifikasi, dengan skor yang dapat ditentukan 

berdasarkan indikator ataupun intelektual melalui rubrik penilaian. Aspek afektif 

dapat juga dilihat dengn menggunakan rubrik penilaian. 

 


