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ABSTRAK 

 

 Etnomedisin merupakan cara pengobatan tradisional yang dilakukan oleh 

kelompok masyarakat tertentu dengan menggunakan tumbuhan sebagai obat. Akan 

tetapi pengobatan yang dilakukan tidak terdokumentasi dan terdata dengan jelas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang jenis tumbuhan yang dimanfaatkan 

sebagai obat, bagian atau organ tumbuhan  yang digunakan sebagai obat, dan cara 

pemanfaatan tumbuhan obat oleh masyarakat suku Lampung Saibatin di Kecamatan 

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Metode yang digunakan dalam penelitia ini yaitu 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penentuan responden menggunakan 

teknik Snowball Sampling dan Purposive Sampling. Wawancara dilakukan dengan 24 

responden diperoleh hasil : tumbuhan yang digunakan dalam pengobatan tradisional 

sebanyak 67 spesies ( 39 famili ), dan famili Zingiberaceae tumbuhan yang paling 

banyak digunakan. Bagian tumbuhan yang digunakan dalam pengobatan tradisional 

yaitu, daun, rimpang, akar, buah, batang, biji, getah, kulit batang, umbi dan air buah. 

Cara pengolahannya dengan cara direbus, diparut, digoreng, dipepes, ditumbuk, 

ditempel, diremat, dipotong, diminum dan diperas. Tumbuhan obat yang digunakan 

bermanfaat dalam menyembuhkan 38 penyakit. 

Kata kunci : Pengobatan Tradisional, Suku Lampung Saibatin, Tumbuhan Obat. 
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ABSTRACT  

Ethnomedicine is a method of traditional medicine that is carried out by certain 

community groups using plants as medicine. However, the treatment carried out is not 

clearly documented and recorded. This study aims to find out about the types of plants 

used as medicine, parts or organs of plants used as medicine, and how to use medicinal 

plants by the Lampung Saibatin tribal community in Ngambur District, Pesisir Barat 

Regency. The method used in this research are observation, interview and 

documentation. In determining the respondents using techniques Snowball Sampling 

and Purposive Sampling. Interviews were conducted with 24 respondents. The results 

showed that there were 67 species of plants used in traditional medicine (39 families), 

and the family of Zingiberaceae plants were the most widely used. The plant parts used 

in traditional medicine are leaves, rhizomes, roots, fruit, stems, seeds, sap, bark, tubers 

and fruit juices. The processing method is boiled, grated, fried, crushed, pounded, 

pasted, crushed, cut, drunk and squeezed. Medicinal plants used are useful in curing 38 

diseases.  

Keywords: Lampung Saibatin Tribe, Medicinal Plants, Traditional Medicine.  
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MOTTO 

                                   

                             

                                 

                      

Artinya: “Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang 

Kami turunkan dan langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi, 

di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. hingga apabila bumi itu telah 

sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya[683], dan pemilik-permliknya 

mengira bahwa mereka pasti menguasasinya[684], tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami di 

waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanam-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang 

sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan 

tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang berfikir”. (Q.S Yunus: 24) 
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BAB I 

PENDAHALUAN 

 

A. Penegasan Judul 

     Proposal skripsi ini berjudul KAJIAN ETNOMEDISIN MASYARAKAT 

SUKU LAMPUNG SAIBATIN DI KECAMATAN NGAMBUR 

KABUPATEN PESISIR BARAT. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam 

memahami judul proposal skripsi ini, maka peneliti melakukan penegasan judul 

sebagai berikut: 

1. Kajian 

Kajian diartikan sebagai hasil mengaji.
1
 

2. Etnomedisin 

     Menurut Daval, etnomedisin secara etimologi berasal dari kata Ethno 

(Etnis) dan Medicine (Obat). Hal ini menunjukan bahwa etnomedisin 

berhubungan dengan presepsi dan konsepsi masyarakat lokal dalam 

memahami masalah kesehatan. Menurut Vestor dan Andeson, etnomedisin 

merupakan cabang ilmu antropologi medis yang bahasannya mengenai 

gejala-gejala penyakit, asal mula suatu penyakit, dan penyebab penyakit.
2 

uraian pendapat di atas budidaya merupakan upaya yang dilakukan dengan 

tujuan untuk dapat memelihara atau mengembangbiakan suatu tanaman 

atau hewan tetap lestari sehingga memperoleh hasil yang bermanfaat bagi 

kebutuhan hidup manusia. 

B. Latar Belakang Masalah   

     Keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia menjadikannya negara yang 

memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, baik dalam segi sumber daya 

alam hayati maupun sumber daya alam non hayati. Keberagaman adat dan budaya 

memberikan keuntungan bagi khasanah etnomedisin. Perbedaan adat dan budaya 

                                                             
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
2
 Tilahun Tolossa Jima and Moa Megersa, “Ethnobotanical Study of Medicinal Plants Used to 

Treat Human Diseases in Berbere District, Bale Zone of Oromia Regional State, South East Ethiopia,” 

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2018:hal.17. 



2 
 

 
 

antar suku di Indonesia salah satu kekayaan budaya bangsa yang tidak ternilai 

harganya. Salah satu kearifan lokal suku-suku di Indonesia adalah kepandaian 

dalam meramu obat-obat tradisional.
3
 Kekayaan pengetahuan masyarakat tentang 

tumbuhan obat berbeda antara suku yang satu dengan suku yang lainnya.
4
 Tidak 

dapat dipungkiri bahwa manusia memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi 

keberlangsungan  kehidupan sehari-hari baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung.
5
  

    Salah satu ciri khas budaya masyarakat di negara berkembang adalah masih 

dominannya unsur-unsur tradisional dalam kehidupan sehari-hari. 

Keanekaragaman berbagai jenis tumbuhan yang dibudidayakan maupun yang tidak 

dibudidayakan adalah salah satu sumber daya alam biologi yang sebagian besar 

dapat dimanfaatkan sebagai tanaman rempah- rempah, tanaman obat-obatan, 

tanaman buah-buahan maupun dalam bidang industri dan lain sebagainya.
6
 

Pengetahuan tentang pengembangan pengobatan yang didasarkan pada budaya 

lokal dengan kepercayaan masyarakat setempat dan praktik pengobatan dengan 

penyakit tertentu disebut dengan etnomedisin.
7
 Obat adalah suatu bahan campuran 

yang digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit baik didalam tubuh 

maupun diluar tubuh.
8
 Bahan campuran yang dimaksud berasal dari tumbuh-

tumbuhan, dimana tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat disebut 

dengan tumbuhan obat.
9
     

                                                             
3 A. B Melay, S., & Suwardi, “Etnobotani Tumbuhan Penghasil Buah Sebagai Obat Tradisional,” 

Seminar NNasioNal Peningkatan Mutu Pendidikan 1 (2019):hal.96. 
4 “Pengintegrasian Budaya Lampung Dalam Pembelajaran Mata Kuliah Himpunan Dengan 

Platform Schoology Darwanto” 6 (2020): hal36. 
5 Iif Hanifa Nurrosyidah, Milu Asri Riya, And Alfian Fachruddin, “Studi Etnobotani Tumbuhan 

Obat Berbasis Mojokerto Ethnobotanic Study Of Local Knowledge-Based Medicine Plant In Seloliman 

Village , Kecamatan Trawas , Mojokerto District” 2, No. 3 (2020):hal.22 
6 Jima and Megersa, “Ethnobotanical Study of Medicinal Plants Used to Treat Human Diseases 

in Berbere District, Bale Zone of Oromia Regional State, South East Ethiopia.”2020:hal.71 
7 Adi Rahmadi and Henny Arryati, “Etnobotani Tanaman Obat Oleh Masyarakat Dayak 

Bakumpai Di Desa Muara Ripung Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi 
Kalimantan Tengah,” Jurnal Sylvia Scienteae 02, no. 6 (2019): 1044–52. 

8 Maulid Hidayat, Rosidah, and Henny Arryati, “Etnobotani Tanaman Obat Masyarakat Suku 

Dayak Bakumpai Di Desa Lemo II Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara,” Jurnal Sylva 
Scienteae 3, no. 4 (2020): hal.87. 

9 Muhammad Adeng Fadila, Nunik Sri Ariyanti, and Eko Baroto Walujo, “Etnomedisin 

Tetumbuhan Obat Tradisional Suku Serawai Di Seluma, Bengkulu,” PENDIPA Journal of Science 

Education 4, no. 2 (2020): hal.79. 
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     Pengetahuan mengenai tumbuhan obat mulai dari cara pemanfaatannya, jenis 

tumbuhannya, bagian yang digunakan, cara pengobatan, merupakan salah satu 

kekayaan masing-masing etnis dan diwariskan secara turun temurun. Hal ini sesuai 

dengan slogan “Kembali ke Alam, Manfaatkan Obat Asli Indonesia”. Seiring 

dengan ini sehingga perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai 

tumbuhan obat tradisonal.
10

 

     Jauh sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi modern berkembang dengan 

pesat seperti sekarang ini, Allah SWT telah menerangkan dalam Al-Qur‟an 

bahwasanya tumbuhan yang tumbuh di muka bumi ini sangat beranekaragam 

manfaatnya dalam kehidupan manusia, sejatinya tinggal bagaimana manusia 

mengolah dan mempelajarinya dengan sebaik-baiknya.Allah SWT berfirman 

dalam Q.S.Asy-Syu‟ara‟: 7-8.  

                                

            

Artinya : Dan apakah  mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak kami 

tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan (tumbuh-tumbuhan) 

yang baik. (7) Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda 

kebesaran Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman (8).11 

     Menurut tafsir Al Qurthubi menjelasakan dalam ayat tersebut Allah SWT 

menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Sebagai 

manusia diperintahkan untuk memperhatikan tumbuhan dengan baik. Tumbuhan 

yang baik dapat diartikan seperti tumbuhan yang memiliki berbagai manfaat 

didalamnya, seperti tumbuhan berkhasiat obat. Tumbuhan yang dimanfaatkan 

dengan baik akan memberikan dampak yang baik pula sebagaimana kita bisa 

mempelajarinya dengan sebaik-baiknya.
12

 

                                                             
10 Nisa Isneni Hanifa, Dyke Gita Wirasisya, and Raisya Hasina, “Penyuluhan Penggunaan TOGA 

( Taman Obat Keluarga ) Untuk Pengobatan Di Desa Senggigi,” 2020:hal.1–6. 
11 Al-Quran dan terjemahan 
12 Upacara Pernikahan, Adat Lampung, and Adelina Hasyim, “Implementation of Local Wisdom 

in the Process of Traditional Wedding,” 2017:hal.7 
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Pengetahuan manusia terhadap berbagai macam jenis tumbuhan dari waktu ke 

waktu semakin berkembang. Akan tetapi perkembangan zaman dan teknologi serta 

meningkatnya taraf pendidikan masyarakat menyebabkan kecendrungan generasi 

muda atau generasi milenial untuk memandang sebelah mata terhadap kebudayaan 

leluhur. Hal ini tentunya berdampak menurunnya pengetahuan masyarakat akan 

pemanfaatan ragam tumbuhan. Kearifan lokal masyarakat dikhawatirkan akan 

cepat menghilang seiring punahnya keanekaragaman tumbuhan itu sendiri. Kajian 

etnomedisin adalah salah satu cara ilmiah untuk mendokumentasikan pemanfaatan 

tumbuhan sebagai obat dari  berbagai etnis. Pendidikan memiliki tujuan untuk 

membuat peserta didik menjadi manusia paripurna agar mandiri dan bisa 

bertanggung jawab untuk diri sendiri serta lingkungan sekitar.
13

 Pendidikan 

mempunyai upaya untuk memahami suatu perbedaan dalam diri manusia, dan 

bagaimana supaya peredaan tersebut bisa diterima dan tidak menyebabkan 

deskriminarif dari perilaku serta sikap dari hati seseorang.
14

 Hal ini dikarenakan 

ilmu pendidikan yang erat kaitannya terhadap ilmu alam dengan manusia.
15

 

     Indonesia dikenal dengan beragam suku dan bahasa yang masih mempercayai 

dan menggunakan tumbuhan sebagai obat. Salah satunya adalah Suku Lampung 

Saibatin yang terletak di Kabupaten Pesisir Barat. Terdapat 11 kecamatan yang 

berada di Kabupaten Pesisir Barat, salah satu kecamatan dengan kebudayaan 

masyarakat yang masih dijaga erat khususnya masyarakat adat Lampung Saibatin 

adalah Kecamatan Ngambur.
16

 Kecamatan Ngambur terdiri dari 9 Desa, memiliki 

luas wilayah ±372,2 km atau 11,33 %, dengan jumlah penduduk 18.280 jiwa. Dari 

9 desa yang terdapat  di Kecamatan Ngambur, pada penelitian ini peneliti memilih 

tempat penelitian pada 4 Desa yaitu Desa Muara Tembulih, Desa Negeri Ratu 

Ngambur, Desa Sumber Agung, dan Desa Suka Negara. Jumlah keseluruhan 

penduduk dari 4 desa sebanyak 7.789 jiwa.  Berdasarkan Rencana Terpadu dan 

                                                             
13  Chairul Anwar, “Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tujuan Filosofis”, (Yogyakarta; 

SUKA-Press, 2014), hal : 60 
14 Chairul Anwar, “Multikulturalisme Globalisasi, Dan Tantangan Pendidikan”, (Yogyakarta; 

DIVA Press, 2019), hal: 56 
15 Chairul Anwar, ‟Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer, (Yogyakarta; IRCiSoD, 

2017), hal:40 
16 Tanggamus Provinsi Lampung, “Etnobotani Tanaman Bambu Di Kecamatan Semaka 

Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung” 2 (2020): hal.39.  
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Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Pesisir Barat, Kecamatan Ngambur 

adalah salah satu kecamatan dengan penduduk Lampung terbesar dengan adat 

istiadat yang masih kental, tradisi nenek moyang yang diwariskan secara turun 

temurun, salah satunya adalah tumbuhan obat tradisional.
17

  

     Kecamatan Ngambur merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya suku 

Lampung Saibatin dan masih banyak mempercayai atau menggunakan pengobatan 

tradisonal yang dilakukan Battra pada setiap desa. Battra adalah orang yang 

melakukan pengobatan tradisional yang dikenal erat dilingkungan sekitar bahkan 

pengobatan yang dilakukan oleh beberapa Battra sudah sampai diluar daerah 

seperti Bengkulu, dan Palembang. Di Kecamatan Ngambur untuk fasilitas 

kesehatan terbilang kurang memadai dan jarak rumah sakit yang cukup jauh. 

Sehingga masyarakat sekitar ketika sakit langkah pertama yang dilakukan adalah 

berobat menggunakan tumbuhamn obat atau ke Batrra. Alasan lain peneliti hanya 

menggunakan 4 desa berdasarkan saran dari tetua adat di Kecamatan Ngambur 

karena 4 desa tersebut masyarakatnya  asli suku Lampung Saibatin dan 

menggunakan tumbuhan sebagai obat tradisional dalam kehidupan sehari-hari. 

Pemilihan Kecamatan Ngambur sebagai lokasi penelitian didasari oleh penelitian 

yang dilakukanoleh Jennifer dan Saptutyningsih, menyatakan bahwa masyarakat 

yang tinggal di daerah pedesaan memiliki peluang lebih tinggi dalam 

menggunakan obat tradisional.
18

Masyarakat meyakini bahwa  menggunakan 

tumbuhan obat memiliki manfaat yang sangat besar dalam menyembuhkan 

berbagai  macam penyakit. Khasiat obat dari bahan alami lebih dirasakan efeknya 

untuk menyembuhkan penyakit serta tida memberikan efek samping yang negatif.  

   Berdasarkan  pra-penelitian yang dilakukan pada saat wawancara dengan 4 

Battra pada Desa Muara Tembulih, Desa Negeri Ratu Ngambur, Desa Sumber 

Agung, dan Desa Suka Negara memberikan informasi bahwa dalam pengobatan 

tradisional seperti bagaimana cara melakukan pengobatan, tumbuhan apa saja yang 

digunakan sebagai obat, penyakit yang dapat disembuhkan dengan menggunakan 

                                                             
17 “Pengintegrasian Budaya Lampung Dalam Pembelajaran Mata Kuliah Himpunan Dengan 

Platform Schoology Darwanto.”2019:hal18. 
18

 Jennifer, Saptutyningsih “Preferensi Individu Terhadap Pengobatan Tradisional Di Indonesia. Jurnal 

Ekonomi Dan Studi Pembangunan.Vol.1 No.16. hal.16 
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tumbuhan obat, dan pemanfaatan tumbuhan obat. Setiap Battra memiliki kelebihan 

dan kebiasaan masing-masing dalam melakukan pengobatan. Ada yang  hanya 

melakukan pengobatan biasa dan ada juga yang melakukan pengobatan dengan 

cara melakukan ritual-ritual terlebih dahulu. Tumbuhan yang umunya digunakan 

sebagai obat seperti jahe, kencur, kunyit, lawas, kumis kucing. Organ tumbuhan 

yang biasa dijadikan sebagai obat seperti daun, buah, batang, dan akar, penyakit 

yang disembuhkan yaitu demam, sakit perut, dan masuk angin. Battra 

mendapatkan tumbuhan obat dari pekarangan rumah, hutan, dan kebun. Tumbuhan 

tersebut ditanam di pekarangan rumah agar memudahkan saat masyarakat yang 

berobat , sedangkan tumbuhan yang di dapatkan dari hutan atau kebun tumbuh 

dengan liar.  

     Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Masyarakat suku Lampung 

Saibatin di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat menggunakan tumbuhan 

sebagai obat dalam menyembuhkan penyakit sejak zaman dahulu dengan cara 

diwariskan secara lisan, tetapi tidak terdokumentasi sehingga sulit dipublikasikan 

secara luas.
19

 Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait 

Kajian Etnomedisin Masyarakat Suku Lampung Saibatin di Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat guna menggali informasi tentang pengobatan tradisional 

dan mempertahankan warisan budaya mengenai pemanfaatan tumbuhan obat 

supaya tidak punah. 

C. Fokus Penelitian 

     Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti, 

maka  terdapat beberapa fokus masalah, antara lain: 

1. Belum adanya penelitian yang mengkaji tentang kajian etnomedisin 

masyarakat suku Lampung Saibatin di Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat. 

2. Pengetahuan mengenai pemanfaatan tumbuhan secara tradisional belum 

dikaji dan diteliti secara luas di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir 

Barat. 

                                                             
19 Ufara Qasrin et al., “Studi Etnobotani Tumbuhan Berkhasiat Obat Yang Dimanfaatkan 

Masyarakat Suku Melayu Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau,” Jurnal Belantara 3, no. 2 (2020). 
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3. Pengetahuan tentang tumbuhan obat tradisional di Kecamatan Ngambur 

hanya dilakukan secara lisan, sehingga perlu didokumentasikan dalam 

bentuk tulisan. 

4. Dunia sedang memprihatinkan, beragam penyakit baru bermunculan dan 

gagal untuk dipecahkan. Sehingga dengan mengetahui tumbuhan yang 

digunakan sebagai obat tradisonal membuka cakrawala bagi penemuan obat 

alternative. 

 

 

D. Sub-Fokus Penelitian 

     Dari beberapa masalah yang telah dipaparkan, guna memfokuskan 

permasalahan yang akan disampaikan maka penulis memberikan sub-fokus 

penelitian, yaitu: 

1. Mengetahui jenis-jenis tumbuhan yang digunakan sebagai obat oleh 

masyarakat suku Lampung Saibatin di Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat. 

2. Mengetahui bagian-bagian tumbuhan yang digunakan sebagai obat oleh 

masyarakat suku Lampung Saibatin di Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat. 

3. Mengetahui cara pemanfaatan tumbuhan obat oleh masyarakat suku Lampung 

Saibatin di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat 

E. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apa saja jenis tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat oleh masyarakat 

suku Lampung Saibatin di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat ? 

2. Apa saja bagian atau organ tumbuhan  yang digunakan sebagai obat oleh  

masyarakat suku Lampung Saibatin di Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat ? 

3. Bagaimana cara pemanfaatan tumbuhan obat oleh masyarakat suku 

Lampung Saibatin di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat ? 

F. Tujuan Penelitian 
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     Mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan obat yang digunakan sebagai obat 

oleh masyarakat suku Lampung Saibatin di Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat.  

2. Untuk mengetahui bagian-bagian atau organ tumbuhan yang digunakan 

sebagai obat oleh  masyarakat suku Lampung Saibatin di Kecamatan 

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. 

3. Untuk mengetahui cara pemanfaatan tumbuhan obat oleh masyarakat suku 

Lampung Saibatin di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat 

G. Manfaat Penelitian 

     Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, 

maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

biologi dalam bidang tumbuhan obat baik dari kekayaan etnic, budaya, serta 

pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan 

terhadap keanekaragaman tumbuhan obat. Sehingga tahu bagaimana cara 

memanfaatkan tumbuhan obat dan membudidayakannya, serta meningkatkan 

pemahaman masyarakat sekitar tentang tumbuhan obat. 

3. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai kampus riset islam 

peradaban.  

H.   Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

     Mengenai Kajian Etnomedisin Masyarakat Suku Lampung Saibatin di 

Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Berdasarkan eksplorasi ditemukan 

beberapa penelitian yang   berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu sebagai berikut: 

 “Etnomedisin Tumbuhan Obat oleh Subetnis Batak Phakpak  di Desa Surung 

Mersada, Kabupaten Phakpak Bharat, Sumatera Utara” hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keanekaragaman tumbuhan obat yang dimanfaatkan oleh 
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subetnis Batak Phakpak di Desa Surung Mersada sebanyak 128 spesies tumbuhan 

obat, yang bersal dari 102 genus dan 51 famili untuk mengatasi 24 jenis penyakit.
20

 

 “Identifikasi Pelaku Etnomedisin dan Informasi Jenis Tanaman Obat yang 

digunakan dan Tumbuh di Provinsi Lampung (Kajian Pengembangan Tanaman 

Herbal Di Provinsi Lampung Tahun 2017)” hasil penelitian menunjukkan terdapat 

35 jenis tanaman obat yang sering digunakan dan tumbuh di Provinsi Lampung 

yang digunakan sebagai bahan ramuan pengobatan oleh pelaku etnomedisin, 

bagian yang digunakan yaitu akar, daun, batang, rimpang, dan umbi. Cara 

pengolahan direbus, diparut, dikeringkan, dibakar dan digoreng
21

 

 “Kajian Etnomedisin Dan Pemanfaatan Tumbuhan Obat Oleh Penyembuh 

Lokal Pada Masyarakat Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus” hasil 

penelitian menunjukkan di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terdapat 

seorang penyembuh lokal untuk menyembuhkan penyakit. Terdapat 14 jenis 

tanaman obat, bagian yang digunakan daun, biji, buah, batang, dan akar. Cara 

pengolahannya yaitu direbus, diparut, dibakar, dan dikeringkan.
22

  

 “Pengetahuan Etnomedisin Masyarakat Bali Tentang Pare (Momordica 

charantia L.; cucurbitaceae) Sebuah Kajian Keperpustakaan” hasil penelitian 

menunjukkan Momordica charantia adalah tumbuhan herba merambat. Tumbuhan 

ini secara umum dimanfaatkan oleh masyarakat Bali untuk membuat loloh 

(minuman herbal tradisional Bali) untuk meredakan panas dalam, mengobati 

diabetes, cacar, bengkak nyeri, dan limuh.  Momordica chantica mengandung 

aktivitas farmakalogi, seperti antidiabetes mellitus, antikanker, anti malaria, 

antivirus, antifertilitas, antelminitik, dan anti-ulcer.23
 

                                                             
20

 Marina Silalahi, Nisyawati, Eko Baruto Wilojo, dan Wendy Mustaqim,” Etnomedisin 

Tumbuhan Obat oleh Subetnis Batak Phakpak  di Desa Surung Mersada, Kabupaten Phakpak Bharat, 

Sumatera Utara”. Jurnal pertanian.vol2.no2.(2018) 
21

 Azhari Rangga, Agus Subowo, Henita Astuti, dan Jekvy Hendra,“Identifikasi Pelaku 

Etnomedisin dan Informasi Jenis Tanaman Obat yang digunakan dan Tumbuh di Provinsi Lampung 

(Kajian Pengembangan Tanaman Herbal Di Provinsi Lampung Tahun 2017”. :hal.81.. 
22

 Sri Oknarida, Fadly Husain, dan Harto Wicaksono, dengan judul  “Kajian Etnomedisin Dan 

Pemanfaatan Tumbuhan Obat Oleh Penyembuh Lokal Pada Masyarakat Desa Colo Kecamatan Dawe 
Kabupaten Kudus”.No.1 (2019):hal.27 

23
 Gebby A. E. Oktavia, Fitriana Hayyu Arifah, Nissa Arifa, dam Wawan Sujarwo, “Pengetahuan 

Etnomedisin Masyarakat Bali Tentang Pare (Momordica Charantia L.; Cucurbitaceae) Sebuah Kajian 

Keperpustakaan(2020).:hal.40 
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      Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Persamaannya yaitu penelitian ini sama-sama mengkaji tentang 

tumbuhan obat yang digunakan oleh suatu etnis, sedangkan perbedaannya yaitu 

tentang suku yang digunakan, daerah yang dijadikan tempat penelitian, dan 

bentuk upaya pembudidayaan tumbuhan obat. Sehingga kebaruan penelitian ini 

adalah pendokumentasi dan upaya pembudidayaan tumbuhan obat. Oleh karena 

itu, peneliti mencoba melakukan penelitian yang berjudul “Kajian Etnomedisin 

Masyarakat Suku Lampung Saibatin Di Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat. 

I. Metode Penelitian 

     Metode penelitian pada dasarnya merupakan salah satu cara ilmiah yang 

digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Metode penelitian 

sangat penting dalam sebuah penelitian, karena dalam menggunakan metode 

penelitian akan tergambar dan tersusun langkah-langkah dalam penelitian 

tersebut. 

1. Waktu dan Tempat Penelitian 

                      

 

 

 

  Gambar 1.1 Peta Kecamatan Ngambur
24

 

                                                             
24 Lembaga Himpunan Pekon(LHP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Tahun 

2016-2022. Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat 

 

Lokasi 
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     Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli 2021. Tempat penelitian 

akan dilaksanakan di Desa Negeri Ratu Ngambur, Desa Muara Tembulih, 

Desa Suka Negara, dan Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat. Kecamatan Ngambur  terdiri dari 9 Desa, memiliki 

luas wilayah ±372,2 km atau 11,33 %, dengan jumlah penduduk sebanyak 

18.280 jiwa. 

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

     Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data 

menggunakan metode kualitatif dengan teknik Snowball Sampling dan 

Purposive Sampling dan analisis data secara kuantitatif. Penelitian hasil 

pengamatan dijelaskan secara deskriptif dan dapat juga dibuat tabel. Data 

diperoleh dari kegiatan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat di 

Desa Negeri Ratu Ngambur, Desa Muara Tembulih, Desa Suka Negara, dan 

Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Jadi, 

penelitian ini akan berfokus pada fakta yang sebenarnya. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

 Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari 

objek dan subjek yang memiliki karakteristik tertentu.
25

 Hal ini 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipahami, dipelajari dan ditarik 

kesimpulanya.
26

 Kata lain dari populasi juga sebagai keseluruhan 

dari subjek penelitian.
27

 Adapun populasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah masyarakat di Desa Negeri Ratu Ngambur, 

Desa Muara Tembulih, Desa Suka Negara, dan Desa Sumber Agung 

Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. 

b. Sampel 

 Sampel merupakan sebagian anggota populasi yang 

memberikan keteranggan maupun data yang diperlukan dalam suatu 

                                                             
25 Sugiyono, Metode Penelitian:Kauntitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta,2015) : 2 
26 Muhammad Novalia Syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan, (Bandar Lampung: Anugrah 

Raharja, 2014) : hal.9 
27 John W Creswell, Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif Kuantitatif dan Campuran, 

(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016),hal.247 
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penelitian. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi. 

Pengambilan sampel atau informan pada penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan teknik pengambilan data Snowball Sampling 

dan Purposive Sampling.
28

 Dengan menggunakan teknik Snowball 

Sampling dan Purposive Sampling memudahkan untuk melakukan 

pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang 

memiliki banyak informasi. Sampel penelitian ini melibatkan 4 

informan kunci dan 20 responden dari 4 desa yaitu Desa Negeri 

Ratu Ngambur, Desa Muara Tembulih, Desa Suka Negara, dan 

Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. 

Informan kunci dipilih berdasarkan keahlian dan luasnya 

pengetahuan mengenai tumbuhan obat, misalnya battra atau tetua 

adat. 

     Data informasi peneliti didapatkan dari : 

1) Tokoh masyarakat yang berada di Desa Negeri Ratu Ngambur, 

Desa Muara Tembulih, Desa Suka Negara, dan Desa Sumber 

Agung, sebagai informasi tentang setiap desa 

2) Battra merupakan orang yang memiliki kemampuan dalam 

mengobati penyakit dengan menggunakan tumbuhan dan 

dipercaya oleh masyarakat setempat 

3) Masyarakat setempat yang mengetahui dan menggunakan 

tumbuhan obat . 

 Penelitian ini dilakukan dengan kriteria sebagai berikut : 

1) Masyarakat lokal yang mengetahui dan  memanfaatkan 

tumbuhan obat 

2) Laki-laki dan perempuan berusia 30-82 tahun 

3) Telah berumah tangga dan bersedia diwawancarai.  

4. Alat dan Bahan Penelitian 

                                                             
28 Suharno Zen, Marlina Kamelia, and Rasuane Noor, “Pemanfaatan Etnomedisin Dari Famili 

Zingiberaceae Pada Masyarakat Etnis Lampung Pesisir Kabupaten Tanggamus Kecamatan Semaka 

Provinsi Lampung,” Pros. SemNas. Peningkatan Mutu Pendidikan 1, no. 1 (2019): hal.14–20. 
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     Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera digital, alat 

tulis, handpone dan kuisioner. Kamera dimaksudkan sebagai alat untuk 

mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peneliti baik 

pada saat wawancara dengan informan, dokumentasi jenis tumbuhan yang 

digunakan sebagai pengobatan,dokumentasi saat meramu tumbuhan obat 

dan lain sebagainya.  Alat tulis digunakan sebagai alat untuk mencatat pada 

saat penelitian. Handpone digunakan sebagai alat untuk merekam 

percakapan dengan informan dan merekam video. Kuisioner digunakan 

sebagai alat untuk mendapatkan data informan.
29

  Bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah semua spesies tumbuhan obat yang digunakan 

oleh masyarakat di Desa Negeri Ratu Ngambur, Desa Muara Tembulih, 

Desa Suka Negara, dan Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

     Tehnik pengumpulan data adalah langkah yang strategis dalam 

penelitian, karena tujuannya untuk mendapatkan data yang relevan.
30

 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

a. Observasi 

     Kegiatan penelitian ini menggunakan metode observasi secara 

terstruktur. Metode yang digunakan untuk melihat atau mengamati 

secara langsung keadaan sebenarnya dilapangan. Menurut Margono, 

observasi merupakan pengamatan dan pencatatan segala yang 

terlihat dalam penelitian. Berdasarkan pendapat tersebut, observasi 

adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan 

dilakukan pengamatan secara langsung terhadap kejadian 

dilapangan.
31

 Observasi dalam penelitian ini peneliti gunakan cara 

untuk memperoleh informasi mengenai jenis tumbuhan obat yang 

digunakan dalam pengobatan tradisional masyarakat di Desa Negeri 

                                                             
29 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 62 
30 Muhammad Novalia Syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan, (Bandar Lampung: Anugrah 

Raharja, 2014), h. 247 
31 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 62 
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Ratu Ngambur, Desa Muara Tembulih, Desa Suka Negara, dan 

Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. 

b. Wawancara 

 Wawancara merupakan salah satu proses untuk mendapatkan 

informasi dari narasumber.
32

 Metode wawancara yang dilakukan 

dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara terstruktur. 

Metode ini terlebih dulu peneliti menyiapkan instrument berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman 

kegiatan wawancara. Menurut Moleong, wawancara merupakan 

percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang dilakukan 

oleh dua belah pihak. Yang pertama pihak pewawancara 

(Interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan pihak yang 

diwawancarai (Interewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan.
33

 

 Pertanyaan wawancara terhadap beberapa informan tentang 

tumbuhan obat tradisional dimaksud untuk mengumpulkan 

informasi mengenai sebagai berikut : 

1) Nama lokal tumbuhan yang digunakan sebagai obat, data 

yang diperoleh dengan dengan menggunakan kuisioner akan 

dilampirkan pada (Lampiran I) 

2) Kegunaan tumbuhan yang digunakan sebagai obat, data yang 

diperoleh dengan menggunakan kuisoner akan dilampirkan 

pada (Lampiran I) 

3) Bagian tumbuhan yang digunakan sebagai obat, data yang 

diperoleh dengan menggunakan kuisioner pada (Lampiran I) 

4) Cara pengolahan tumbuhan yang digunakan sebagai obat, data 

yang diperoleh dengan menggunakan kuisioner pada 

(Lampiran I) 

                                                             
32 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), h.173 
33 Toha Anggoro, Metode Penelitian, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011), h. 10 
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5) Bentuk upaya pembudidayaan tumbuhan yang digunakan 

sebagai obat, data yang diperoleh dengan menggunakan 

kuisioner akan dilampirkan pada (Lampiran I). 
34

 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

secara langsung ditujukan kepada subjek penelitian.
35

 Dokumentasi 

dimasudkan untuk melengkapi data-data yang diperoleh dengan cara 

observasi dan wawancara berupa foto dari berbagai jenis tumbuhan 

yang digunakan sebagai obat oleh masyarakat di Desa Negeri Ratu 

Ngambur, Desa Muara Tembulih, Desa Suka Negara, dan Desa 

Sumber Agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. 

Foto hasil dokumentasi ini diharapkan dapat menjelaskan data 

deskriptif yang penting sesuai dengan objek yang diamati. 

6. Prosedur Analisis Data 

     Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan 

kuantitatif.
36

 Analisis kualitatif dilakukan secara deskriftip yaitu tentang 

pengetahuan lokal Suku Lampung Saibatin dalam pemanfaatan tumbuhan 

obat tradisional. Analisis kuantitatif menggunakan nilai Use Value (UV) dan 

Index Culture Significance (ICS).
37

 

1) Total Kegunaanan 

Pendekatan total kegunaan dilakukan dengan cara mencatat seluruh 

tumbuhan yang ditemui dalam penelitian. Nilai manfaat (value 

use/Uv) setiap jenisnya dihitung menggunakan rumus : 

UV = ∑ Ui/N 

Keterangan :  

Ui        : Nilai guna yang disebutkan oleh informan 

                                                             
34 A P Pratama, “Studi Etnofarmasi Suku Osing Kecamatan Kabat, Singojuruh Dan Rogojampi,” 

Journal of Tropical Ethnobiology, 2020, http://jte.pmei.or.id/index.php/jte/article/view/66. 
35 Karunia Eka Lestari dan M. Ridwan Yudhanegara, Penelitian Pendidikan Matematika, 

(Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h 231 
36 Sugiyono, Op. Cit, h 193 
37 Reza Abdul Kodir, Moelyono MW, and Iskandar Yuppi, “Etnofarmasi Dan Ulasan 

Bioprospektif LlTumbuha Obat Liar Dalam Pengobatan Tradisonal Kampung Adat Cikondang, Kecamatan 

Pangalengan, Kabupaten Bandung Jawa Barat,” Farmaka 15 (2010): 26–44. 
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N         : Jumlah informan
38

 

2) Nilai Indeks Budaya (Index of Culture Signifigance/ICS) 

Perhitungan nilai ICS dihitung menggunakan rumus : 

    ∑(       )  

 

   

 

Apabila kegunaan yang dimiliki oleh satu spesies tumbuhan lebih 

dari satu kali maka pola perhitungan berkembang menjadi : 

                               ICS = Σ(q1 x i1x e1)n1 + (q2 x i2x e2)n2 
+ … … … . +(qn x inx en)nn 

Keterangan : 

ICS : persamaan jumlah nilai suatu spesies tumbuhan dari kegunaan 

1 hingga ke n, dimana n ini menunjukkan kegunaan terakhir dari 

suatu jenis tumbuhan 

q       : Nilai kualitas (quality value) 

i       : Nilai intensitas (intensity value)  

e       : Nilai Ekslusivitas (Exclusive value)
39

 

   q = Nilai qualitas suatu tumbuhan berdasarkan pengobatan tradisonal, 

dengan cara memberiakn skor atau nilai kegunaan suatu jenis tumbuhan. 

Nilai Keterangan 

1 Tumbuhan yang dikenal namun tidak sering digunakan 

2 Bahan 

3 Obat tradisianl, bahan makanan, dan bahan sekunder 

4 Obat tradisional 

5 Bahan obat tradisional 

 

i = Intensitas penggunaan, menggambarkan intensitas kegunaan dari jenis tumbuhan 

yang berguna 

                                                             
38 Fadila, Ariyanti, and Walujo, “Etnomedisin Tetumbuhan Obat Tradisional Suku Serawai Di 

Seluma, Bengkulu.” 
39 Marina Silalahi, Eko Baroto Walujo, and Wendy Mustaqim, “Etnomedisin Tumbuhan Obat 

Oleh Subetnis Batak Phakpak Di Desa Surung Mersada, Kabupaten Phakpak Bharat, Sumatera Utara,” 

Jurnal Ilmu Dasar 19, no. 2 (2018): 77–92. 
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Nilai Keterangan 

1 Sedikit 

2 Rendah 

3 Sedang 

4 Cukup tinggi 

5 Sangat tinggi 

 

e = nilai ekslusivitas 

Nilai Keterangan 

1 Spesies tumbuhan yang paling disukai dan tidak tergantikan 

2 Terdapat beberapa spesies yang ada kemungkinan menjadi 

pilihan 

 

      Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif bersifat 

eksploratif. Hasil data yang didapatkan dari kuisioner dan wawancara 

dikelompokan berdasarkan spesies-spesies tumbuhan obat, bagian organ 

tumbuhan  yang dimanfaatkan, cara pengolahan, dan bentuk pembudidayaan 

yang diketahui oleh masyarakat di Desa Negeri Ratu Ngambur, Desa Muara 

Tembulih, Desa Suka Negara, dan Desa Sumber Agung Kecamatan 

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. 

7. Pemeriksaan Keabsahan Data 

     Idealnya dalam teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan secara 

lengkap. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji 

kredibilitas (validitas internal).
40

 Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi 

sumber dilakukan dengan kegiatan wawancara secara terperinci dengan 

partisipan yang terpilih di Desa Negeri Ratu Ngambur, Desa Muara 

Tembulih, Desa Suka Negara, dan Desa Sumber Agung Kecamatan 

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Triangulasi teknik dilakukan dengan 

menggunkan beberapa teknik penelitian berupa, observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

                                                             
40

 Sugiyono, Ibid, h 194 
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8. Prosedur Penelitian  

     Prosedur Penelitian adalah gambaran atau serangkaian langkah awal dari 

awal sampai akhir penelitian secara sistematis. Adapun prosedur yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari skema sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Alur Penelitian 
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9. Uji Validitas 

     Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan 

menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan 

peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara sebagai berikut  

1) Triangulasi 

     Dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecakan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. 
41

Pemeriksaan 

keabsahan data atau triangulasi yang  digunakan dalam penelitian 

ini adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi 

teknik dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data 

dengan cara yang berbeda yaitu menggunakan metode wawancara, 

observasi, dan survey. Triangulasi ini digunakan untuk mengetahui 

keabsahan atau validitas data yang diperoleh dari kegiatan 

penelitian. Selanjutnya triangulasi sumber, digunakan untuk 

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

yang diperoleh melalui berbagai sumber. Data yang diperoleh dari 

berbagai sumber tersebut dideskripsikan, dikategorikan dan 

akhirnya untuk mendapatkan kesimpulan.
42

 

2) Menggunakan Bahan Referensi 

     Bahan referensi adalah alat pendukung untuk membuktikan data 

yang ditemukan oleh peneliti. Contohnya data wawancara perlu 

didukung dengan adanya rekaman wawancara. Alat-alat bantu 

perekam data sangat penting dalam penelitian kualitatif seperti 

kamera atau alat perekam suara untuk mendukung kredibilitas data 

yang ditemukan. 

                                                             
41 Sugiono,”metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D”. (Bandung;Alfabeta,2013),hal.274. 
42 Ibid.Sugiono,hal.275 

Tahap Analisis dan Pembahasan 

Kesimpulan 
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J. Sistematika Pembahasan 

     Sistematika pembahasan yang menjadi pedoman atau langkah-langkah dalam 

proses penyusun proposal skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

  Pada Bab I berisi tentang uraian atau pokok-pokok bahasan dari proposal 

skripsi seperti penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah 

dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 

 

BAB II DASAR TEORI 

Pada Bab II berisi tentang teori-teori dan referensi yag menjadi landasar dasar 

dalam menunjang atau memperkuat penelitian ini diantaranya yaitu, teori 

tentang Tumbuhan Obat dalam Perspektif Islam, Pengertian Etnomedisin, 

Tumbuhan Obat, Manfaat Tumbuhan Obat, Jenis Tumbuhan Obat, dan dan 

Adat Lampung Saibatin. 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN  

  Pada Bab III berisi uraian tentang gambaran umum objek penelitian dan 

penyajian fakta serta data penelitian 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tumbuhan Obat dalam Perspektif Islam 

     Keanekaraman hayati diciptakan Allah SWT agar dapat dimanfaatkan dengan  

sebaik-baiknya. Agama islam merupakan agama mulia yang diturunkan oleh 

Allah SWT , untuk menuntun ummat manusia untuk dijadikan petunjuk demi 

keselamatan dan kebahagian baik dunia maupun akhirat. Al-Qu‟ran menegaskan 

bahwasanya tumbuhan merupakan anugerah istimewa yang Allah berikan. Surga 

yang berupa taman adalah dunia dalam kualitas terbaiknya.
43

 Seba    gaimana 

dijelaskan dalam Ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 7 yang berbunyi : 

                              

             

 

Artinya : Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang 

telah diikatkan kepadamu, ketika kamu mengatakan, “Kami mendengar dan kami 

menaati.” Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui 

segala isi hati.44 

      Berdasarkan  tafsir Ali Hasan Al-Arid dengan tegas dijelaskan bahwa maksud 

ayat tersebut Allah memerintahkan kepada Ummatnya agar senantiasa mengingat  

akan nikmat-Nya, yaitu peraturan-peraturan agama yang telah ditetapkannya 

kepada mereka. Layaknya nikmat tumbuhan yang berkhasiat obat yang telah 

Allah SWT ciptakan untuk memnuhi kebutahan manusia dalam mengahadapi dan 

menyembuhkan berbagai penyakit.
45

  Tumbuhan adalah salah satu nikmat 

terbesar yang diciptakan oleh Allah SWT untuk ummatnya. Karena tumbuhan 

                                                             
43 Abdul Fattah, “Tafsir Tematik Islam Moderat Perspektif Al-Qur‟an,” MAGHZA: Jurnal Ilmu 

Al-Qur’an Dan Tafsir 5, no. 2 (2020): hal.156. 
44 Alquran dan Terjemahan 
45 Fattah, “Tafsir Tematik Islam Moderat Perspektif Al-Qur‟an.” 
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kaya akan beragam manfaat, mulai dari sumber penghasil oksigen, dan manfaat 

lainnya. Misalnya yang sering digunakan adalah dikonsumsi dan digunakan 

sebagai obat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadist Muhammad bin 

Ubadah Al-Wasithi , bahwasanya: ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : 

Artinya : Allah telah menurunkan penyakit dan juga obatnya. Dan Allah juga 

menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah, namun jangan 

berobat dengan yang haram (Hadist Riwayat Abu Daud) (An-Najjar). 

     Berdasarkan hadist Riwayat Abu Daud di atas, dengan tegas dijelaskan bahwa 

Islam sebagai agama rahmatan Lil Alamin yang memiliki arti mencangkup 

berbagai perkara  yang berhubungan baik  dunia maupun perkara akhirat kelak. 

Sehingga dapat memberikan solusi atas segala hal yang dimaksud berhubungan 

dengan pengobatan. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Ihsan sangatlah 

disayangkan beberapa masyarakat yang jatuh pada kesahalan dalam mencari obat 

untuk mengobati suatu penyakit. Seperti sebagian masyarakat berobat dengan 

cara yang berlainan atau bersebrangan dengan syariat dalam Islam.  

     Tjitrosoepomo menjelaskan dalam bukunya yang berjudul taksonomi 

tumbuhan obat-obatan bahwa Plinus (Cajus Plinius Secundus Sr.) berpendapat 

bahwa alam dan seisinya diciptakan oleh Allah SWT untuk kepentingan manusia. 

Oleh karena itu tumbuhan ditinjau dari segi keagamaan diciptakan oleh Allah 

SWT untuk memenuhi kebutuhan hidup tertentu dari manusia. Misalnya untuk 

makan, keperluan obat-obatan, dan lain-lain. Dan bahkan menurut Plinus semua 

tumbuhan mempunyai daya pengobatan. Seperti sudah banyaknya antibiotik 

yang diperkenalkan dalam dunia pengobatan dan dapat dikatan zat tersebut 

berasal dari tumbuhan. Contohnya, Streptomisin, Pinisilin, Kloromisetin, dan 

lain-lain.
46

  

     Menurut Ihsan, Thibbun Nabawi adalah tata cara dan kaidah medis yang 

banyak dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang diwariskan  melalui para 

                                                             
46

 Anisa Nur Ropika, “Pemahaman Dan Praktik Pencegahan Tekanan Darah Tinggi Di Desa 

Cilayung (Tinjauan Antropologis),” Umbara 3, no. 1 (2020): 14, 

https://doi.org/10.24198/umbara.v3i1.25571. 
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sehabatnya seandainya ummat Islam pada masa sekarang ini mau mempelajari 

dan meneliti Thibbun Nabawi dengan sungguh-sungguh maka bukan suatu hal 

yang mustahil jika umat Islam dapat mengembangkan teknologi pengobatan 

hebat yang akan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Thibbun 

Nabawi meliputi banyak hal, diantarnya madu, air mawar, cuka buah, air zam-

zam, kurma, dan berbagai jenis makanan. Semakin pesatnya perkembangan 

zaman dan teknologi pada dunia medis, sehingga banyak yang menganggap 

bahwa tata cara pengobatan Rasul sudah ketinggalan zaman dan tidak berlaku 

lagi dikehidupan modern seperti yang terjadi pada masa sekarang ini.
47

 Adapun 

sumber pengobatan Rasulullah SAW, adalah sebagai berikut: 

1. Al-Quran seperti ruqiyah 

2. Madu sebagai obat alamiah 

3. Bekam merupakan proses pembentukan wilayah dengan tekanan udara rendh 

pada tubuh. 

B. Etnomedisin 

     Secara etimologi etnomedisin berasal dari kata Ethno (Etnis) dan Medicine 

(Obat). Dijelaskan secara ilmiah bahwa etnomedisin merupakan pandangan 

masyrakat lokal dalam mempelajari masalah kesehatan yang berhubungan 

dengan sistem medis masyarakat tradisional.
48

 Etnomedisin erat hubungannya 

dengan masalah kesehatan dan upaya pemeliharaan kesehatan. Etnomedisin 

tumbuh berkembang dari pengetahuan setiap suku dakam memahami suatu 

penyakit dan makna kesehatan. Pemahaman tentang penyakit ataupun teori 

tentang penyakit ini tentunya berbeda pada setiap suku, hal ini dipengaruhi oleh 

latar belakang kebudayaan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki setiap 

suku tersebut berbeda dalam memahami penyakit, terutama dalam mengobati 

penyakit.
49

 

                                                             
47 Rusdi Evizal, Endah Setyaningrum, and Agung Wibawa, “Keragaman Tumbuhan Dan Ramuan 

Etnomedisin Lampung Timur,” Semirata FMIPA Vol. 1 No. 1, 2013:hal.86. 
48 Dadang Suganda et al., “Kosakata Etnomedisin Dalam Pengobatan Tradisional Sunda: Kajian 

Linguistik Antropologi (Ethnomedicine Lexicon in Sundanese Traditional Treatment: An 

Antropolinguistics Study),” Metalingua: Jurnal Penelitian Bahasa 16, no. 2 (2019): hal.153. 
49 Sitti Rahmawati, Hasriyanty Hasriyanty, and Johanis Panggeso, “KKN-PPM Pengembangan 

Rumah Pangan Dan Klinik Tumbuhan Obat Untuk Pemenuhan Pangan Dan Gizi Serta Peningkatan Derajat 
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      Anderson dan Foster menyatakan bahwa  etnomedisin merupakan cabang 

antropologi medis yang  bahasannya mengenai asal mula penyakit, penyebab 

penyakit, dan gejala-gejala penyakit. Seiring dengan munculnya kebudayaan-

kebudayaan pengobatan oleh karena itu muncul pula  aspek etnomedisin. 

Dibidang antropologi medis, etnomedisin memunculkan termonologi yang 

beragam. Cabang ini disebut pengobatan non-Barat (tradisional dan primitif).
50

 

     Secara emik, sakit dapat dikategorikan berdasarkan pemahaman konsep 

kebudayaan masyarakat. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Foster dan 

Anderson yang menemukan konsep penyakit pada masyarakat tradisonal yang 

mereka telusuri di berbagai kepustakaan-kepustakaan tentang etmomedisin, 

bahwa konsep penyakit masyarakat non-barat dibagi berdasarkan dua kategori 

umum, yaitu sebagai berikut: 

1. Personalistik, adalah awal munculnya penyakit (illness) yang 

disebabkan oleh intervensi dari agen yang aktif, hal ini dapat berupa 

makhluk supranatural (makhluk gaib atau dewa), makhluk yang 

bukan manusia (roh jahat, hantu, roh leluhur) dan manusia (tukang 

sihir, tukang tenung). 

2. Naturalistik, adalah awal munculnya penyakit (illness) yang 

dijelaskan dengan istilah-istilah secara sistematik dan bukan individu. 

Naturalistik mengakui karena adanya  suatu model keseimbangan, 

misalnya sehat terjadi karena adanya unsur-unsur yang tetap dalam 

tubuh seperti panas, dingin, cairan tubuh berada dalam keadaan 

seimbang menurut faktor usia dan individu dalam lingkungan alamiah 

dan sosialnya. Apabila keseimbangann tersebut terganggu, maka 

hasilnya adalah penyakit. 
51

 Menurut Basri pada zaman sekarang ini 

bahwasanya pengobatan secara naturalistik dibagi menjadi tiga bagian 

yang mendominasi ednomedisin di dunia, yaitu konsep patologi 

hormonal (pada saat ini terdapat di Amerika Latin), pengobatan 

                                                                                                                                                                   
Kesehatan Masyarakat Berbasis Education for Sustainable Development,” JATI EMAS (Jurnal Aplikasi 

Teknik Dan Pengabdian Masyarakat) 3, no. 1 (2019): hal.56. 
50 Marina Silalahi, “Penelitiannya,” Studi Etnomedisin Di Indonesia Dan Pendekatan 

Penelitiannya 9 (2016): hal.17–24. 
51 Marina Silalahi, “Studi Etnomedisin Di Indonesia Dan Pendekatan Penelitiannya Marina,” 

1927: hal.24. 
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tradisional Cina, pengobatan Ayurverda (di India dan negara-negara 

sekelilingnya).
52

 

      Penelitian etnomedisin merupakan ilmu dari bagian ilmu kesehatan yang 

mulai berkembang pada awal tahun 1960-an.
53

Namun dalam perkembangan 

selanjutnya, etnomedisin merupakan disiplin ilmu yang banyak dikembangkan 

dalam ilmu biologi.
54

 Purwanto menyatakan bahwa penggunaan data tentang 

tumbuhan obat tradisional yang bersal dari hasil penyelidikan etnomedisin adalah 

salah satu cara yang efektif dalam menemukan bahan-bahan kimia baru yang 

berguna dalam pengobatan terutama dalam segi biaya dan waktu.
55

 

     Menurut salah satu ilmu atropologi kesehatan yaitu Erwin Ackerknecht, 

menjelaskan bahasan yang berkenaan dengan pengobatan primitive, hal ini 

dikarenakan dilakukan penelitian pada masyrakat primitif.
56

  Namun pada saat 

perang II tentang studi antropologi berubah dari masyarakat primitif 

kemasyarakat desa, membuat para ahli antropologi dalam hal mendeskripsikan 

sistem medis yang sangat berbeda dengan sistem medis barat merasa 

kebingungan mengenai peristilahan.
57

 

     Etnomedisin memiliki banyak manfaat dibidang penelitian karena memiliki 

berbagai kepentingan. Berikut ini hal yang menguatkan pentingnya etnomedisin 

untuk diteliti. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa tumbuhan obat 

yang baru dan belum diketahui oleh masyarakat sekitar, menemukan jenis-jenis 

tumbuhan obat yang masih belum tersentuh sama sekali, banyaknya kekayaan 

                                                             
52 Prosiding Seminar Nasional, “Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian 

Masyarakat Seri Ke-3 Tahun 2019 40,” 2019,:hal.81–86. 
53 Saiful Anwar, “Pengobatan Tradisional Perspektif Antropologi Kesehatan,” Tawshiyah 15, no. 

1 (2020): 1–13. 
54 Ibid. 
55 Yakobus Usat, Medi Hendra, and Nova Hariani, “Studi Etnomedisin Satwa Pada Masyarakat 

Dayak Kenyah Lepoq Tukung Di Desa Batu Majang Kab. Mahakam Ulu,” Prosiding Seminar Dan 

Teknologi FMIPA Unmul, 20168:hal.29. 
56 Kalsium Oksalat, Dioscorea Pulau, and Bali Dan, “Buletin Kebun Raya,” Buletin Kebun Raya 

23, no. 2 (2011): 178–86. 
57 Kabupaten Lombok Barat et al., “Studi Etnobotani Tumbuhan Obat Masyarakat Komunitas 

Hindu Desa Jagaraga , Ethnobotany Study of Medicinal Plants in the Hindu Community of Jagaraga 

Village , 7, no. 3 (2019): 121–28. 



26 
 

 
 

tumbuhan yang bisa dijadikan pengobatan oleh masyarakat, dan mengangkat 

kembali kearifan lokal masyarakat dalam praktek pengobatan.  
58

    

C. Tumbuhan Obat 

     Indonesia tercatat menyimpan potensi kekayaantumbuhan obat sebanyak 

30.000 jenis, diantaranya sebanyak 940 jenis tumbuhan telah dinyatakan 

berkhasiat obat, dan sebanyak 78 % masih diperoleh melalui pengambilan 

langsung dari hutan.
59

 Tumbuhan berkhasiat obat telah lama dikenal oleh 

masyarakat Indonesia bahkan sejak ratusan tahun yang lalu. Tumbuhan obat 

merupakan tumbuhan berkhasiat obat yang dapat menghilangkan rasa sakit, 

meningkatkan daya tahan tubuh, membunuh berbagai bibit penyakit dan 

memperbaiki organ yang rusak seperti jantung, ginjal, dan paru-paru.
60

 

Tumbuhan obat juga merupakan tumbuhan yang berasal dari bahan sederhana, 

murni, belum tercampur bahan kimia atau diolah. 

     Tumbuhan obat sudah di kenal bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sampai 

saat ini. Pada saat ini pengobatan modern di Indonesia hanya terjangkau sekitar 

25 % sedangkan yang belum terjangkau sekitar 75 %. Bagian yang biasa 

digunakan sebagai obat atau  berkhasiat obat seperti akar, batang, daun, biji kulit, 

umbi, getah, dan buah yang digunakan sebagai bahan mentah untuk pengobatan 

tradisional dan modern.
61

 Dewasa ini yang menjadi salah satu permasalahan 

konservasi tumbuhan obat adalah punahnya budaya dan pengetahuan tradisonal 

di dalam dan sekitar hutan.
62

 

     Pemanfaatan jenis-jenis tumbuhan sebagai obat tradisonal masih berkembang 

dalam suatu etnis di masyarakat dpat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan 
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obat-obatan berbahan dasar herbal.
63

 Bagian-bagian tumbuhan yang biasa 

dimanfaatkan sebagai obat yaitu akar (radix), daun (folia), rimpang (rhizoma), 

batang (caulis), dan bunga (flos).
64

 

     Tumbuhan obat adalah bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai 

obat seperti jamu atau obat tradisonal atau bahan baku tradisonal yang dapat 

dimanfaatkan sebagai pembuatan obat. Bagian tumbuhan yang di estrak 

tumbuhan tersebut yang digunakan sebagai obat. Tumbuhan-tumbuhan dapat 

memberikan zat aktif untuk dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya, misalnya 

beberapa vitamin, minyak dan lain sebagainya. Pengobatan tradisonal secara 

langsung dan tidak langsung adalah salah satu upaya pelestarian pemanfaatan 

sumber daya hayati, terkhusus tumbuhan obat.
65

 

     Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia obat tradisional adalah 

ramuan dari bahan alam yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral atau 

campuran bahan tersebut yang digunakan secara tradisonal. Akan tetapi faktanya 

obat tradisional saat ini lebih banyak menggunakan tumbuhan sebagai bahan 

baku utama pembuatan obat dibandingkan bahan obat yang berasal dari hewan 

atau mineral sehingga sebutan obat tradisonal identik dengan nama tumbuhan 

obat.
66

 

     Dalam dunia pengobatan, kata herbal memiliki arti kata yang berkenaan 

tentang seluruh bagian jenis tumbuhan dan bagian-bagiannya yang mengandung 

satu atau lebih bahan aktif yang dapat digunakan sebagai obat. Contohnya seperti 

mengkudu hutan (Morinda citrifolia) dengan kandungan moridin yang berguna 

sebagai bahan aktif anti kanker, dan pengangan (Centela asiatica) terdapat 
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kandungan asiaticosidem yang berguna untuk mengatasi permasalahan kuli dan 

meningkatkan IQ.
67

 

     Pada dasarnya pengobatan yang menggunakan obat herbal dilakukan melalui 

pendekatan holistic, yang memiliki makna tubuh manusia dapat dipandang 

memiliki suatu sitem harmoni yang selalu seimbang. Apabila ada salah satu dari 

bagian tubuh yang bermasalah, sebaliknya akan timbul pula masalah pada bagian 

tubuh lain. Dalam aplikasinya dalam kehidupan, pengobatan dnegan 

menggunakan obat herbal ditujukan untuk menjaga dan mempertahankan sistem 

imun tubuh untuk melawan pathogen dari luar.
68

 

D. Pengolahan Obat Tradisional 

     Menurut Kepala BPOM menjelaskan bahwa obat merupakan obat yang dapat 

menyembuhkan berbagai macam penyakit, jadi termasuk produk biologi yang 

merupakan paduan bahan yang digunakan utuk mempengaruhi atau menyelidiki 

sistem fisiologi atau keadaan fatologi dalam rangka untuk menetapkan diagnosis, 

pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan manusia.
69

 

     Secara sederhana, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang 

berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) 

ataupun campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan 

untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai norma yang berlaku 

dimasyarakat.
70

Secara umum obat adalah semua bahan campuran yang 

dipergunakan oleh semua , makhluk hidup untuk bagian dalam tubuh dan bagian 

luar tubuh guna mencegah, menyembuhkan dan meringan penyakit. Selain itu 

ada juga pengertian obat secara khusus. 
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     Adapun pengertian obat secara khusus yaitu sebagai berikut: 

1. Obat Baru 

Obat baru merupakan obat yang berisi zat (berkhsiat atau tidak berkhasiat) 

fungsinya seperti pembantu, pelarut, pengisi, dan lapisan atau komponen yang 

belum dikenal sehingga tida diketahui khasiat dan manfaatnya. 

2. Obat Paten 

Obat paten merupakan obat dengan nama dagang yang terdaftar  atas nama 

pembuat yang telah diberikan kuasa dan obat tersebut dijual dalam bentuk 

kemasan asli dari perusahan yang memproduksinya. 

3. Obat Esensial 

Obat esensial merupakan obat dengan edaran yang paling banyak dibutuhkan 

untuk layanan kesehatan masyarakat dan secara resmi tercantum dalam Daftar 

Obat Esensial Nasional (DOEN) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia. 

4. Obat Asli 

Obat asli merupakan obat yang diperoleh secara langsung dari bahan-bahan 

alami, dan diolah secara sederhana berdasarkan pengaalaman serta digunakan 

dalam pengobatan tradisional. 

5. Obat Generik 

Obat generik merupakan obat yang ditetapkan dalam FI dengan nama resmi 

untuk zat berkhasiat dengan kandungan yang dimilikinya. 

6. Obat Jadi 

Obat jadi merupakan obat yang dalam keadaan murni atau juga campuran 

dalam bentuk cairan, salep, supositoria, kapsul, pil, tablet, serbuk ataupun 

bentuk lainnya yang sesuai dengan aturan FI atau buku resmi yang ditetapkan 

oleh pemerintah. 

7. Obat Tradisional 

Obat tradisional merupakan obat yang diperoleh atau dihasilkan dari bahan 

alam, pengolahannya dilakukan secara sederhana dengan pengalaman dan 

penggunaan obat tradisional.
71
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E.   Tinjauan Umum Pengobatan Tradisional 

     Pengobatan dengan menggunakan tanaman tradisonal merupakan bagian dari 

sitem budaya msyarakat yang manfaatnya sangatlah besar dalam proses 

pembangunan kesehatan masyarakat. Pengobatan tradisonal adalah salah satu cara 

untuk menyelesaikan problematika kesehatan dan telah diakui manfaatnya oleh 

berbagai negara di dunia untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
72

 

     Indonesia memiliki budaya pengobatan tradisional termasuk juga penggunaan 

tumbuhan obat tradisional sejak dulu dan dilestarikan secara turun-menurun. 

Dalam pemanfaatan tumbuhan obat seperti ini setiap daerah pasti memiliki cara 

yang berbea-beda. Menurut Rifai, kelompok etnik tradisional di Indonesia 

mempunyai ciri-ciri dan jadti diri yang sangat jelas terdefinisi. Sehingga 

kemungkinan besar persepsi dan konsepsi masyarakat terhadap sumber daya nabati 

dilingkungannya berbeda-beda, termasuk pemanfaatan tumbuhan sebagai obat 

tradisional. Seperti hal yang sama diungkapkan oleh Noorcahyati bahwa perbedaan 

lokasi dapat menyebabkan perbedaan jenis tumbuhan yang dimanfaatkan 

meskipun pada suku yang sama.
73

 

     Penggunaan obat tradisonal yang ada dimasyarakat dapat diperoleh dari 

berbagai sumber, yaitu sebagai berikut: 

1. Obat Tradisonal Buatan Sendiri 

Obat tradisonal yang dibuat sendiri menjadikan dasar utama bagi pemerintah 

dalam Program Tanaman Obat Keluarga (TOGA). Sumber tanaman inipun 

dapat diperoleh sendiri oleh masyarakat baik secara individu, keluarga, 

maupun kolektif. 

2. Obat Tradisional dari Tabib 

Pada praktek pengobatannya tabib akan menyediakan ramuan yang bersal 

dari bahan alam. Selain dari memberikan ramuam, tabib juga 

menggabungkan dengan teknik lain seperti metode spiritual dan 

supranatural. 

3. Obat Tradisional dari Shine 
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Pengobatan shines berasal dari Negera Cina yang dari zaman dahulu 

mengobati pasien menggunakan obat tradisional. Penyediaan obat 

tradisional di Cina sangat mudah didaptkan di berbagai toko obat di Cina 

dalam bentuk sedian yang sudah jadi. Pengobatan sinshe dikombinasikan 

dengan teknik pijatan, akupresiur, dan akupuntur. 

4. Obat Tradisional Buatan Industri Departemen Kesehatan   

Departemen kesehatan Indonesia membai industry obat tradisional dalam 

dua kelompok yaitu Industri Kecil Obat Tradisonal (IKOT) dan Industri 

Obat Tradisional (IOT). Bentuk sediaan obat tradisional sepeti pil, serbuk, 

kapsul, sirup. Hal ini harus menjamin mutu sesuai dengan Cara Pembuatan 

Obat Tradisional yang Baik (CPOTR).
74

 

F. Famili Tumbuhan Obat 

1. Famili Acanthacea  

Famili Acanthacea herba atau perdu sering membelit, jarang pohon. 

Rambut dari berbagai tipe, berkelenjar atau tidak. Susunan daun berhadapan 

atau tersebar tunggal. Terkadang daun bermodifikasi menjadi duri dan stipula 

absen. Bunga pada umumnya berbibir dua (bilabiatus) dengan 5 lobus yang 

imbrikatus atau konvolutus. Stamen bersifat epipetal yang letaknya berselangan 

dengan lobus petal. Jumlah stamen biasanya 4 atau 2 berpasangan. Ginaesium 

atau alat kelamin betina berjumlah 2 karpel, dengan ovarium yang superus 2 

ruang. Ovarium memiliki 2 ovul perruang dan jarang sampai 10. Buah yang 

dihasilkan berupa buah kapsula, bijinya tanpa endosperm. Suku ini memiliki 

sekitar 250 Genus dengan sekitar 250 Genus dengan sekitar 2500 spesies. Pada 

umumnya famili ini tersebar di daerah tropis. Contohnya sambiloto, gendarusa, 

dan wungu digunakan sebagai obat. 

2. Famili Agavaceae 

Famili Agavaceae tersebar luas di daerah tropis, subtropis dan hangat. 

Secara umum daun Agavaceae muncul sebagai mawar diujung batang kayu, 

yang dapat berkisar dari sangat pendek hingga tinggi seperti pohon. Daunnya 

memiliki urat sejajar, dan biasanya tampak panjang dan runcing, seringkali 
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mengeras di ujungnya, dan terkadang dengan duri tambahan disepanjang 

tepinya. Spesies ini digunakan untuk membuat pulqe dan mescal, sementara 

yang lain bernilai karena seratnya. Famili ini mencangkup sekitar 550-600 

spesies. Contohnya andong. 

3. Famili Anarcardiacea  

Famili Anarcardiacea memiliki habitus pohon, perdu atau liana. Tata 

letak daun pada famili ini berupa daun tersebar atau folia sparsa. Daunnya pada 

umumnya majemuk pinnatus (menyirip) atau trifoliolatus (beranak daun tiga) 

dan jarang daun tunggal. Jaringan epidermis pada daun sering memiliki sel-sel 

lendir. Daun penumpu (stipula) pada umumnya absen (tidak ada). Bunga pada 

famili Anacardiacee tersususn dalam pembungaan simosa atau sering 

kompleks. Bunga berkelamin uniseksual (hanya mengandung satu alat kelamin 

saja) atau biseksula (banci). Buah yang dihasilkan pada umumnya buah batu 

(drupa). Suku Anacardiaceae memiliki sekitar 60-80 Genus dengan jumlah 

spesies sekitar 600. Berbagai spesies dalam famili ini tersebar di daerah tropis 

dan hanya sedikit di daerah temperata. Contohnya kuweni, jambu monyet.
75

 

4. Famili Annonaceae  

Famili Annonaceae memiliki daun tunggal yang duduknya tersebar dan 

tidak memiliki stipula dan sering mengkilap. Susunan bunga berupa bunga 

tungal atau tersusun dalam simosa. Bunga yang dihasilkan merupakan bunga 

banci atau, jarang uniseksual, dan bersifat aktinomorf. Perianthium atau 

perhiasan bunga tersusun dalam tiga lingkaran masing-masing tiga helai, satu 

atau dua lingkaran luar sepaloid. Jumlah stamen atau benang sarinya banyak, 

yang tersusun dalam spiral. Pistilum atau benang sari beberapa sampai banyak, 

dengan ovarium yang terletak superus. Buah yang dihasilkan berupa buah baka 

dan biji memiliki endosperm. Annonaceae memiliki daun tunggal yang 

duduknya tersebar dan tidak memiliki stipula dan sering mengkilap. Susunan 

bunga berupa bunga tungal atau ttersusun dalam simosa. Bunga yang dihasilkan 

merupakan bunga banci atau, jarang uniseksual, dan bersifat aktinomorf. 
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Perianthium atau perhiasan bunga tersusun dalam tiga lingkaran masing-masing 

tiga helai, satu atau dua lingkaran luar sepaloid. Jumlah stamen atau benang 

sarinya banyak, yang tersusun dalam spiral. Buah yang dihasilkan berupa buah 

baka dan biji memiliki endosperm. Famili Annonacea ini diperkirakan memiliki 

130 marga dan sedikitnya 2300 spesies. Bagi masyarakat Indonesia banyak 

digunakan sebagai penghasil buah atau sumber kayu sehingga mudah 

ditemukan diberbagai pekarangan bunga. Contonya sirsak, jambu nona. 

5. Famili Apiaceae 

Famili Apiaceae terna berumur pendek panjang, dengan batang 

berongga sebelah dalam dan beralur atau berigi membujur pada permukaannya, 

daun tersebar, berseling, atau berhadapan, majemuk ganda atau banyak berbagi, 

tanpa daun penumpu tetapi mempunyai pelepah yang besar dan pipih yang 

disebut perikladium dan tidak membalut batang. Bunga majemuk berupa bunga 

paying atau bunga paying bersusun atau suatu kapitalium. Bunga kecil, 

kebanyakan banci, akinomorf atau sedikit zinomorf, berbilangan 5. Kelopak 

seringkali amat kecil, daun mahkota 5 dengan ujungnya yang melengkung 

kedalam berwarna kuning atau keputih-putihan. Benang sari 5, berseling 

dengan daun mahkota. Bakal buah tenggelam, tertutup oleh bangkal tangkai 

putik yang berbagi 2, beruang 2 dalam tipa ruang dengan 1 bakal biji yang 

bergantungan. 

6. Famili Arecaceae 

Famili Arecaceae atau suku pinang-pinangan (palem) adalah kelompok 

tumbuhan yang biasa disebut palma atau palem. Tumbuhan ini banyak dikenal 

dan mempunyai banyak jenis di Indonesia meskipun terkadang tidak sedikit 

yang bingung untuk membedakannya sehingga menyebutnya sebagai palem 

saja atau justru keliru dalam menyebutkan nama jenisnya.Secara umum suku 

Arecaceae mempunyai ciri-ciri, batangnya tumbuh tegak ke atas dan jarang 

bercabang, batangnya beruas-ruas dan tidak memiliki kambium sejati, akarnya 

tumbuh dari pangkal batang dan berbentuk akar serabut, berdaun majemuk, 

tangkai daun memiliki pelepah daun yang membungkus batang, bunga tersusun 

dalam karangan bunga (mayang), buahnya ditutupi lapisan luar yang relatif 

tebal (biasa disebut sabut), biji buah relatif cair pada saat masih muda dan 

https://alamendah.wordpress.com/tag/tumbuhan


34 
 

 
 

semakin mengeras ketika tua. Famili Arecaceae terdiri atas puluhan genus dan 

ratusan spesies (jenis). Jenis-jenis yang umumnya dapat ditemui di Indonesia 

antara lain Enau atau Aren, Gebang, Kelapa, Kelapa Sawit, dan lain 

sebagainya. Famili ini dikenal dengan tumbuhan serba guna yang banyak 

digunakan sebagai bahan makanan, bangunan, obat-obatan. 

7. Famili Asparagaceae 

Famili Asparagaceae daunnya dikurangi menjadi daun pelindung kecil, 

meninggalkan batang hijau sebagai struktur utama yang bertanggung jawab 

untuk fotosintesis pertumbuhan. Organ terpenting adalah rimpang, umbi, 

subang, akar umbi atau caudex berkayu. Bunga-bunga memiliki bantalan 

serbuk sari dan bagian yang mengandung ovule atau mungkin bersifat 

muniseluler. Bunganya kecil, berbentuk lonceng, berpisah tiga dan terdiri dari 

dua sepal dan kelopak yang terpasang di bawah indung telur. Ada 6 benang 

sari, 1 ovarium terdiri dari 3 buah karpel. Buah dari famili ini kadang berbentuk 

kapsul-kapsul dan sering dijumpai berbentuk berry. Famili Asparagaceae terdiri 

dari sekitar 153 marga dan sekitar 2.500 spesies tumbuhan berbunga.  

8. Famili Asteraceae  

Famili Asteraceae herba atau perdu, jarang pohon. Susunan daun 

tersebar atau berhadapan, jarang dalam lingkaran. Daun berupa daun tunggal 

atau majemuk. Tepi daun rata, bergerigi sampai terbagi dan daun tidak 

memiliki stipula. Pembungaan dalam kapitulum dan memiliki 1-banyak bunga 

(floret) yang terletak di dasar bunga bersama yang dikelilingi oleh involukrum. 

Hal ini menjadi salah satu ciri utama Asteraceae. Setiap kapitulum terlihat 

seperti 1 bunga yang disebut dengan pseudantium. Dasar bunga bersama 

memebentuk seperti cawan, atau kerucut atau bulat. Kelamin bunga bersifat 

hermaprodit (biseksual) atau berkelamin tunggal (uniseksual). Simetri bunga 

berjumlah banyak (aktinomorf) atau bersimetri satu (zigomorf). Kaliks atau 

daun kelopak dapat termodifikasi menjadi pappus dengan bentuk mirip rambut 

atau sisik-sisik. Famili Asteraceae memiliki lebih dari 1100 Genus dengan 

jumlah species 20.000. Tumbuhan ini tersebar hampir disemua tempat sehingga 

dikatakan bersifat kosmopolit, namum perkembangannya banyak ditemukan di 
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daerah temperata dan subtropis. Contohnya seruni, bandotan, tapak liman, dan 

lain-lain.
76

 

9. Famili Campunaceae 

Famili Campunaceae kebanyakan berupa terna, semak-semak kecil, 

jarang berupa tumbuhan berkayu, kebanyakan mempunyai saluran getah yang 

beruas-ruas. Daun tunggal kadang-kadang berbagi, duduk tersebar, jarang 

berhadapan, dan tanpa daun penumpu. Bunga banci, akinomorf atau zigomorf. 

Kelopak terdiri atas 5 daun kelopak, kadang-kadang 6-10 atau mempunyai 3-4 

taju-taju. Benang sari sama banyaknya. Bakal buahnya tenggelam atau setengah 

tenggelam, beruang 2-10 jarang beruang 1, tiap ruang berisi banyaknya bakal 

biji. Buahnya kebanyakan berupa buah kendaga, kadang-kadang buah buni 

dengan biji endosperm. Famili ini mencangkup sekitar 1.150 spesies  dengan 70 

marga, tersebar di daerah iklim sedang. Contohnya katarak. 

10. Famili Caricaceae  

Famili Caricaceae berhabitus perdu atau pohon kecil yang berkayu 

lunak. Pada umumnya batang tidak bercabang, daun terkumpul di ujung batang. 

Tata letak daun umumnya tersebar dan berupa daun tunggal atau daun 

majemuk. Bunga tersusun dalam simosa atau bunga tunggal. Bunga memiliki 

simetri banyak atau aktinomorf. Bunga dapat berupa uniseksual atau beberapa 

ada yang biseksual. Sepal atau daun kelopak berjumlah 5 dengan 41 ukuran 

yang relatif kecil. Daun mahkota atau petal berjumlah 5 dengan membentuk 

tabung panjang pada bunga jantan dan pendek pada bunga betina. Buah yang 

dihasilkan berukuran besar, berdaging, biji dengan endosperm berdaging 

mengandung minyak dan protein. Famili ini terdiri dari 4 marga dengan 30 

jenis, tersebar di Amerika tropis dan subtropis. Contonya pepaya, buahnya 

dimakan dan daunnya mengandung papain. 

11. Famili Crassulaceae  

Famili Crassulaceae umumnya herba yang sukulen atau perdu kecil. 

Daun tunggal, tersebar sering dengan anatomi Kranz. Bunga tunggal, 
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ginaesium karpel sebanyak sepal, ovul banyak tiap karpel. Buah folikulus, biji 

kecil ada endosperm. Suku ini bersifat kosmopolitan terdiri dari 25 marga 

dengan sekitar 900 jenis. Contohnya cocor bebek digunakan sebagai hiasan. 

12. Famili Cucurbitaceae  

Famili Cucurbitaseae atau timun-timunan memiliki habitus herba atau 

berkayu yang lunak. Batang pada umumnya memanjat dengan sulur spiral 

(sering bercabang). Bagian kuncup sering termodifikasi dan membentuk sulur 

kadang-kadang berupa duri. Tata letak daun tersebar berupa daun tunggal atau 

daun majemuk. Bunga tanaman ini dalam pembungaan atau bunga tunggal. 

Simetri bunga aktinomorf atau bersimetri banyak, ada hipantium. Daun kelopak 

atau sepal umumnya berjumlah 5. Jumlah petal umumnya 5 lepas atau bersatu. 

Stamen atau benang sari umunya 5. Tangkai sari atau filamen lepas atau 

bersatu, dan demikian pula antera. Ginaesium atau alat kelamin betina umunya 

3 karpel. Buah yang dihasilkan berupa bakka, pepo atau kapsula. Biji sering 

gepeng, besar kadang-kadang bersayap, tidak ada endosperm. Suku ini terdiri 

dari dari sekitar 90 marga dengan 700 jenis, tersebar di daerah tropis dan 

subtropis, sedikit sekali di temperata. Contohnya mentimun, labu air, semangka 

, buahnya untuk dimakan. 

13. Famili Euphorbiaceae  

Famili Euphorbiaceae memiliki habitus yang sangat beragam yaitu 

pohon, perdu, herba, liana, kadang-kadang sukulen. Tata letak daun tersebar, 

berhadapan atau dalam lingkaran (berkarang). Daunnya pada umumnya berupa 

tunggal atau majemuk. Susunan urat daun menyirip (pinnatus) atau menjari 

(palmatus). Daun biasnya memiliki daun penumpu (stipula), namun pada 

berbagai species dapat tereduksi menjadi kelenjar, atau tidak ada sama sekali 

(absen). Bunga tersusun dalam berbagai macam tipe pembungaan. Jumlah 

simetri bunga pada umumnya banyak (aktinomorf). Jenis kelamin bunga dapat 

berupa bunga uniseksual (tumbuhan berumah satu atau berumah dua). Biji yang 

dihasilkan sering memiliki endosperm yang berminyak dan terkadang memiliki 

protein beracun. Biji jarang tanpa endosperm. Famili dari Eufrphorbiaceae 

memiliki sekitar 300 genus dengan jumlah spesies sekitar 7500. Contohnya 

jarak pagar, meniran, jarak biji, dan lain-lain. 
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14. Famili Fabaceae  

Famili fabaceae atau kacang-kacangan memiliki beragam habitus yaitu 

herba (kadang-kadang memanjat atau membelit dengan berbagai macam sulur), 

perdu, pohon atau liana, kadang-kadang berduri. Famili ini juga memiliki 

kesamaan dengan akar Caesalpiniaceae yang bersimbiosis dengan bakteri 

pengikat nitrogen sehingga sering digunakan sebagai penyubur tanah. Tata 

letak daun pada umumnya tersebar, jarang berhadapan. Daun merupakan daun 

majemuk pinnatus (menyirip), majemuk palmatus (menjari), trifoliatus (tiga 

anak daun) atau unifoliatus (satua anak daun) bahkan tunggal. Pangkal tangkai 

daun biasanya membesar yang disebut ada pulvinus. Daun juga dilengkapi 

stipula atau daun penumpu. Bunga Fabaceae tersusun beragam yaitu rasemus, 

spika atau kapitulum. Bunga bisanya biseksual atau banci dan hanya memiliki 

satu simetri bunga yang disebut dengan zigomorf. Sepal atau daun kelopak 

pada umumnya berjumlah 5 dan bersatu. Petal atau daun mahkota berjumlah 5 

dan berbentuk papilionaseus. Buah yang dihasilkan berupa buah polong yang 

disebut dengan legum. Beberpa spesies terkadang memiliki buah berupa samara 

serupa drupa, serupa nuks, atau serupa achene. Biji tidak memiliki endosperm. 

Suku Fabaceae memiliki sekitar 440 Genus dengan jumlah spesies 12.000. 

Pada umumnya spesies dalam famili ini jenis tersebar di daerah tropis sampai 

temperata.
77

 

15. Famili Gnetaceae 

Famili Gnetaceae memiliki berbagai habitus dari pohon, perdu hingga 

liana. Bila dilihat dari jaringan pengangkutnya sudah lebih komplek karen 

jaringan xilem sudah memiliki trakea, dan saluran lendir terdapat pada jaringan 

floem. Susunan daun berupa daun tunggal yang berhadapan atau berhadapan 

bersilangan. Susunan tulang dauan menyerupai jala dan menyirip mirip dengan 

susunan dun tumbuhan dikoltil. Tumbuhan umumnya berumah dua sehingga 

bunga jantan berada pada tumbuan yang berbeda dengan bunga betina, oleh 

karena itu sering juga disebut sebagi tumbuhan uniseksual. Famili Gnetaceae 
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memiliki 1 genus yaitu gnetum, dan diperkirakan memiliki sekitar 30 spesies 

yang tersebar di daerah tropis, termasuk Indonesia. Contohnya melinjo, oleh 

masyarakat lokal Indonesia daun dan biji digunakan sebagai bahan sayur asam 

sedangkan batangnya digunakan sebagai bahan bagunan. Tumbuhan ini sangat 

mudah ditemukan di berbagai daerah khusunya Pulau Jawa termasuk Jakarta. 

16. Famili Lamiaceae  

Famili Lamiaceae memiliki habitus herba atau perdu, jarang pohon, 

dengan berbagi tipe rambut, umumnya kelenjar bertangkai pendek pada 

epidermis. daun berhadapan atau tersusun dalam lingkaran. Daun berupa 

tunggal atau majemuk. Daun mejemuk memiliki susunan pinnatus. Tanaman ini 

memiliki bunga, biseksual (hermaprodit) atau uniseksual. Kaliks umumnya 

persisten, berbentuk tabung dengan 5 lobus, kadang-kadang memiliki bibir dua 

atau bilabiatus. Mahkota bunga dan simetri bunga satu (zigomorf). Biji dengan 

endosperm sedikit atau tidak ada. Suku ini memiliki sekitar 200 genus dan 

jumlah species sebanyak 3200. Tumbuhan ini bersifat kosmopolitan, namun 

tetapi paling banyak si sekitar Laut tengah dan ke Timur sampai Asia Tengah. 

Contohnya nilam, selasih, jinten, dan kemangi digunakan sebagai obat. 

17. Famili Lauraceae  

Famili Lauraceae memiliki habitus pohon atau perdu dan sebagaian 

besar merupakan tumbuhan yang aromatis. Susuanan daun berupa daun tunggal 

dengan philotaksis tersebar, jarang yang berbahan atau dalam lingkaran dan 

tidak memiliki stipula. Bunga yang dihasilkan berupa bunga hermaprodit atau 

biseksual namun terkadang uniseksual. Jumlah kelopak bunga atau kaliks 6 

sepal yang tersusun dalam 2 lingkaran, bersatu membentuk tabung. Mahkota 

bunga atau korola tidak ada. Benang sari atau stamen tersusun dalam 4 

lingkaran dan setiap lingkaran terdiri 3 helai yang melekat melekat pada bagian 

tabung. Buah yang dihasilkan berupa buah baka atau drupa, pada dasarnya 

sering terdapat kupula yang berasal dari kalik yang persisten. Biji memiliki 17 

embrio yang besar, dengan kotiledon atau keping biji yang mengandung 

minyak dan pati, asam laurat sering merupakan bagian terbesar dari lemak. 

Famili Lauraceae diperkirakan memiliki sekitar 30-50 marga dengan jumlah 

spesies sekitar 2000-3000 jenis. Berbagai jenis dari famili ini memeiliki nilai 
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ekonomi yang tinggi karena menghasilkan senawa aromatis dan juga banyak 

digunakan sebagai penghasil kayu. Contohnya kayu manis, alpukat, dan lain-

lain. 

18. Famili Liliaceae 

Famili Liliaceae herba (jarang perdu kecil) perennial, umumnya 

geofitik, sering beracun, dengan rizoma, bulbus atau kormus yang beramilum. 

Akar pada Famili Liliaceae terkadang memiliki rambut-rambut akar. Tata letak 

daun pada Liliaceae tersebar dan berupa daun tunggal, tersebar, berhadapan 

atau dalam lingkaran, sering semua di dasar. Tumbuhan pada umumnya 

memiliki fase tanpa daun setiap tahun. Bentuk daun pada umumnya meruncing 

dan memiliki urat daun yang sejajar. Daun terkadang dengan atau tanpa 

pelepah. , kadang-kadang ekuiten atau bulat silindris, kadang-kadang lebar dan 

sesil. Beberapa spesies terkadang memiliki bunga tunggal atau berpasangan 

yang terletak di ketiak daun. Buah yang 119 dihasilkan berupa buah kapsula 

atau buah bakka. Biji memiliki endosperm dan biasanya sangat keras, 

mengandung protein, minyak. Famili Liliaceae dalam pembahasan memiliki 

sekitar 280 Genus dan memiliki sekitar 4000 spesies. Famili ini tersebar luas 

dimuka bumi namun sebagian besar ditemukan di daerah subtropis dan 

temperata. Contohnya, bawah merah, bawang bombai, bawang putih. 

19. Famili  Lythraceae 

Famili Lythaceae tumbuhan berbatang berkayu dengan daun tunggal 

yang kebanyakan duduk berhadapan, dengan daun penumpu yang kecil atau 

tanpa daun penumpu. Bunga akinomorf atau zigomorf, banci, biasanya 

berbilangan 4-6. Kelopak bangun mangkuk atau bulat. Daun-daun mahkota 

terdapat di atas tepi kelopak atau tidak ada. Bakal buah menumpang atau 

tenggelam, beruang 1-6, ada kalanya hanya 1. Buahnya buah keras atau 

tendaga. Contohnya pacar kuku. 

20. Famili Malvaceae 

Famili Malvaceae tumbuhan berbatang bekayu dengan daun tunggal 

yang berlekuk, duduk tersebar dan mempunyai daun-daun penumpu. Bunga 

kebanyakan besar, banci jarang berkelamin tungal, aktinomorf. Daun kelopak 

4-5 yang berdekatan, disampingnya seringkali masih terdapat kelopak 
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tambahan. Daun mahkota 5, kebanyakan dekat dengan benang sari. Benang sari 

adakalanya hanya 5, jika banyak tersusun dalam 2 lingkaran, tangkai sari 

berlekatan membentuk pembuluh, kepala sari terdiri atas 1 ruang sari. Buahnya 

buah kendaga atau buah kurung berganda. Biji kebanyakan endosperm. 

Contohnya kembang sepatu.
78

 

21. Famili Melastomaceae  

Famili Melastomaceae perdu atau herba kadang-kadang liana, jarang 

pohon. Bertanin sering mengakumulasi alumanium, banyak antosianin, jarang 

sianogenik dan jarang mengandung alkaloid. Daun berhadapan jarang dalam 

lingkaran, tunggal. Bunga dalam simosa, biseksual atau uniseksual, ada 

hipantium umumnya 4 atau 5-mer. Stamen 2 lingkaran sebanyak 2 kali lipat 

jumlah petal. Ginaesium 3-5 karpel. Ovarium tenggelam atau dikenal dengan 

ovarium inferus atau semiinferus (setengah tenggelam). Ovarium memiliki 

ruang berjumlah 3-5 dan jumlah ovula banyak per ruang. Buah yang dihasilkan 

berupa buah kapsula atau bakka. Biji pada umumnya tidak memiliki 

endosperm. Famili Myrtaceae memiliki sekitar 200 Genus dengan jumlah 

spesies sedikitnya 4000. Sebagian besar dari famili ini tersebar di daerah tropis 

dan subtropis, terbanyak di amerika Selatan. Contohnya harendong bulu, 

senduduk, dan lain-lain.
79

 

22. Famili Menispermaceae 

Famili Menispermaceae kebanyakan terdiri atas tumbuhan membelit 

yang batangnya berkayu dan daunnya tunggal yang berlekuk atau berbagi 

menjari, tanpa penumpu, dan bunga biasanya kecil. Dalam batang dan akar 

sering terdapat penebalan sekunder yang abnormal.  Bunga dengan tenda bunga 

yang tunggal atau ganda, berkelamin tunggal, dan berumah dua. Kelopak, 

mahkota dan benang sari kebanyakan tersusun dalam dua karangan, mahkota 

kecil tidak lekas menarik perhatian. Bakal buah kadang hanya 1, tidak 

berlekatan, masing-masing mempunyai 1 bakal biji dengan 2 integument. 
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Buahnya buah batu yang bengkok, biji dengan endosperm atau tidak.  

Contohnya brotowali.  

23. Famili Moraceae  

Famili Moraceae atau yang dikenal juga sebagai nangka-nangkaan 

memiliki habitus beragam mulai dari pohon, perdu, liana, namun jarang herba. 

Famili ini mudah dikenali karena sebagian besar spesies dalam Famili ini 24 

menghasilkan getah mirip susu (bewarna putih dan kental) yang dihasilkan dari 

jaringan latisifer yang terdapat pada parenkim batang maupun daun. Tumbuhan 

dalam famili Moraceae ada yang berumah dua dan sebagian berumah satu. 

Buah yang dihasilkan dalam famili ini berupa bua drupa dan sering menjadi 

buah majemuk dengan dasar bunga atau reseptakel yang berdaging membentuk 

seperti piala dan disebut sikonium. Diperkirakan memiliki 40 Genus dan 100 

spesies. Sebagaian besar spesies dalam famili ini tersebar di daerah tropis dan 

sub tropis termasuk Indonesia. Contohnya sukun, nangka, cempedak dan lain-

lain, oleh masyarakat lokal Indonesia buah dimakan sebagai pengganti 

karbohidrat. 

24. Famili Myrthaceae  

Famili Myrthaceae pohon atau perdu mengandung minyak atsiri 

(monoterpenoid, seskuiterpenoid, triterpen atau polifenol), bertanin, kadang-

kadang menghasilkan saponin, jarang sianogenik. Kulit batang sering mudah 

terkelupas, kebanyakan akar bersimbiosis dengan ektotropik mikoriza. Daun 

berhadapan atau tersebar, tunggal, stipula tereduksi atau absen. Bunga dalam 

Famili Mytraceae sangat beragama yaitu simosa atau rasemosa. Bunga yang 

dihasilkan biasanya bunga majemuk dan jarang memiliki bunga tunggal. 

Simetri bunga banyak (aktinomorf). Bunga berupa bunga biseksual atau yang 

dikenal dengan bunga banci dan memiliki hipanthium, ada kelenjar nektar. 

Sepal atau daun kelopak berjumlah 4-5 dengan mudah jatuh atau tereduksi.  

Famili Mytaceae memiliki sebanyak 150 Genus dengan jumlah spesies sekitar 

3500. Jenis dari famili ini pada umumnya terdistribusi di daerah tropis dan 

subtropis. Contohnya jambu batu, cengkeh. 
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25. Famili Oxalidaceae  

Famili Oxalidaceae, habitus berupa terna, adapula yang berupa semak, 

perdu atau juga berupa pohon. Daun majemuk menjari menyirip, kadang 

terlihat seperti daun tunggal. Bunga banci dan aktinomorf. Kelopak terbagi 5, 

daun mahkota 5. Buahnya buah kendaga yang membuka dengan mmbelah 

ruang, kadang berupa buah buni. Tumbuh di daerah dengan ketinggian hingga 

500 meter diatas permukaan laut. Terdapat sekitar 270 spesies. 

26. Famili Phillanthaceae 

Famili meniran-meniran adalah salah satu anggota tumbuhan berbunga. 

Merupakan tanaman herba dan tumbuh tegak, batangnya tidak bergetah, 

berbentuk bulat, bercabang dan berwarna hijau. Tinggi batangnya kurang dari 

50 cm. Daunnya bersirip dengan berjumlah genap. Setiap tangkai terdiri dari 

daun majemuk berukuran kecil yang berbentuk bulat telur.Famili ini terdapat 

56 genus dengan sekitar 1.700 spesies dari jenis-jenis habitus, semak, dan terna 

27.  Famili  Pandanaceae  

Famili  Pandanaceae merupakan suku tumbuh-tumbuhan yang secara 

geografis tersebar mulai dari tepi laut hingga pegunungan tinggi. Suku 

pandanaceae terdiri dari 3 marga yaitu marga Sararanga Hemsl, Freycinetia 

Gaidich, dan Pandanus Parkison. Marga Sararanga terdiri atas 2 jenis, marga 

Freycinetia terdiri atas 600 jenis. Pandanaceae mempunyai beberapa kegunaan 

diantaranya adalah sebagai bahan pangan, bahan obat tradisional, bahan 

bangunan (atap), bahan serat, teknologi lokal dan kegunaan lainnya. 
80

 

28. Famili Piperaceae 

Famili Piperaceae merupakan kebanyakan tumbuhan berkayu menahun 

yang memanjat jarang sekali dalam bentuk semak, dengan modus yang 

melebar. Daun bervariasi dalam bentuk dan umumnya aromatik dan terasa 

pedas. Bunga sangat kecil, tersusun dalam spika dan tidak memiliki 

perianthium. Genus Piper ditandai dengan buah yang empuk, dengan 2-6 

stamen. Famili Piperaceae memiliki sekitar 3.000 spesies namun hanya 

memiliki genus rendah (5-7 genus). Pada sub-etnis Batak, Piperaceae 
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dimanfaatkan sebagai obat demam, luka, sakit mata, sariawan, dan ritual. 

Contohnya sirih, lada. 

29. Famili Poaceae 

Famili Poaceae suatu tumbuhan yang besar, meliputi tumbuhan yanga 

kebanyakan mempunyai batang yang silindrik, berongga dengan ruas-ruas dan 

buku-buku yang jelas. Daun berseling kebanyakan dengan pelepah yang besar 

tidak bertangkai, pada pelepah dan helaian daunnya terdapat lidah-lidah yang 

jelas. Bunga tersusun dalam bunga majemuk campuran dari berbagai macam 

ragam biasanya bagian-bagian berupa bulir kecil atau kelompok bunga yang 

terdiri atas 1 atau beberapa bunga. Bunga-bunga tersebut kebanyakan banci, 

jarang berkelamin tunggal, tenda bunga tereduksi dan seringkali berubah 

menjadi badan pembengkok yang berjumlah 2 atau 3 atau sama sekali tidak 

ada. Benang sari kebanyakan 3, jarang 1, tangkai beruang 1 dengan 1 tangkai 

biji yang anatrop dengan 2 (1 atau 3) tangkai putik. Biji berlekatan dengan kulit 

buah, merupakan seluruhnya suatu macam buah yang amat karakteristik untuk 

tumbuhan dari famili ini. Contoh alang-alang. 

30. Famili Simaroubaceae 

Famili Simaroubaceae perdu atau pohon-pohonan dengan daun 

majemuk tanpa daun penumpu dan duduknya tersebar. Kelenjar-kelenjar 

minyak tidak terdapat. Bunga beraturan aktinomorf. Kebanyakan berkelamin 

tunggal, tersusun dalam bulir, tandan, atau malai. Kelopak berlekuk 3-7, daun 

mahkota 3-7, bebas, kadang-kadang tidak ada. Benang sari 3-18, bakal buah 

menumpang, beruang 2-5 atau terdapat 2-5  bakal buah beruang 2-5 masing-

masing beruang 1 yang terpisah-pisah, dengan 1-2 bakal biji dalam tiap ruang. 

Buah dan biji bermacam-macam. Contohnya buah Makassar. 

31. Famili Rutaceae 

Rutaceae (jeruk-jerukan) merupakan salah satu famili yang berasal dari 

ordo Rutales yang memiliki ciri-ciri yaitu tumbuhan perdu dan berkayu, dengan 

batang atau ranting berduri panjang tetapi tidak rapat. Daun tidak memiliki 

spitula (daun penumpu), tunggal, dengan tepi rata, permukaan licin dan 

memiliki kelenjar minyak. Bunga tunggal, dengan mahkota bunga berwarna 

putih, mahkota bunga berjumlah 4 sampai 5, kepala sari beruang 2 menghadap 



44 
 

 
 

ke dalam, jumlah lingkaran benang sari sama dengan jumlah lingkaran mahkota 

bunga. Buah berbentuk bulat, kulit buah memiliki 3 lapisan dan lapisan 

dalamnya bersekat membentuk ruang yang terdapat gelembung-gelembung air. 

Famili rutaceae meliputi lebih dari 1.500 jenis dengan sekitar 150 marga dan 

tersebar hampir diseluruh dunia dengan sebagian besar di daerah tropika. 

Banyak diantaranya yang kemudian dibudidayakan karena memiliki nilai 

ekonomi yang tinggi. Contohnya jeruk nipis. 

32. Famili Sapotaceae 

Famili Sapotaceae semak atau pohon-pohonan, daun tunggal, kaku 

mengulit, tanpa daun penumpu atau jika ada lekas gugur, duduknya tersebar, 

berseling, atau berhadapan. Bunga dalam kelopak-kelopak kecil terdapat dalam 

ketiak daun, kebanyakan banci, akinomorf, dengan 3-8 daun kelopak yang 

bebas, seingkali jelas tersusun dalam 1 lingkaran. Mahkota berbagi  4-10, buluh 

mahkota pendek, taju-tajunya sering dalam 2-3 baris. Bakal buah menumpang, 

sering terletak di atas suatu cakram, beruang 1-12, mempunyai 1 tangkai putik, 

tiap ruang dengan 1 bakal biji yang hanya mempunyai 1 integument saja. 

Buahnya buah buni atau buah yang berkayu tidak membuka. Biji dengan 

endosperm atau tidak. Contohnya, sawo. 

33. Famili Solanaceae  

Suku terung-terungan (Solanaceae) adalah salah satu suku tumbuhan 

berbunga. Umumnya, keluarga dari famili ini adalah herba atau berkayu, tegak 

atau memanjat, pohon jarang kecil. Suku Solanaceae berasal dari Eropa Tengah 

dan Selatan, dan Asia kecil. Suku Solanaceae kebanyakan berupa terna yang 

berbatang basah, jarang berupa semaksemak atau pohon-pohonan, daun tunggal 

atau berbagi, tanpa daun penumpu, duduknya berseling atau tersebar dan 

kadang-kadang karena adanya pergerseran tempat, daun kelihatan berpasangan. 

Kelopak bangun bintang atau buluh, mahkota 10 bangun bintang, buluh atau 

corong, warna macam-macam: putih kehijau-hijauan, merah jambu, jarang biru.  

Bunga aktinomorf atau zigomorf, banci, kebanyakan berbilangan 5, daun-daun 

kelopak berlekatan mahkotapun demikian, dalam kuncup berkelipatan. 

Solanaceae merupakan keluarga tanaman berbunga (ordo Solanales), dengan 

102 genus dan hampir 2.500 spesies, banyak kepentingan ekonomi yang cukup 
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besar sebagai tanaman makanan dan obat. Contohnya kentang, tomat, 

kecubung, cabe, dan lan sebagainya.  

34. Famili Verbaceae 

Famili Verbaceae memiliki ciri umum daun tungggal dan majemuk, 

bunga majemuk biseksuual, jarang uniseksual dengan bakal buah tunggal. 

Semak umumnya berhadapan ada yang berkarang dan berseling. Buah batu 

berdaging atau berair. Famili Verbeaceae mencangkup sekitar 35 genus dan 

1.200 spesies. Contohnya makhkota dewa. 

35. Zingiberaceae  

Famili Zingiberaceae secara umum lebih dikenal dengan kelompok 

tumbuhan jahe-jahean. Memiliki ciri-ciri terna parenial dengan rimpang yang 

kadang-kadang berbentuk seperti umbi yang biasanya yang mengandung 

minyak hingga berbau aromatik. Batang di atas tanah seringkali hanya pendek 

untuk mendukung bunga-bunga saja. Daun tunggal mempunyai sel-sel minyak 

menguap, tersusun dalam dua baris. Kadang-kadang jelas mempunyai 3 bagian 

berupa helaian, tangkai, dan upih, selian itu juga terdapat lidah-lidah.  Helaian 

biasanya berbentuk lebar dengan ibu tulang yang tebal dan tulang-tulang yang 

sejajar dan rapat satu dengan yang lainnya.  Tangkai daun pendek, tidak 

terdapat upih terbuka atau tertutup. Bunga terpisah-pisah tersusun dalam bunga 

majemuk  tunggal atau berganda, kebanyakan banci, zigomorf atau asimetrik. 

Tumbuhan famili Zingiberaceae memiliki sekitar 40 marga yang seluruhnya 

meliputi 1400-an jenis, yang sebagian besar menghuni bagian daerah tropik. 

Contohnya lengkuas, jahe, kunyit, kencur, dan lain-lain. Famili ini bermanfaat 

sebagai bumbu masakan, bahan obat-obatan, misalnya untuk mengobati batuk 

dan menghangatkan tubuh.  

G. Adat Istiadat Suku Lampung  

1. Suku Lampung Saibatin 

     Indonesia memiliki ragam suku dan budaya yang tersebar dari sabng 

sampai merauke, salah satunya adalah suku Lampung. Suku Lampung 

terdiri dari dua bagian yaitu Lampung Saibatin dan Lampung Pepadun.  

     Menurut Ali Imron menyatakan bahwa masyarakat Lampung merupakan 

satu keasatuan masyarakat adat yang terdiri dari dua orang lampung yang 
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berbeda. Saibatin memilki makna satu batin atau  satu junjungan. Dengan 

menganut sistem kekerabatan patrilineal atau mengikuti garis keturunan. Hal 

ini sesuai dengan tatanan sosial dalam Suku Saibatin hanya ada satu raja 

adat  dalam setiap generasi kepemimpinan dan setiap daerah memiliki 

kepala adat yang berbeda-beda.
81

  

     Berdasarkan kearifan lokal suku Saibatin dapat dilihat dari perangkat yang 

digunakan dalam ritual adat. Salah satunya adalah bentuk siger atau mahkota 

pengantin yang memiliki tujuh lekukan atau pucuk. Tujuk lekukan ini 

melambangkan tujuh adoq atau tutur.
82

 

     Masyrakat Lampung Saibatin dikenal juga dengan kearifan lokal tumbuhan 

obat yang diwariskan secara turun temurun. Ada beberapa metode pengobatan 

tradisional yang pada saat ini masih digunakan oleh kaum tua, seperti dengan 

cara diminum, dikompres, dan dioleskan. Misalnya adalah pengobatan 

tradisonal ngeberus adalah salah satu metode pengobatan tradisonal 

menggunkan tanaman yaitu daun kayu paya. Cara penggunaannya yaitu tujuh 

daun paya yang telah diikat menjadi satu dicampurkan dengan beberapa butir 

beras dan kunyit kemudian dikunyah sampai menjadi lembut dan disemburkan 

kearah perut pusar yang dirasa keras oleh Battra. Daun kayu paya dan kunyit 

yang sudah hancur dibiarkan menempel sampai mengering. Setelah benar-benar 

kering obat hasil berusan dapat dibersihkan dan dapat dilakukan pemberusan 

lagi. Proses ngeberus dilakuka beberapa kali sampai pasien dipastikan sembuh 

dari penyakit yang dialami. Pengobatan dengan metode ngeberus diyakini 

berkhasiat untuk mengobati orang yang sedang sakit karena gangguan makhluk 

gaib.Saibatin bermakna satu batin atau satu junjugan adat. Hal ini selaras 

dengan tatanan social dalam suku saibatin, hanya ada satu raja adat dalam satu 

kepemimpinan. 

 

 

                                                             
81 Henita Astuti et al., “Identifikasi Pelaku Etnomedisin Dan Informasi Jenis Tanaman Obat Yang 

Digunakan Dan Tumbuh Di Provinsi Lampung,” Jurnal Kelitbangan 05, no. 03 (2017), 

https://journalbalitbangdalampung.org/index.php/jip/article/view/47. 
82 Zen, Kamelia, and Noor, “Pemanfaatan Etnomedisin Dari Famili Zingiberaceae Pada 

Masyarakat Etnis Lampung Pesisir Kabupaten Tanggamus Kecamatan Semaka Provinsi Lampung.” 
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2. Suku Lampung Pepadun 

     Dalam kitab Kuntara Raja Niti, orang Lampung Pepadun (Abung, Pubian) 

berasal dari pagaruyung yakni keturunan Putri Kayangan dari Kuala Tungkal, 

dan kerabat mereka menetap di Skala Berak. Suku Lampung Pepadun dikenal 

erat akan adat budaya dalam pernikahannya yang kental.
83

 

     Masyarakat pepadun marga anak tuha memandang pernikahan adat yang 

sacral, karena berhubungan antara dua manusia berlainan jenis dihadapan 

Tuhan. Masyarakat adat Pepadun terdiri dari 5 bagian besar yaitu Migo Pak 

Tulang Bawang, Siwo Migo, Pubian Telu Suku, Sungkai Bunga Mayang, dan 

Way Kanan Lima Marga.
84

 

H.  Booklet 

 Booklet merupakan salah satu bentuk inovasi media pembelajaran dalam 

bentuk media cetak. Media ini memuat materi pelajaran dalam bentuk fisik yang 

unik, menarik, dan fleksibel. Unik karena bentuk fisik yang kecil lengkap dengan 

desain full colour yang akan menumbuhkan rasa ketertarikan untuk 

menggunakannya. Fleksibel karena bentuknya yang kecil (lebih kecil dari buku pada 

umumnya), sehingga dapat dibawa dan digunakan dimanapun dan kapanpun. 

 Dalam pemanfaatannya sebagai media komunikasi booklet, tidak lepas dari 

kelebihan dan kekurangan seperti halnya media pembelajaran lainnya. Adapun 

kelebihan dan kekurangan booklet adalah sebagai berikut.  

1) Kelebihan 

 a) Kelebihan dari booklet adalah booklet menggunakan media cetak sehingga biaya 

yang dikeluarkan bisa lebih murah jika dibandingkan dengan media audio dan 

visual serta audio visual. 

 b) Proses booklet agar sampai kepada obyek bisa dilakukan sewaktu waktu.  

c) Proses penyampaian bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada. 

 d) Lebih terperinci dan jelas, karena bisa lebih banyak mengulas tentang pesan yang 

disampaikan.  

2) Kekurangan  

                                                             
83 Hilman, Dalam Kuntara Rajaniti, (terjemahan), h.60 
84 Hilman, Asal Usul Suku Bangsa Lampung,h.7 
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a) Booklet tidak dapat menyebar langsung keseluruh obyek, karena disebabkan    

keterbatasan penyebaran dan jumlah halaman yang dapat dimuat dalam booklet. 

 b) Memerlukan tenaga ahli untuk membuatnya.
85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
85 Azhar, “Media Pembelajaran”. ( Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 154-156. 
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