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ABSTRAK 

 

 Keberagaman adat dan budaya yang dimiliki Negara Indonesia merupakan 

kebanggaan dan kekayaan bagi negaranya sendiri, sehingga Negara Indonesia 

dilambangkan dengan “Bhineka Tunggal Ika”. Dari sekian banyak suku yang ada di 

Indonesia, suku Lampung Pepadun merupakan salah satu suku yang masih memegang 

teguh adat istiadatnya, namun masih banyak masyarakat sekitar yang belum mengetahui 

pemanfaatan tumbuhan yang biasa digunakan sebagai bahan upacara adat di daerahnya. 

Suku Lampung Pepadun termasuk dalam kelompok besar di daerah Lampung, biasanya 

masyarakat Pepadun mendiami dataran tinggi. Setiap kegiatan upacara adat yang 

dilaksanakan bertujuan untuk menjamin kelestarian dan keserasian lingkungan, baik 

lingkungan sosial maupun lingkungan alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar 

yaitu masyarakat Lampung Pepadun, Desa Padang Ratu dan Gedung Tataan Kabupaten 

Pesawaran dalam kegiatannya. Sehingga ilmu etnobotani penting untuk dipelajari 

disebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat yang mengetahui pemanfaatan 

tumbuhan secara tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tumbuhan apa 

saja yang digunakan dalam adat Nikahan, Nabor Sagun dan Negei Nuwow. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik Snowball Sampling dan Purposive Sampling. 

Wawancara dilakukan dengan total 30 narasumber yang merupakan tokoh adat dan 

masyarakat adat Lampung Pepadun. Dari penelitian ini didapatkan hasil tanaman yang 

digunakan dalam adat Nikahan sebanyak 12 jenis tanaman, Nabor Sagun sebanyak 4 

jenis tanaman dan Negei Nuwow sebanyak 4 jenis tanaman. Bagian tanaman yang 

paling banyak digunakan adalah daun dengan nilai 100%. 

 

Kata Kunci : Etnobotani, Suku Lampung Pepadun, Tumbuhan, Upacara Adat.  
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MOTTO 

 

 

هُِك اۡنَحـق   ًَ ُ اۡن
ّ   ۚ فَتَٰعهَى ّللّاٰ ُۡ ۡۡ َٔ َك  ۡۡ ى اِنَ  ٰٰٓ ُۡ  ُّ ٌۡ ِم اَ ۡۡ ََ ٍۡ ٌِ ِي ۡم ِِلۡنُُۡسٰا ََ ََ ََۡع َٔ ل ۖ  ًا ۡه ِِ َِۡى  ۡۡ َُْم زب ِّ  ِش َٔ   

 

“Maka Mahatinggi Allah, sebenar-benarnya Raja. Dan janganlah engkau 

(Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al-Qur’an sebelum selesai diwahyukan 

kepadamu, dan katakanlah, “Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.” (Q.S Thaha 

: 114) 

“Janganlah pernah merasa cukup dari ilmu yang dimiliki, karena orang yang paling 

sombong adalah orang yang merasa telah mengetahui segalanya.” 

 

Nothing is impossible, the word itself says I‟m possible! (Audrey Hepburn) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

 

Pada bagian sub bab ini, sebagai langkah awal untuk memahami judul dari skripsi 

yang saya pakai guna menghindari kesalahpahaman. Adapun judul skripsi yang 

dimaksud adalah “Studi Etnobotani Pemanfaatan Tumbuhan Upacara Adat Suku 

Lampung Pepadun Desa Gedung Tataan dan Padang Ratu Kabupaten Pesawaran 

Provinsi Lampung”. Berikut uraian pengertian dari beberapa kata yang diambil dari 

judul diatas, yaitu : 

1. Studi memiliki makna pelajaran yang artinya memakai waktu dan pikiran 

untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.
1
 Guna memeriksa dengan cermat 

permasalahan yang ada di masyarakat dengan menganalisis suatu kasus 

secara mendalam dan utuh. 

2. Etnobotani artinya pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat atau manusia, 

contohnya pemanfaatan tumbuhan sebagai kebutuhan pangan, obat-obatan, 

bahan bangunan, alat dapur, bahan bakar dan banyak lagi.
2
 

3. Pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang artinya berfaedah atau 

berguna. Jadi pemanfaatan bermakna proses, cara atau perbuatan 

memanfaatkan.
3
 

4. Tumbuhan memiliki arti makhluk hidup yang salah satu cirinya memiliki 

klorofil sebagai zat hijau pada bagian daun. Tumbuhan memiliki bagian-

bagian yaitu bunga, batang, akar, daun, buah dan biji. 

5. Upacara adat adalah suatu perayaan yang biasa dilaksanakan karena sudah 

ada secara turun temurun yang sudah berlaku di lingkungan tertentu.
4
 

6. Suku Lampung Pepadun merupakan daerah yang banyak menggunakan 

bahasa berdialek (O) dan umumnya  mendiami  bagian  pedalaman  

terutama  di  bagian  timur dan bagian tengah Provinsi Lampung.
5
 

                                                             
1  Poerwadarminta W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), halaman 

965. 
2 Anisatu Z. Wakhidah, Marina Silalahi, And Dimas H Pradana, "Etnobotani Joko Kaha : Tradisi 

Penyambutan Tamu Pada Masyarakat Desa Bobanehena Di Halmahera Barat , Maluku", Pro -Life, Vol. 5, 

no.1, (2017): 506. 
3 Peter salim dan Yenny Salim,  Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta : Modern English 

Press, 2002), halaman 928. 
4 Imelda Dian Pertiwi, Bambang Indiatmoko, and Teguh Supriyanto, "Pengembangan Media 

Pembelajaran Upacara Adat Berbasis Android Di SMK Panca Bhakti Banjarnegara", Piwulang : Jurnal 
Pendidikan Bahasa Jawa, Vol. 8, no.1, (2020): Halaman 62, 

<https://doi.org/10.15294/piwulang.v8i1.30117>. 
5 Toto Sucipto, Kebudayaan Masyarakat Lampung Di Kabupaten Lampung Timur, (Bandung: 

Penelitian Kementerian Kedudayaan dan Pariwisata Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung., 
2003), Halaman 17. 



2 

 

 
 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari 

judul  skripsi ini adalah guna mendapatkan ilmu mengenai pemanfaatan tumbuhan yang 

biasa dijadikan sebagai tumbuhan upacara adat istiadat Desa Gedung Tataan dan 

Padang Ratu Kabupaten Pesawaran pada suku adat Pepadun.  

 

B. Latar Belakang Masalah 

 

Negara Indonesia memiliki keanekaragaman suku yang menyebabkan adanya 

pembeda dalam penggunaan tumbuhan, baik dibidang kesehatan, kecantikan, ekonomi, 

spiritual, nilai-nilai budaya serta bahan pengobatan penyakit yang menghasilkan 

beragam pengetahuan oleh masyarakat. Warga Indonesia dengan ribuan kelompok 

mengembangkan kearifan lokalnya sesuai dengan karakteristik lingkungan yang khas. 

Pengetahuan masyarakat tentang lingkungan setempat sangat rinci sehingga dapat 

dijadikan pedoman yang akurat bagi masyarakat yang mengembangkan kehidupan di 

lingkungan kawasan mereka sendiri. 

Penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya memiliki kebiasaan yang 

masih dominan akan unsur tradisional. Keadaan ini didukung oleh keanekaragaman 

hayati yang berasal dari berbagai ekosistem di Indonesia, selain itu, pemanfaatan 

keanekaragaman hayati telah melalui sejarah panjang sebagai bagian dari kebudayaan. 

Indonesia juga sebagai negara yang kaya akan jenis tumbuhan dan dapat mudah untuk 

ditemui di sekitar kita, baik yang tumbuh liar ataupun tumbuhan yang sengaja 

dibudidayakan. Kehidupan masyarakat tradisional yang sangat dekat dengan sumber 

daya alam dan lingkungan, sehingga salah satu interaksi yang timbul berkaitan dengan 

pemanfaatan tumbuhan.
6
 Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk terdiri 

dari berbagai suku, maka dari itu tidak heran jika adat tradisional dari berbagai suku 

bangsa di Indonesia menjadi sangat kaya. Dari banyaknya suku yang ada di Indonesia, 

suku Lampung salah satu yang masyarakatnya masih memegang teguh aturan adat 

istiadat.  

Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan budaya dan keanekaragaman 

hayatinya dibuktikan dari banyaknya ras, suku, bahasa yang digunakan, serta berbagai 

macam flora dan fauna maka dari itu kita harus tetap menjaga kelestarian adat budaya 

dan tumbuhan yang dimiliki pada suatu daerah dengan cara mempelajari ilmu 

etnobotani bertujuan agar masyarakat tradisional tetap paham akan ilmu pengetahuan.  

Adapun ayat al-quran yang menjelaskan mengenai keberagaman suku dan budaya , 

yaitu pada quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi :  

                                                             
6 As Syaffa Al Liina, Husna Ainun Fauziah, dan Nurmiyati, "Studi Etnobotani Tumbuhan Upacara 

Ritual Adat Kelahiran Di Desa Banmati, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo", BIOSFER, Vol. 
2, no.2, (2017): Halaman 24. 
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ٌب  َََۡلئَِم نِتََعلَزفُٕا ۚ إِ َٔ َجَعْهَُلُكْى ُشُعِٕال  َٔ َْثَٰى 
أُ َٔ ٍْ َذَكٍس  َُُْلُكْى ِي ِ َُّل أَُّ َٓل انُبلُض إَِبل َخهَ َُْد ّللاب ِِ َ أَْكَسَيُكْى  ٌب ّللاب أَََُْلُكْى ۚ إِ

َخِۡۡس ًٌ هِۡ َِ  ٌٌ                                                                                                                  

               

Artinya : “ Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia diantara kamu disisi Allah SWT adalah orang-orang yang 

paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui 

lagi Maha Mengenal”. Q.S.Al-Hujurat:13. 7 

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa pada awalnya manusia diciptakan dari 

keturunan yang sama yaitu pasangan Nabi Adam A.S. dan Siti Hawa yang kemudian 

memiliki keturunan dan seterusnya. Dari keturunan-keturunan itu akan meluas menjadi 

bangsa, suku, kulit, bahasa yang beragam. Allah SWT Maha Mengetahui segala apa 

yang dilakukan oleh hamba-Nya termasuk bagaimana tingkat taqwa terhadap pencipta 

dan bagaimana cara mereka bersikap dengan sesama manusia lainnya khusus terkait 

keragaman.  

Bertepatan dengan tingginya arus globalisasi dan modernisasi berakibat pada 

penyusutan pengetahuan tradisional. Ini disebabkan oleh pengetahuan tradisional atau 

adat istiadat bersifat dinamis dan adaptif. Didukung dengan pola pewarisan yang 

umumnya dilakukan secara oral atau lisan yang berakibat kualitas dan kuantitas 

pewarisan adat istiadat yang ada semakin berkurang. Dengan begitu melalui ilmu 

etnobotani ini mengungkap antara budaya masyarakat dan sumber daya tumbuhan di 

lingkungan khususnya dalam upacara adat.
8
  

Upacara adat yang dipilih untuk bahan penelitian yaitu upacara adat lampung 

pepadun berupa adat pernikahan, bangun rumah dan syukuran kelahiran anak, alasan 

peneliti memilih ketiga upacara adat tersebut karena penelitian ini adalah kajian ilmu 

etnobotani yang khususnya meneliti adat istiadat yang memanfaatkan tumbuhan 

didalam proses pelaksanaannya, sedangkan beberapa ritual adat yang terdapat di Desa 

Gedung Tataan dan Padang Ratu ini tidak banyak yang menggunakan tumbuhan dalam 

pelaksanaanya dengan kata lain hanya ketiga upacara adat yang peneliti cantumkan saja 

yang menggunakan tumbuhan dalam proses ritual adatnya. Tempat penelitian yang 

dipilih yaitu di Desa Gedung Tataan dan Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran. Alasan peneliti memilih kedua desa ini karena termasuk wilayah 

lampung pepadun yang masih memegang teguh adat istiadatnya, masih melaksanakan 

                                                             
7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Surabaya: CV Fajar Mulya, 2009), Halaman 

419.  
8 Mariana Sada and Jumari, "Etnobotani Tumbuhan Upacara Adat Etnis Ngadha Di Kecamatan 

Jerebu‟u Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa Tenggara Timur", Jurnal Saintek Lahan Kering, Vol. 1, no. 2, 
(2018): Halaman 19, <https://doi.org/10.32938/slk.v1i2.503>. 
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ritual adat di lingkungannya dan masih asri dengan banyaknya tumbuhan yang hidup 

diwilayah tersebut yang berkaitan dengan ilmu etnobotani.  

Etnobotani merupakan ilmu yang berhubungan antara manusia dan tumbuhan, hal 

ini tertera dalam qur‟an surat Yunus ayat 24 yang didalamnya menjelaskan mengenai 

manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup lainnya, berikut ayatnya :  

ل َيثَمُ  ًَ اْْلَ  إَِب َٔ ل َُّأُْكُم انُبلُض  ًب ِّ َََۡلُت اْْلَْزِض ِي لِء فَلْختَهَطَ ِِ ًَ ٍَ انعب ََْصْنَُلُِ ِي لٍء أَ ًَ ََْۡل َك تبٰى إَِذا اْنَحَۡلِة اند  َۡ ََْعلُو 

َْۡٓل أَََلَْل أَ  هَ َِ  ٌَ ُزٔ ِۡ ُْى ََل ْْهَُٓل أََٓب ٍب أَ ظَ َٔ َْت  ُُّب اشب َٔ ا أََخَرِت اْْلَْزُض ُشْخُسفََٓل  ِصۡدا َۡ َعْهَُلَْل  ََ ا فَ ْٔ َََٓلزا ًْۡلا أَ ْيُسََل نَ

ٍو َُّتَفَكبُسٌٔ َ ْٕ ُم اْْلَُّلِت نَُِ نَِك َُفَص  ٍَ ِِلْْلَْيِط ۚ َكَرٰ ٌْ نَْى ََْغ                                                              .َكأَ

                           

Artinya : “Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, hanya seperti air 

(hujan) yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman 

bumi dengan subur (karena air itu), di antaranya ada yang dimakan manusia 

dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, 

dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya 

(memetik hasilnya), datanglah kepadanya azab Kami pada waktu malam atau 

siang, lalu Kami jadikan (tanaman)nya seperti tanaman yang sudah disabit, 

seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan 

tanda-tanda (kekuasaan Kami) kepada orang yang berpikir” Q.S.Yunus : 24.
9
 

Kaitan ayat diatas dengan etnobotani bahwa Allah SWT menurunkan hujan 

kemudian permukaan bumi subur ditutupi oleh keindahan pemandangan dari pohon-

pohon yang menghijau, yang dihiasi oleh bunga dan buah-buahan yang beraneka warna 

yang menjadi manfaat bagi manusia dan hewan. Pemanfaatan tumbuhan bagi manusia 

atau etnobotaninya yaitu sebagai bahan pangan, bahan bangunan, dan lainnya. 

Etnobotani merupakan bagaimana cara untuk memanfaatkan tumbuhan pada 

proses ritual. Berbagai contoh etnobotani salah satunya yaitu pemanfaatan tumbuhan 

yang digunakan berbagai keperluan dalam menjalankan ritual keagamaan, yang dalam 

pelaksanaannya mengandung arti atau pesan kepada umat manusia yaitu rasa takut akan 

sang pencipta, ketundukan dan kesucian terhadap sang pencipta.
10

 Pemanfaatan 

tumbuhan di suku-suku bangsa Indonesia berguna untuk memenuhi kelangsungan 

hidup, serta harus memiliki pengetahuan tentang pemanfaatan tumbuhan secara turun-

temurun dari leluhur. Biasa bagian tumbuhan yang digunakan dalam upacara adat 

diantaranya daun, buah, batang, bunga dan umbi. Penggunaannya pun berbeda biasa 

dengan cara dihancurkan, direndam, digantung dan masih banyak cara lainnya.
11

 

Pemanfaatan tumbuhan lokal salah satunya digunakan dalam pelaksanaan upacara adat 

                                                             
9   Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Surabaya: CV Fajar Mulya, 2012), Halaman 

211. 
10  Rizhal Hendi Ristanto and others, "Etnobotani: Tumbuhan Ritual Keagamaan Hindu-Bali", JPBIO 

(Jurnal Pendidikan Biologi), Vol. 5, no. 1, (2020): halaman 97, <https://doi.org/10.31932/jpbio.v5i1.642>. 
11   Mardiana,Gaby Maulida dan Nurdin, "Kajian Etnobotani Upacara Adat Mandar Di Provinsi 

Sulawesi Barat Kabupaten Polewali",  BIOMA, Vol. 1, No. 01, Desember 2019: Halaman 17-19. 
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yang serasi dengan kepercayaan pendahulu atau leluhur. Masyarakat yang tinggal di 

Kabupaten Pesawaran saat ini tetap mempertahankan adat istiadatnya, seperti warga 

Desa Gedung Tataan dan Padang Ratu. 

Bagi warga suku lampung pernikahan ialah suatu hal penting dan sakral, bukan 

hanya menjadi urusan pribadi namun juga urusan sanak saudara bahkan kelompok adat 

pada umumnya. Pernikahan adat lampung pepadun ini juga pada prosesnya 

menggunakan beberapa tumbuhan yang digunakan secara turun temurun, biasa 

masyarakat setempat menanam tumbuhan yang biasa digunakan untuk kegiatan adat di 

pekarangan rumahnya atau tumbuhan yang digunakan tumbuh bebas di beberapa 

tempat seperti ladang, kebun dan sawah. Acara pernikahan pada adat Lampung 

Pepadun ini diawali dari kegiatan Nyubukh, Nyerogh, Ngukuk majeu, Mekuh adok dan 

Mosok. Untuk acara ritual adat pernikahan yang ada di Lampung khusunya suku 

Pepadun ini terdapat 3 macam yaitu Sebambangan, Nikahan dan Begawi Cakak 

Pepadun, pada masyarakat Desa Gedung Tataan dan Padang Ratu ini menggunakan 

prosesi pernikahan yang biasa (Nikahan) karena faktor ekonomi dan faktor budaya, 

untuk beberapa tahun sekali ada masyarakat ada yang menggunakan prosesi Begawi 

Cakak Pepadun. Perbedaan dari ketiga upacara adat pernikahan tersebut yaitu pada 

lama pelaksanaan, kegunaan tumbuhan yang digunakan dan perbedaan dari prosesi 

dalam pelaksanaannya. 

Tidak hanya upacara pernikahan, suku Lampung Pepadun memiliki ritual adat 

yang dapat dibilang cukup unik yaitu Nabor Sagun atau biasa kita kenal dengan 

syukuran kelahiran anak, awal pelaksanaan acara yaitu dengan Nyilih Dakhah dari 

sumber yang ada mengatakan bahwa cara mengundang saudara atau masyarakat 

setempat untuk datang ke acara Becukokh dengan memberikan kue sagon dibungkus 

kain, kue ini juga merupakan salah satu makanan khas Lampung. Di dalam ritual Nabor 

Sagun tumbuhan digunakan pada saat ritual pencukuran rambut sang jabang bayi dan 

bahan pembuatan sagon yang nantinya akan dibagikan ke kerabat dekat dan keluarga 

sebagai tanda undangan.  

Selanjutnya terdapat ritual bangun rumah, dimana kegiatan ritual adat yang 

dilakukan yaitu dari proses yang dinamakan Bacoan, Ngebabali dan Negei Nuwow, 

dengan rasa syukur dan harapan terhindar dari marabahaya maka warga akan 

memasang beberapa macam tumbuhan dan alat – alat seperti bendera. Setiap yang 

dipasang memiliki simbol tersendiri, dengan begitu warga Desa Gedung Tataan dan 

Padang Ratu telah memanfaatkan tumbuhan untuk upacara adat seperti pernikahan, 

syukuran kelahiran dan bangun rumah. 

Pada penelitian ini peneliti memilih masyarakat Lampung adat Pepadun yang 

berada di Desa Gedung Tataan dan Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran Provinsi Lampung, Desa Gedung Tataan memiliki luas wilayah 758 Ha, 

dengan jumlah kepala keluarga 1.345 KK dari jumlah penduduk sebanyak 5.100 jiwa. 

Desa Padang Ratu memiliki luas wilayah 1.530 Ha, dengan jumlah kepala keluarga 552 

KK dari jumlah penduduk sebanyak 1.875 jiwa. Selain dilihat dari bagaimana tumbuh-
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tumbuhan digunakan, etnobotani ini juga dilihat dari bagaimana penduduk suku 

Lampung khususnya melestarikan dan menjaga tumbuhan yang ada di sekitar serta 

bagaimana keterkaitan timbal balik antara manusia dengan tumbuhan. Bagi masyarakat 

Indonesia studi etnobotani ini sangat penting karena tumbuhan yang ada di berbagai 

suku bangsa ini masih banyak yang belum diteliti manfaatannya salah satunya pada 

suku Lampung adat Pepadun. 

Informasi penelitian ini diambil dari wawancara dengan kepala adat atau 

masyarakat setempat yang paham dan mengerti tentang adat istiadat dengan kata lain 

yang sering ikut serta dalam melakukan upacara adat di daerahnya. Hasil wawancara 

dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, tumbuhan yang digunakan dalam 

upacara adat memiliki makna yang beragam dari beberapa macam tumbuhan yang 

sering digunakan oleh penduduk lokal setempat, pada acara Pernikahan terdapat 12 

jenis tumbuhan yang digunakan berupa Melati, Sirih, Bunga Kertas, Pandan, Kenanga, 

Mawar Putih, Mawar Merah, Tembakau, Kunyit, Padi, Kopi dan Pinang. Pada acara 

Bangun Rumah tumbuhan yang digunakan sebanyak 4 jenis yaitu Tebu Hitam, Pisang 

Raja, Kelapa dan Padi. Terakhir pada acara Kelahiran Anak menggunakan 4 jenis 

tumbuhan yaitu Mawar merah, Padi Ketan, Pandan dan Kelapa dimana semua 

tumbuhan yang diperlukan oleh masyarakat desa biasa tumbuh liar dan ada yang di 

tanam di pekarangan rumah warga. Data yang akan dibahas oleh peneliti yaitu dengan 

menghitung persentase dari masing-masing tumbuhan, mengetahui filosofi atau makna 

dari penggunaan tumbuhan yang digunakan, membuat daftar nama tumbuhan dengan 

bahasa lokal dan mengklasifikasi tumbuhan sesuai dengan famili. 

Alasan mengambil penelitian di Desa Gedung Tataan dan Padang Ratu karena 

masyarakat di desa masih menjaga adat istiadatnya, dibuktikan langsung dari informasi 

yang telah peneliti terima berupa wawancara dan data dari masing-masing balai desa 

berupa data desa atau profil desa bahwa dari bangunan rumah yang sebagian warga 

masih menggunakan rumah panggung, masih terdapat rumah adat lampung, naskah-

naskah adat dan masih menggunakan kegiatan upacara adat di dalam acara tertentu 

seperti upacara khitanan, pernikahan, kelahiran, bangun rumah dan lainnya. Hal ini 

dikarenakan masyarakat yang mendiami desa ini mayoritas adalah warga yang sukunya 

lampung asli, informasi data yang diperoleh dari kantor balai Desa Gedung Tataan 

bahwa jumlah warga etnis lampung sebanyak 1.941 disusul dengan etnis jawa sebanyak 

1.900, untuk masyarakat Desa Padang Ratu yang mendominasi ialah etnis lampung 

dilihat dari bahasa sehari-hari yang digunakan pada kedua desa yaitu bahasa lampung.  

Kemudian alasan pengambilan judul karena pemanfaatan tumbuhan upacara atau 

ritual adat pada suatu daerah merupakan kajian yang unik, serta pemanfaatan tumbuhan 

yang melibatkan unsur adat tergolong langka karena tidak banyak ritual adat yang pada 

saat proses ritualnya menggunakan tumbuh-tumbuhan yang berkaitan dengan 

etnobotani. Dari jurnal dan penelitian terbaru seperti penelitian Sovia Santi L, dkk 

(2020) dengan judul penelitian “Etnobotani Tumbuhan Obat Masyarakat Lokal Suku 
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Lampung di Kabupaten Lampung Barat”
12

 dan penelitian Devi Komalasari (2018) 

dengan judul “Kajian Etnobotani dan Bentuk Upaya Pembudidayaan Tumbuhan Dalam 

Upacara Adat di Kab. Pesisir Barat”
13

 ini membuktikan bahwa kajian mengenai 

etnobotani masih sangat diperlukan karena masih banyak tumbuhan yang dimanfaatkan 

oleh masyarakat lokal khususnya pada upacara adat ini salah satu ritual yang akan terus 

dilakukan karena merupakan tradisi turun temurun yang harus dilestarikan agar tidak 

hilang karena kebudayaan merupakan aset yang berharga dari suatu negara, dengan ini 

peneliti mengambil judul penelitian mengenai “Studi Etnobotani Pemanfaatan 

Tumbuhan Upacara Adat Suku Lampung Pepadun di Desa Gedung Tataan dan Padang 

Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung”. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian  

Adapun fokus dan sub fokus pada penelitian yang berjudul “Studi Etnobotani 

Pemanfaatan Tumbuhan Upacara Adat Suku Lampung Pepadun di Desa Gedung Tataan 

dan Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi 

Lampung”, sebagai berikut :  

 

1. Fokus Penelitian  

Fokus dari penelitian yang berjudul “Studi Etnobotani Pemanfaatan Tumbuhan 

Upacara Adat Suku Lampung Pepadun di Desa Gedung Tataan dan Padang Ratu 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung” yaitu : 

a. Minimnya penelitian Etnobotani yang diteliti secara luas khusunya 

mengenai tumbuhan yang digunakan dalam upacara adat suku Lampung 

Pepadun di Desa Gedung Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran Provinsi Lampung.  

b. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai spesies tumbuhan apa saja 

yang biasa digunakan dalam pelaksanaan upacara adat di Desa Gedung 

Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi 

Lampung. 

c. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bagian tumbuhan mana saja 

yang biasa di pakai dalam proses upacara adat di Desa Gedung Tataan 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.  

2.  Sub Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan oleh peneliti, maka 

sub-fokus penelitian yang diambil yaitu kajian ilmiah tentang tumbuhan yang memiliki 

manfaat atau biasa dijadikan sebagai pelengkap suatu ritual atau upacara adat oleh 

masyarakat serta mengetahui bagian tumbuhan yang digunakan dan banyaknya 

                                                             
12 Sovia Santi Leksikowati, et.al, “Etnobotani Tumbuhan Obat Masyarakat Lokal Suku Lampung di 

Kabupaten Lampung Barat”, Jurnal Biologica Medica, vol, 2, no.1, (2020), halaman 35. 
13 Devi Komalasari, “Kajian Etnobotani dan Bentuk Upaya Pembudidayaan Tumbuhan Dalam Upacara 

Adat di Kab. Pesisir Barat”, (Disertasi, Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2018), halaman 1. 
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tumbuhan yang digunakan pada saat kegiatan upacara adat di Desa Gedung Tataan dan 

Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan, maka masalah yang 

dapat dirumuskan adalah : 

1. Apa saja jenis spesies tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan yang biasa 

digunakan dalam upacara adat Lampung Pepadun di Desa Gedung Tataan dan 

Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi 

Lampung ? 

2. Apa saja makna atau filosofi dari tumbuhan yang digunakan pada saat proses 

ritual adat di Desa Gedung Tataan dan Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung ? 

3. Bagaimana nilai ICS (Index of Cultural Significance), UV (Use Value) dan FL 

(Fidelity Level) pada tumbuhan yang digunakan pada saat ritual adat suku 

Lampung Pepadun di Desa Gedung Tataan dan Padang Ratu Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung ? 

 

E. Tujuan Penelitian  

 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui apa saja jenis tumbuhan dan mengetahui bagian-bagian 

tumbuhan yang digunakan dalam upacara adat Lampung Pepadun di Desa 

Gedung Tataan dan Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran Provinsi Lampung. 

2. Guna mengetahui filosofi yang terdapat pada suatu tumbuhan yang digunakan 

pada saat ritual adat di Desa Gedung Tataan dan Padang Ratu Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. 

3. Untuk mengetahui nilai ICS (Index of Cultural Significance), UV (Use Value) 

dan FL (Fidelity Level) pada tumbuhan yang digunakan pada saat ritual adat 

suku Lampung Pepadun di Desa Gedung Tataan dan Padang Ratu Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian  

 

Adapun manfaat dari dibuatnya penelitian ini , yaitu : 

 

1. Bagi institut. 

Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk melanjutkan penelitian 

yang selaras dan lebih kompleks dengan penggunaan variabel yang terbaru bagi 

mahasiswa di institusi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 
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2. Bagi Pendidik. 

Diharapkan untuk menambah informasi dan dapat dijadikan penyilihan dalam 

kegiatan belajar mengajar bagi guru IPA atau Biologi tentang keanekaragaman 

hayati dalam kelestarian adat Lampung Pepadun. 

3. Bagi Kepala Desa. 

Diharapkan dapat memberi petunjuk kepada masyarakat agar dapat mengambil 

langkah untuk kegiatan pemeliharaan tumbuhan (konservasi) di Desa Gedung 

Tataan dan Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran agar 

tumbuhan yang digunakan untuk keperluan adat atau kegiatan yang lainnya 

dapat tumbuh subur. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 

Berikut terdapat penelitian relevan yang pada bagian ini peneliti mencantumkan 

berbagai hasil penelitian yang terdahulu, isinya berkenaan dengan Studi Etnobotani 

Pemanfaatan Tumbuhan Upacara Adat, yaitu : 

berkenaan dengan Studi Etnobotani Pemanfaatan Tumbuhan Upacara Adat, yaitu : 

“Studi Etnobotani Ritual Adat Pernikahan Suku Tamiang di Desa Menanggini 

Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh” menyimpulkan bahwa tumbuhan berjumlah 

20 spesies yang didalamnya terdapat 18 genus dan 16 famili sudah dimanfaatkan oleh 

Suku Tamiang pada ritual adat pernikahan. Adapun urutan bagian tumbuhan yang 

paling sedikit digunakan sampai yang paling banyak digunakan yakni getah sebanyak 

5%, bunga sebanyak 9%, biji sebanyak 14%, buah sebanyak 18%, batang sebanyak 

18% dan daun sebanyak 36%. Tumbuhan dalam proses ritual adat pernikahan pada 

Suku Tamaiang di Desa Manggini Kabupaten Aceh Tamiang memiliki arti antara lain 

mendapatkan ketentraman, kelanggengan, ketenangan, keselamatan, kebersihan hati, 

rezeki yang lancar, dan kedamaian.
14

 

Jurnal penelitian berjudul “Studi Etnobotani Tumbuhan Upacara Ritual Adat 

Kelahiran Di Desa Banmati, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo” 

menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa tanaman yang digunakan dalam proses 

kelahiran di Desa Banamati terdapat 14 jenis spesies tanaman yaitu Padi, Bunga 

Mawar, Bunga Melati, Kenanga, Kunir, Kelapa, Waru, Turi, Kenikir, Pace, Kangkung, 

Singkong, Cabai Dan Bawang Merah. Terdapat tanaman yang paling banyak digunakan 

pada saat proses ritual adat kelahiran yaitu urutan Padi, Bunga Mawar, Bunga Melati 

dan Kenanga.
15

 

“Kajian Etnobotani Tumbuhan yang Digunakan Pada Upacara Adat Jawa di 

Sekitar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat” kesimpulan dari judul penelitian 

                                                             
14 Laila Ramadhani and others, „Studi Etnobotani Ritual Adat Pernikahan Suku Tamiang Di Desa  

Menanggini Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh‟, Bioma : Jurnal Ilmiah Biologi, Vol. 10, No.1, 

(2021), Halaman 89, <https://doi.org/10.26877/bioma.v10i1.6090>.  
15   As Syaffa Al Liina, Husna Ainun Fauziah, dan Nurmiyati, Op.Cit, Halaman 28. 
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tersebut adalah tumbuhan yang digunakan pada proses upacara pernikahan adat Jawa di 

sekitar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat terdapat 47 spesies tumbuhan, 

dengan data paling banyak yaitu pada famili Zingiberaceae. Nilai kepentingan budaya 

tertinggi yaitu pada tumbuhan Kenanga, Melati Gambir, Melati, Cempaka Putih, Bunga 

Sedap Malam, Mawar Putih dan Mawar Merah dan yang terendah yaitu pada tumbuhan 

Kemuning.
16

 

Hasil pengolahan data dari judul “Kajian Etnobotani Pada Tradisi Pernikahan 

Wilayah Klaten Provinsi Jawa Tengah” didapat hasil berupa tumbuhan sebanyak 24 

jenis yang dipakai pada saat rangkaian upacara pernikahan di Klaten, Jawa Tengah. 

Tumbuhan yang digunakan ini pada saat pemasangan tarub, siraman, malam 

midodareni, kembar mayang, ijab kabul, dodol dhawet, pinggih, lempar daun sirih, 

sungkeman dan resepsi.
17

 

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian relevan diatas, peneliti mencoba 

mengambil judul penelitian yaitu “Studi Etnobotani Pemanfaatan Tumbuhan Upacara 

Adat Suku Lampung Pepadun di Desa Gedung Tataan dan Padang Ratu Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran”. Dengan dibuatnya judul ini peneliti berharap 

adanya penelitian baru yang akan mengkaji tentang ilmu etnobotani di Provinsi 

Lampung khususnya daerah Lampung Pepadun di Desa Gedung Tataan dan Padang 

Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.  

 

H. Metode Penelitian. 

 

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dari judul yang diambil 

yaitu Studi Etnobotani Upacara Adat Suku Lampung Pepadun Desa Gedung Tataan 

Dan Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, yaitu : 

 

1. Waktu dan Tempat Penelitian. 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Bulan Agustus tahun 2021 di 

Desa Gedung Tataan dan Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran Provinsi Lampung. 

 

2. Jenis Penelitian. 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode mix 

methode yaitu deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. 

 

 

                                                             
16  Titri Anggraini, Sri Utami, and Murningsih, "Kajian Etnobotani Tumbuhan Yang Digunakan Pada 

Upacara Pernikahan Adat Jawa Di Sekitar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat", Jurnal Biologi, Vol. 

7, no. 3, (2018): Halaman 19. 
17  Eka Supriyati, Fadhilatur Rahmi dan Nurmiyati, “Kajian Etnobotani pada Tradisi Pernikahan 

Wilayah Klaten Provinsi Jawa Tengah”,  Jurnal Riau Biologia , Vol. 2, No. (2), (2017), Halaman 118, < 
http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JRB>.  

http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JRB
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3. Alat dan Bahan. 

Guna memudahkan penelitian yang akan dilakukan langsung di 

lapangan dengan tema riset etnobotani, peneliti menggunakan alat dan bahan 

yang digunakan berupa : 

Tabel 1.1 Alat dan Bahan Penelitian 

No. Alat dan Bahan 

1. Alat tulis  

2. Kamera / Handphone 

3. Tumbuhan upacara adat suku Lampung 

Pepadun. 

4. Alkohol 70% 

5. Pisau/Cutter/Gunting 

6. Benang 

7. Plastik Bening 

8. Sasak 

9. Kertas Duplex 

10. Selotip 

11. Amplop  

12. Spayer 

 

4. Prosedur Penelitian. 

 

Untuk teknik pengumpulan data peneliti menggunakan tahap observasi, 

peneliti akan terjun langsung ke desa bertujuan melihat kondisi desa, 

masyarakat dan tumbuhan. Kemudian tahap wawancara tidak terstruktur yang 

pertanyaan sudah disiapkan oleh peneliti guna mengetahui informasi tumbuhan 

yang ada di lapangan secara door to door. Kemudian tahap dokumentasi pada 

tahap ini merupakan pengambilan foto-foto para responden yang diwawancarai 

dan spesies tumbuhan adat yang biasa digunakan untuk prosesi upacara adat. 

Pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti, sebagai berikut : 

a) Observasi, dimana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu Desa 

Gedung Tataan dan Padang Ratu dilakukan saat kegiatan pra-penelitian 

dengan mengamati keadaan desa apakah layak untuk dijadikan sebuah 

objek penelitian. Observasi perlu dilakukan dalam sebuah penelitian 

karena observasi sendiri memiliki proses kompleks yang terdiri dari proses 

biologis dan psikologis, diantara keduanya yang paling penting ialah 

ingatan dan pengamatan.
18

 Peneliti juga menggunakan lembar observasi 

yang dijadikan sebagai acuan pada saat kegiatan pra penelitian, lembar 

                                                             
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Ed. By Sutopo, Cetakan Ke1, 

(Bandung: Alfabeta, 2019), Halaman 203-204, <www.cvalfabeta.com>. 
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observasi seperti nama tumbuhan yang dipakai di penelitian terdahulu dan 

jenis upacara apa saja yang diteliti oleh peneliti terdahulu. 

b) Interview atau wawancara, disini peneliti mewawancarai tokoh adat, 

kepala atau ketua adat dan masyarakat adat yang ada di Desa Gedung 

Tataan dan Padang Ratu dengan instrumen wawancara yang sudah peneliti 

buat, isinya berupa point pertanyaan berkaitan dengan studi etnobotani dan 

upacara adat di desa tersebut. Wawancara penting dilakukan untuk melihat 

masalah yang ingin dikaji dan berguna mengetahui keterangan atau 

informasi dari responden yang didalamnya hanya berupa garis besar 

permasalahan saja yang akan digunakan.
19

 Peneliti mewawancarai 

narasumber dengan cara door to door yang didampingi oleh kepala dusun.  

c) Dokumentasi, peneliti menggunakan dokumentasi berupa foto /gambar 

yaitu pada saat pelaksanan upacara adat, wawancara dengan narasumber 

dan tumbuhan yang ada di Desa Gedung Tataan dan Padang Ratu.  

 

5. Populasi dan Sampel. 

 

a) Pada penelitian ini populasi yang diambil adalah masyarakat Desa Gedung 

Tataan dan Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran.  

b) Data etnobotani ini memakai teknik pengambilan sampel dengan metode 

snowball sampling yang merupakan pengambilan sumber data yang 

awalnya masih dengan jumlah yang sedikit kemudian menjadi banyak 

sesuai dengan kebutuhan data si peneliti.
20

 Teknik snowball sampling 

bertujuan menentukan informan kunci yaitu kepala adat serta para tokoh 

adat terdapat 4 informan kunci dan 26 responden dari 2 desa yang dipilih. 

Kemudian responden penelitian akan dipilih dengan metode purposive 

sampling artinya pengambilan sampel data dengan pertimbangan atau 

dengan kriteria-kriteria tertentu, sebagai berikut : 

i. Merupakan penduduk asli etnis Desa Gedung Tataan dan Padang 

Ratu. 

ii. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang adat istiadat di Desa 

Gedung Tataan dan Padang Ratu. 

iii. Berumur minimal 17 tahun sampai dengan 60 tahun. 

iv. Merupakan pelaku upacara adat yang masih aktif dalam kegiatan 

acara yaitu upacara adat yang diselenggarakan di daerah tersebut.
21

 

 

                                                             
19 Ibid, Halaman 195 dan 198. 
20

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), Halaman 

218. 
21  Mariana Sada and Jumari, Op. Cit. 
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6. Desain (Alur Penelitian). 

 

Adapun gambaran dari pelaksanaan penelitian yakni langkah awal 

penelitian sampai dengan akhir penelitian yang dibuat secara sistematis. 

Prosedur  pelaksanaan penelitian mengenai judul “Studi Etnobotani 

Pemanfaatan Tumbuhan Upacara Adat Suku Lampung Pepadun Desa Gedung 

Tataan Dan Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran”, 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.TAHAP PERSIAPAN 

Pembuatan Surat Keterangan Pra-

Penelitian. 

Data Informan. 

Survey lokasi penelitian dengan melakukan kunjungan ke 

suatu daerah yang akan dijadikan sebagai bahan 

penelitian. 

Survey Etnobotani dengan melakukan kunjungan langsung 

ke tempat atau kediaman narasumber yang memiliki 

informasi mengenai adat istiadat dan pemanfaatan tumbuhan 

yang digunakan saat acara adat. 

2.TAHAP PENELITIAN 

Wawancara atau Interview :  

A. Gambaran umum lokasi penelitian, 

B. Tumbuhan apa saja yang dimanfaatkan untuk acara adat, 

C. Manfaat tumbuhan dan bagian yang digunakan. 
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(Bagan 1.1 Diagram Alir Penelitian) 

 

 

7. Teknik Analisis Data 

 

Pada penelitian ini fokus pada bagian tumbuhan yang digunakan dan banyaknya 

tumbuhan yang digunakan pada saat kegiatan upacara adat, maka pengumpulan data 

yang diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan di Desa Gedung Tataan dan 

Padang Ratu dengan bantuan informan berupa persentase tumbuhan yakni 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

a) Index of Cultural Significance (ICS) 

     Index of Cultural Significance yaitu digunakan untuk menghitung 

persamaan jumlah nilai suatu spesies tumbuhan yang kegunaan 1 

hingga ke n dimana menunjukan kegunaan terakhir dari suatu 

tumbuhan. 

 

ICS = ∑(𝒒 × 𝒊 × 𝒆)ni 

 

Dokumentasi guna mengumpulkan data tumbuhan yang ada 

disertai foto. 

Identifikasi dengan melakukan proses penggolongan tumbuhan 

dengan membuat klasifikasi. 

3.HASIL PENELITIAN 

Analisis Data dan 

Pembahasan. 

Kesimpulan  

Pembuatan Herbarium Kering dan 

Booklet. 
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Keterangan: 

q  = Nilai Kualitas (quality value). 

i  = Nilai Intentitas (intensity value) Penggunaan. 

e  = Nilai Ekslusivitas (exclusive value).
22

 

 

b) Use Value  (UV) 

     Use value yaitu indeks kuantitatif untuk mengevaluasi kegunaan 

relative pada suatu daerah dan berguna untuk menunjukan tumbuhan 

paling banyak digunakan untuk ritual adat. 

 

UV = ∑
 

 
  

 
Keterangan :  

UV  = Nilai Penggunaan Suatu Spesies Tumbuhan.  

u = Jumlah Informan yang Mengetahui Pemanfaatan Per Spesies. 

n  = Jumlah Total Informan.
23

    

   . 

c) Fidelity Level (FL)  

     Fidelity level yaitu digunakan untuk menghitung tumbuhan yang 

memiliki tingkat kepentingan tertinggi. 

 

FL =  
  

 
 x 100%  

 

Keterangan: 

Np  = Jumlah Informan yang Mengklaim Kegunaan Spesies 

Tumbuhan yang Memiliki Peran Penting. 

N  = Jumlah Total Informan yang Memberikan Informasi Spesies 

Tumbuhan.
24

 

 

d) Persentase bagian tumbuhan yang digunakan : 

 

i. Biji  

 

 ∑ biji yang dimanfaatkan 

=          X 100% 

 ∑seluruh bagian tumbuhan yang dimanfaatkan 

 

 

 

                                                             
22  Ani Nur Firman, “Program Studi Pendidikan Biologi Jurusan Pendidikan Mipa Fakultas Keguruan 

Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember 2016,” T.T., Halaman 118. 
23 Kurniawan Erwin Dan Nirwana Jadid, “Nilai Guna Spesies Tanaman sebagai Obat Tradisional oleh 

Masyarakat Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo – Jawa Timur” 4, 

no. 1 (2015), Halaman 4. 
24 Avi Dwi Ayunda, Pemanfaatan Tumbuhan Untuk Beberapa Upacara Adat (Kehamilan, Kelahiran, 

Pernikahan, Dan Kematian) Oleh Masyarakat Suku Banten Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten 
Lampung Timur, (Disertasi, Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2021), Halaman 17. 
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ii. Bunga 

 

 ∑ bunga yang dimanfaatkan 

=          X 100% 

 ∑seluruh bagian tumbuhan yang dimanfaatkan 

 

iii. Daun 

 

 ∑ daun yang dimanfaatkan 

=          X 100% 

 ∑seluruh bagian tumbuhan yang dimanfaatkan 

 

iv. Buah 

 

 ∑ buah yang dimanfaatkan 

=          X 100% 

 ∑seluruh bagian tumbuhan yang dimanfaatkan 

 

v. Batang 

 

 ∑ batang yang dimanfaatkan 

=          X 100% 

 ∑seluruh bagian tumbuhan yang dimanfaatkan 

 

vi.  Rimpang  

 

 ∑ rimpang yang dimanfaatkan 

=          X 100%.
25

   

 ∑seluruh bagian tumbuhan yang dimanfaatkan 

 

Setelah semua data penelitian sudah terpenuhi, maka tahap selanjutnya adalah 

pembuatan herbarium kering dari jenis tumbuh-tumbuhan herba yang tingginya kurang 

dari 40 cm yang diperoleh atau digunakan untuk kegiatan upacara adat di Desa Gedung 

Tataan dan Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi 

Lampung. Proses pembuatan herbarium kering terdiri dari : 

a) Kegiatan koleksi, pada tahap ini peneliti mengumpulkan hasil dari penelitian 

yaitu sebuah tumbuhan dengan organ yang lengkap dan tidak cacat yang 

nantinya akan dijadikan bahan untuk dijadikan herbarium kering. 

b) Pengepresan, di tahap ini tumbuhan diletakkan diantara koran yang tumbuhan 

diatur dengan posisi sebaik mungkin. Selanjutnya jepit atau press kuat 

tumbuhan yang sudah di dalam koran dengan kayu atau bambu (sasak) agar di 

tahap selanjutnya tumbuhan kering dengan sempurna. Sebelumnya, tumbuhan 

disemprot terlebih dahulu menggunakan cairan alkohol 70% yang fungsinya 

                                                             
25 Ibid, Halaman 70.  
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agar tumbuhan tidak mudah busuk yang disebabkan oleh munculnya jamur dan 

bakteri. 

c) Pengeringan, tumbuhan yang sudah di press akan dikeringkan langsung di 

bawah sinar matahari atau diletakkan di tempat yang kering dan tidak lembab 

selama ± 3 hari atau 1 minggu agar hasil pengeringan tumbuhan semakin 

maksimal.  

d) Pemberian sublimat, di tahap ini tumbuhan yang sudah kering diberi lagi bahan 

anti serangga atau jamur yaitu dapat menggunakan cairan alkohol 70%. 

e) Perekatan, pada tahap ini tumbuhan yang sudah dikeringkan dan juga telah 

diberi sublimat akan di tempel di kertas duplex dengan ukuran ± 28 x 43 cm, 

perekatan dilakukan dengan bantuan selotip dan benang. Kemudian jika ada 

bagian tumbuhan yang lepas, misal buah atau bunganya maka bagian yang 

lepas tersebut akan disimpan di dalam amplop yang sudah disediakan. 

f) Pemberian label, di tahap ini tumbuhan yang sudah selesai di tempel di atas 

kertas duplex dengan benar selanjutnya di tulis atau di tempel keterangan 

berupa klasifikasi dari tumbuhan tersebut.
26

 

Kemudian setelah beberapa tumbuhan yang memenuhi kriteria di buat herbarium, 

selanjutnya tahap terakir adalah pembuatan Booklet. Booklet merupakan sumber belajar 

yang digunakan untuk menarik perhatian dan minat peserta didik atau siapapun yang 

membaca, karena booklet memiliki penampilan yang didalamnya banyak variasi warna 

serta gambar dan kelebihan lainnya booklet dapat kita baca kapanpun dan dimanapun 

guna membantu meningkatkan pemahaman si pembaca.
27

  

 

I. Sistematika Penelitian 

 

Skripsi yang berjudul Studi Etnobotani Pemanfaatan Tumbuhan Upacara Adat 

Suku Lampung Pepadun di Desa Gedung Tataan dan Padang Ratu Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung disusun sesuai sistematika dan format 

yang digunakan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Berikut sistematika 

skripsi untuk jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab I Pendahuluan isinya berupa uraian penegasan judul, latar belakang 

masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan diakhiri 

dengan sistematika penelitian.  

                                                             
26 I Gede Mertha, Agil Al Idrus, M. Liwa Ilhamdi, dan L.Zulkifli, „Pelatihan Teknik Pembuatan 

Herbarium Kering Dan Identifikasi Tumbuhan Berbasis Lingkungan Sekolah Di Sman 4 Mataram‟, Jurnal 

Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat, 1.1 (2018), halaman 84. 
27 Rosman Fitriasih, Irwandi Ansori dan Kasrina, Pengembangan Booklet Keanekaragaman 

Pteridophyta  Di Kawasan Suban Air Panas Untuk Siswa Sma, Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran 
Biologi, Mei 2019, Vol. 3, No.1 : Halaman 102. 
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2. BAB II KAJIAN TEORI 

Pada bab II Kajian Teori didalamnya membahas teori-teori dan referensi yang 

dijadikan landasan pendukung adanya penelitian, seperti penjelasan adat kelahiran 

anak, adat Pernikahan dan adat Bangun Rumah suku Lampung Pepadun. Juga terdapat 

sejarah etnobotani, pengertian etnobotani,  pemanfaatan tumbuhan, suku lampung 

pepadun, pengertian herbarium, pengertian media pembelajaran dan Booklet. 

3. BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Isi dari bab III merupakan uraian mengenai gambaran umum objek penelitian, 

penyajian fakta disertai data penelitian. 

4. BAB IV ANANLISIS PENELITIAN 

Pada bab IV analisis penelitian isinya berupa hasil analisis data yang didapat dari 

suatu penelitian beserta temuan penelitian. 

5. BAB V PENUTUP  

Bab V penutup yang isinya adalah sebuah kesimpulan dari hasil analisis penelitian 

yang sudah dijelaskan sebelumnya dan ditutup dengan rekomendasi.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

  

A. Adat Kelahiran Anak Suku Lampung Pepadun. 

 

Indonesia terkenal akan berbagai macam adat istiadat dari sabang sampai merauke, 

dari berbagai macam adat istiadat tersebut suku Lampung tentunya memiliki ritual adat 

yang salah satunya adalah kelahiran anak yang dilakukan secara turun temurun dan 

hanya dilakukan di daerah Lampung. Adapun adat kelahiran anak pada suku Lampung 

Pepadun yaitu:  

Tabel 2.1 Adat Nabor Sagun 

No Kegiatan  Keterangan 

1. Nyilih Dakhah Nyilih Dakhah secara bahasa mempunyai arti 

mengganti darah. Mengganti darah maksudnya 

memiliki dua arti, yaitu mengganti darah sang bayi 

setelah sekian lama akhirnya terlahir ke dunia, 

menebus segala kekhawatiran orang tuanya 

dengan rasa syukur atas kelahiran bayi dengan 

sehat walafiat dan selamat. Kedua, makna 

mengganti darah sang ibu dengan tujuan magis 

agar darah kotor yang terbuang (darah yang keluar 

dari tubuh sang ibu) sewaktu melahirkan dapat 

berganti kembali dengan darah baru yang bersih, 

sehingga sang ibu diharapkan cepat dapat sembuh 

seperti sedia kala. Nyilih Dakhah adalah proses 

menyembelih hewan segera setelah bayi lahir, 

artinya tidak lama atau paling lama sehari setelah 

kelahiran sang bayi, lebih cepat dilakukan lebih 

baik. Hewan yang disembelih untuk Nyilih 

Dakhah biasanya adalah ayam, tidak pula 

ditentukan apakah harus ayam jantan atau betina 

ataupun batasan umur dari ayam tersebut, yang 

jelas Nyilih Dakhah secara simbol berarti untuk 

mengganti dan sebagai bentuk tanda syukur atas 

kelahiran seorang bayi di tengah-tengah keluarga. 

Nyilih Dakhah juga bertujuan sebagai bentuk 

sedekah tanda syukur kepada Tuhan Yang 

Mahakuasa dengan harapan agar si bayi kelak 

menjadi orang yang murah hati, suka memberi, 

diberikan umur panjang, murah rezeki, serta kelak 

menjadi anak yang berguna bagi masyarakat, 

bangsa, dan agama. 
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2. Nabor Sagun Nabor Sagun adalah membagikan sagon atau 

makanan sagon yaitu makanan ringan tradisional 

khas Lampung yang terdiri dari dua macam sagon, 

yakni yang berwarna kuning terbuat dari bahan 

dasar kelapa dan berwarna putih dibuat dari bahan 

dasar tepung. Pembagian sagon ini sebagai bentuk 

pemberitahuan atau pengumuman kepada 

khalayak ramai, tetangga, dan kerabat bahwa telah 

lahir dengan selamat dan telah diberikan nama 

seorang bayi sehingga penduduk sekampung 

bahkan di luar kampung mengetahui kabar 

gembira ini. Dalam sagon yang dibagikan tersebut 

diberi keterangan identitas bayi, mulai dari nama, 

tanggal lahir, berat badan, nama orang tua, serta 

lainnya yang dianggap perlu agar dapat diketahui 

keluarga dan tetangga sekitar. 

Waktu pelaksanaan nabor sagun biasanya 

dilakukan setelah bayi berumur tujuh hari sampai 

maksimal empat puluh hari sejak dilahirkan, tidak 

ada bilangan waktu yang pasti. Namun, yang jelas 

Nabor Sagun dilakukan ketika si jabang bayi 

masih bayi, bukan ketika bayi telah menjadi anak-

anak atau dewasa. Tidak dibatasi mengenai jumlah 

maksimal atau minimal sagon yang harus 

dibagikan, pembagiannya disesuaikan dengan 

kemampuan keluarga sehingga tidak terkesan 

memberatkan. Dari sagon-sagon yang telah 

diterima itulah sekaligus menjadi salah satu 

bentuk undangan kepada masyarakat di sekitar 

rumah atau kampung sang bayi untuk kemudian 

datang memberikan balasan pemberian, mulai dari 

sabun mandi sampai pada hadiah-hadiah lain 

untuk keperluan sehari-hari bayi tersebut. Nabor 

Sagun adalah salah satu bentuk berbagi, membagi 

kebahagiaan sehingga dapat terbentuk hubungan 

baik antara sesama. Mengenai bentuk makanan 

yang dibagikan sampai saat ini masih 

mempertahankan esensi sagon itu sendiri, 

walaupun pada praktiknya selain dua macam 

sagon tersebut juga ada tambahan, seperti kudapan 

kecil dan permen, sebagai pelengkap sagon atau 

kreasi dari keluarga agar sagon yang dibagikan 

lebih menarik dan tidak monoton.
28

 

 

 

                                                             
28  Mashuri (Kiyai Putra), “Nabor Sagun di Desa Gedong Tataan”, wawancara, Febuari, 2021. 
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3. Becukokh Proses cukur rambut bayi (Becukokh) dimana 

biasa dilakukan pada saat bayi sudah berumur 40 

hari, pada proses ini bayi akan dicukur rambutnya 

dengan menggunakan alat-alat seperti air kelapa 

muda atau dugan yang didalamnya berisi beberapa 

bunga, alas seperti nampan dan menggunakan 

gunting baru untuk memotong rambut sang bayi, 

setelah proses pemotongan rambut bayi biasanya 

orang tua dianjurkan untuk bersedekah seberat 

rambut bayi tersebut, besaran sedekahnya pun bisa 

senilai emas atau perak.
29

 

 

B. Adat Pernikahan Suku Lampung Pepadun. 

 

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan manusia lainnya, 

begitupula setiap manusia yang berlainan jenis kelamin saling membutuhkan pasangan 

untuk dijadikan teman hidupnya dengan diwujudkan dalam satu ikatan pernikahan. 

Pernikahan ini membentuk rumah tangga dalam masyarakat masing-masing suku 

bangsa yang artinya membentuk persamaan dan perbedaan antara adat satu dengan 

yang lainnya. Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki 

macam suku bangsa dengan berbagai jenis adat istiadat. Keanekaragaman ini, bagi 

bangsa Indonesia bukanlah menjadi penghalang bersatunya suku bangsa dibuktikan 

sesuai dengan semboyan yaitu Bhineka Tunggal Ika. Adat istiadat di provinsi Lampung 

juga banyak ragamnya salah satunya hukum adat pernikahan atau perkawinan Suku 

Lampung Pepadun yang ada di Desa Gedung Tataan dan Padang Ratu Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.
30

 

Adapun prosesi-prosesi dalam penyelesaian yang harus dilewati dalam adat 

Sebambangan Lampung Pepadun. Sebambangan adalah bentuk perkawinan yang 

dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebelum melakukan 

perkawinan seperti melaksanakan lamaran atau peminangan, atau juga untuk 

menghindarkan diri dari salah satu sanak keluarga atau orang tua yang tidak setuju 

antara lain ialah : 

 

 

 

                                                             
29  Mad Nur (Paksi Ulangan), “Upacara Adat Lampung Pepadun Pemotongan Rambut Bayi”, 

wawancara, Febuari, 2021. 
30 Satria Putra, Iskandar Syah Dan Suparman Arif, “Adat Merwatin Pada Masyarakat Lampung 

Pepadun Di Kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan”, Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah 
(Pesagi), Vol. 1, No. 5 (2013), Halaman 2. 
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Tabel 2.2 Adat Begawi Cakak Pepadun 

No Kegiatan Pra-

Pelaksanaan  

Keterangan 

1.  Ngurau 
Ngurau yaitu menggunakan pakaian 

adat lengkap bertujuan mengundang dengan 

cara berkunjung ke rumah masyarakat satu-per 

satu. Adapun beberapa macam ngurau yang 

dilakukan yaitu mengundang dengan cara 

memberikan sabun mandi, ngurau dengan cara 

ini biasanya dilakukan ibu-ibu yang 

menggunakan pakaian kebaya dan kain songket 

khas Lampung yang di wariskan oleh keluarga 

yang akan mengadakan acara Begawi Adat 

Pepadun. Lalu mengundang dengan cara nyuak 

menggundang dengan cara berkunjung 

kerumah masyarakat yang akan di undang jika 

yang mengundang bujang menggunakan 

pakaian peci dan sarung, jika yang mengundang 

gadis hanya menggunakan sarung songket khas 

Lampung hal tersebut dilakukan untuk 

mengundang dalam acara upacara Merwatin. 

2.  Upacara Merwatin Di dalam Upacara Merwatin terdiri dari 

musyawarah kepala adat dan musyawarah 

bujang dan gadis. Musyawarah yang dilakukan 

tokoh adat serta masyarakat membicarakan 

mengenai uang adat yang akan dikeluarkan serta 

kapan pelaksanaan begawi adat akan 

dilaksanakan, selain musyawarah kepala adat 

adapula musyawarah bujang dan gadis 

membicarakan mengenai siapa saja yang akan 

bertugas menjadi muli dan menganai makkai 

untuk menyambut mengiyan untuk menyerahkan 

uang adat dan siapa saja yang bertugas dalam 

pelaksanaan Begawi Adat. Menurut buku 

Sabbarudin pengertian Upacara Merwatin 

bahwasannya : “Upacara merwatin merupakan 

menyerahakan peserahan segeh (tempat sirih) 

yang berisikan galang silya (uang sidang) dan 

penyutenan atau rokok. Upacara ini disertai 

dengan acara pemotongan kerbau untuk para 

penyimbang.” 



23 

 

 
 

No Kegiatan 

Pelaksanaan 

Keterangan 

1. Inai Adok atau 

Bejuluk Adek 
Sebelum masuk dalam tahap 

pelaksanaan Begawi Adat pihak keluarga 

wanita menyambut kedatangan mengiyan 

(mempelai pria) untuk datang kerumah 

mempelai wanita. Selain itu juga pihak 

keluarga wanita mempersiapkan dalam 

pelaksanaan inai adok atau bejuluk adek. Inai 

adok biasanya dilakukan untuk penobatan 

panggilan gelar dalam keluarga wanita seperti 

paman, bibi, ponakan dan adek. Dalam inai 

adok dalam pelaksanaan dilakukan oleh kepala 

adat dengan menggunakan pakain lengkap 

seperti sarung dan peci emas dari tapis lalu 

dalam penobatan biasanya dilakukan oleh istri 

dari kepala adat yang ada dengan memakai baju 

raja dan kain tapis. Adapun pelaksanaan inai 

adok yaitu dengan cara kepala adat 

membacakan gelar dari keluarga pihak wanita 

satu persatu lalu penobatan dilakukan 

menggunakan air lalu diletakkan kanan dan kiri 

sambil berhitung satu sampai tujuh dan 

seterusnya. 

2. Mussek Setelah pelaksanaan inai adek masuk 

dalam mussek (menyupkan nasi oleh mullei dan 

menganai) hal tersebut dilakukan agar apabila 

anak gadis serta bujang yang sudah mulai 

dewasa agar mudah mendapatkan jodoh. Setelah 

acara mussek lalu mempelai pria pamit pulang 

dengan cara menaburkan beras kuning yang 

berisi permen kepada tamu yang datang. Setelah 

dalam cara inai adek pada esok harinya masuk 

pada proses pelaksanaan manjau. 

3. Manjau Berkunjung kerumah mengiyan untuk 

proses pelaksanaan ijab kabul dan Begawi Adat. 

Dalam manjau biasanya keluarga pihak wanita 

menggunakan kebaya dan kain songket atau tapis 

apabila gadis atau bujang menggunakan kain 

tapis yang dililit di pinggang sebagai tanda 

belum menikah. Apabila sudah berkeluarga bisa 
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di tandai oleh kain yang digunakan di leher 

sebagai tanda sudah menikah dan berkeluarga. 

Dalam manjau biasanya keluarga mempelai 

wanita di sambut oleh kepala adat yang berada di 

daerah tersebut untuk melakukan silat dan 

pepacur atau nasehat. Setelah itu baru keluarga 

di pesilahkan masuk dan disajikan makanan. 

Lalu setelah acara manjau masuk lah dalam 

tahap pelaksanaan Ijab Kabul yang disaksikan 

keluarga dekat. Dalam Ijab Kabul yang 

dilaksanakan oleh masyarakat Lampung dengan 

cara duduk di kasur yang sudah di bungkus 

dengan seprei berwarna putih beserta bantal 

guling yang dibawa oleh orang tua wanita, hal 

tersebut mempunyai arti bahwasannya mempelai 

wanita dan pria akan hidup bersama dan putih 

melambangkan kesucian. Pakaian yang 

digunakan biasanya pakaian adat Lampung 

lengkap. 

4. Cakak Pepadun Adapun yang perlu di persiapkan dalam 

upacara Cakak Pepadun yaitu Lunjuk yang telah 

di berikan peralatan rumah tangga dan  Kepala 

kerbau. Mempelai wanita dan pria, tokoh-tokoh 

adat yang ikut mendampingi dan Kulintang talo 

(alat musik). Setelah itu berakhir lalu majeu 

(pengantin wanita) dan mengiyan (pengantin 

laki-laki) dibawa kerumah karena pelaksanaan 

inti telah selesai. Selanjutnya tinggal menunggu 

acara keesokan harinya. 

   

No Kegiatan Pasca 

Pelaksanaan 

Keterangan 

1. Tari Cangget Dalam pelaksanaan yang dilakukan 

tahap terakhir begawi adat yaitu upacara Tari 

Cangget dalam upacara Begawi Adat harus di 

sesuaikan dengan kedudukan yang akan di ambil 

gelarnya. Apabila penobatan gelar yang di ambil 

adalah gelar Suttan wajib mengadakan Tari 

Cangget, tetapi apabila hanya pangeran tidak 

wajib untuk melaksanakan Tari Cangget. 

Upacara Tari Cangget adalah yang diikuti wanita 
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Tabel 2.3 Adat Sebambangan 

No Kegiatan  Keterangan 

1.  Ngattak 

Pengunduran 

Senjato 

Pengunduran Senjato atau Tali 

Pengunduran atau juga disebut Pengattak Salah 

adalah tindakan yang dilakukan pihak kerabat 

bujang yang melarikan gadis dengan mengirim 

utusan dengan membawa senjata (keris) adat dan 

menyampaikan kepada kepala adat pihak muli. 

Ngattak Pengunduran Senjato ini harus dilakukan 

dalam waktu 1×24 jam (bila jarak dekat) dan 

3×24 jam dalam jarak jauh atau diluar kota. 

Pengunduran Senjato harus diterima oleh kepala 

adat muli dan segera memberitahukan keluarga 

muli serta menyanak wareinya, bahwa anak 

gadisnya telah berada ditangan kepala adat pihak 

mekhanai. Senjata punduk atau keris 

ditinggalkan ditempat keluarga muli dan senjata 

ini akan dikembalikan apabila terdapat 

kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh 

karena itu, ngantak salah dapat dikatakan sebagai 

tindak lanjut dari surat yang telah ditinggalkan 

oleh muli pada saat sebambangan serta perbuatan 

itikad baik untuk menyelesaikan sebambangan 

dengan cara yang baik. 

2. Bepadu Biasanya setelah pengunduran senjato 

disampaikan, beberapa orang penyimbang dan 

kerabat dari pihak mekhanai datang kepada pihak 

keluarga muli atau penyimbangnya dengan 

membawa bahan-bahan makanan dan minuman 

atau mungkin hewan untuk dipotong/disembelih. 

Apabila didapat berita bahwa pihak muli bersedia 

menerima, pihak bujang untuk segera mungkin 

mengirim utusan tua-tua adat pihak mekhanai 

untuk menyatakan permintaan maaf dan memohon 

perundingan guna mencapai kemufakatan antara 

                                                             
 

dari beberapa daerah yang akan datang dengan 

pakaian adat seperti pengantin lengkap dengan 

Siger yang digunakan. Dalam proses Tari 

Cangget di atas biasanya dilakukan sesuai 

dengan nomor urut yang sudah di bagi. Namun 

sebelum di dilakukan biasanya ada pepacur dan 

tari Sigeh Punguten untuk menyambut para tamu 

dan penyimbang adat.
31
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kedua belah pihak serta agar sebambangan dapat 

diselesaikan dengan baik menuju kearah 

perkawinan. 

Dalam perundingan itu biasanya pihak keluarga 

muli mengajukan syarat-syarat perundingan, 

misalnya pihak keluarga muli meminta agar 

dipenuhinya jujur atau sereh pembayaran atau 

penurunan denda dan biaya-biaya lainnya. 

3. Manjau Mengiyan Dari pertemuan yang diadakan kedua pihak, 

maka apabila tidak ada halangan akan diadakan 

acara manjau mengiyan (kunjungan menantu 

mekhanai), dimana calon mempelai peria diantar 

oleh beberapa orang penyimbang dan beberapa 

orang anggota keluarga lainnya untuk 

memperkenalkan diri kepada orang tua muli dan 

penyimbangnya. 

4. Sujud Acara “sujud” (sungkem) yaitu sujut 

kepada semua penyimbang tua-tua adat dan 

kerabat muli yang hadir. Biasanya dalam acara 

sujut ini dilakukan pemberian amai-adek / gelar 

oleh para ibu-ibu (bubbai) dari pihak keluarga 

muli. sujud merupakan tahap pengenalan 

mekhanai kepada keluarga besar muli yang 

diawali dengan permohonan maaf atas perbuatan 

melarikan muli meskipun sudah kesepakatan 

antara mekhanai dan muli. Makna yang 

terkandung dalam sujud adalah adanya suatu 

permohonan maaf dan harapan mekhanai dapat 

diterima dalam keluarga besar muli yang bermula 

dari memijat kakek/nenek sebagai tanda 

“senyawa-sebadan” yang artinya telah diangap 

sebagai bagian dari keluarga besar muli. 

5. Nguperadu Daw Nguperadu daw dapat diartikan sebagai 

proses penyelesaian berupa pemenuhan semua 

syarat yang ditentukan oleh orangtua atau keluarga 

muli serta menyelesaikan semua syarat- syarat 

yang telah ditentukan dalam hukum adat (biaya 

adat perkawinan dalam masyarakat hukum adat). 

Adapun tingkatan daw yang harus dipenuhi dalam 

menyelesaikan sebambangan sudah permanen 

yaitu angka 24 baik Rp24,00., Rp240,00., 

Rp2.400,00., Rp24.000,00., Rp240.000,00., 

Rp2.400.000,00. dan seterusnya sesuai dengan 

kemampuan, akan tetapi harus tetap berada di 

angka 24. Angka 24 hanya itu terdapat dalam 

masyarakat adat Lampung Pepadun, lain halnya 

dengan masyarakat adat Lampung Saibatin yang 
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tidak mengenal adanya tingkatan daw yang harus 

dipenuhi dalam melakukan sebambangan.
32

 

 

C. Adat Bangun Rumah Suku Lampung Pepadun. 

 

Makhluk hidup khususnya manusia memiliki kebutuhan dasar yang dapat 

memberinya rasa aman, tenang dan nyaman yaitu salah satunya adalah kebutuhan 

papan, khususnya tradisi membangun rumah. Adapun tradisi membangun atau 

mendirikan sebuah bangunan rumah, merupakan sebuah tradisi berarsitektur yang telah 

dilakukan oleh suku-suku bangsa di Indonesia sejak zaman dahulu. Setiap manusia 

memerlukan sebuah tempat untuk berlindung dari marabahaya hewan buas, cuaca atau 

panas dan hujan, mereka mulai mendirikan sebuah bangunan yang akhirnya menjadi 

tempat tinggal. Setiap suku bangsa memiliki bentuk arsitekturnya sendiri. Bentuk 

arsitektur di sini dapat juga dikatakan bangunan serta bagaimana mendirikan 

bangunannya. Arsitektur pada suatu suku bangsa selalu berhubungan dengan 

kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut, adat-istiadat, iklim dan kondisi alam setempat, 

serta mata pencaharian. 

Tata ruang bagian badan rumah pada rumah adat panggung Desa Padang Ratu 

melambangkan nilai-nilai serta norma-norma pergaulan sosial keluarga. Berikut ini 

ruangan di rumah tradisional Lampung, terdiri dari:  

1. Tepas (teras depan)  

2. Ruang tamu (pengidangan ragah) laki-laki  

3. Ruang keluarga (pengidangan sebay)  perempuan 

4. Kamar (pates)  

5. Kamar samping (juyou pates)  

6. Ruang penghubung (jembatan)  

7. Dapur (gakhang) 

8. Beranda belakang (tadah embun).
33

 

Arsitektur rumah tradisional ditumbuhkembangkan oleh suatu masyarakat 

pendukung suatu kebudayaan sebagai cerminan dari kehidupan sosial masyarakat dan 

                                                             
32 Ratih Okta Pramudita, Aprilianti Dan Siti Nurhasanah. Penyelesaian Kawin Lari (Sebambangan) 

Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus, Pactum Law Journal, 

Vol. 1, No. 2 (2018), Halaman 133-134. 
33

 Ani Rostiyati, Typology Of Traditional House Of Wana Village In East Lampung, Patanjala, Vol. 5, 

No.3 September (2013), Halaman 463-464. 
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kebudayaannya. Karena itu, arsitektur rumah tradisional sebagai perwujudan dari suatu 

masyarakat yang mempunyai pola kehidupan sosial yang kuat dalam memegang teguh 

adat-istiadat. Desa Padang Ratu dalam pembangunan suatu rumah warganya harus 

meletakkan beberapa benda yang diyakini dengan makna tertentu, di bagian atas dekat 

dengan atap rumah biasa masyarakat yang memiliki bangunan harus meletakkan 

bendera merah putih serta tumbuhan-tumbuhan seperti tebu hitam, kelapa, padi, dan 

pisang raja sebagai  lambang syukur kepada sang maha kuasa.
34

 

 

D. Etnobotani 

 

1. Sejarah Etnobotani  

Awal mula penggunaan etnobotani dicetuskan oleh Power yaitu botani aborigin 

pada tahun 1875 yang mencangkup pemanfaatan jenis tumbuhan oleh penduduk lokal 

yang digunakan untuk bahan sandang, bahan obat-obatan, bahan bangunan, bahan 

makanan. Kemudian tanggal 5 Desember di tahun 1895 istilah ilmu etnobotani muncul 

pertama kali di artikel anonym diterbitkan oleh Evening Telegram dalam pertemuan 

para arkeologi oleh J. W Harsberger, yang mengatakan bahwa etnobotani merupakan 

ilmu yang memanfaatkan flora dengan konvensional yang dilakukan suku primitif. 

Etnobotani menjelaskan hubungan masyarakat dengan sumber daya flora di wilayahnya 

secara langsung maupun secara tidak langsung. Ilmu etnobotani ini memfokuskan pada 

hubungan intens budaya masyarakat dan keanekaragaman hayati di sekitar.35 

Kemudian secara fisik ilmu etnobotani sudah ada sejak 1983 di Indonesia, 

dimana pada saat itu diresmikannya Museum Etnobotani di Herbarium Bogoriense 

tepatnya di Bogor yang letaknya di depan Kebun Raya Bogor. Museum Etnobotani 

tersebut menyimpan berbagai macam koleksi pemanfaatan tumbuhan dari masa ke 

masa. Untuk perkembangan penelitian etnobotani saat ini sudah terjadi adanya 

perubahan yang lebih maju di seluruh dunia, hanya saja fokusnya bervariasi. Negara 

Asia sendiri lebih mengarah ke pendokumentasian tumbuhan, bahkan sudah ada sejak 

jaman dahulu dengan adanya pahatan atau ukiran di candi – candi dan beberapa ukiran 

di candi terdapat relief yang menggambarkan berbagai jenis tumbuhan dengan cara 

pemanfaatannya.
36

 

Penelitian etnobotani sudah dengan baik berkembang di Indonesia bahkan di 

negara lain sejak tahun 2000-an, penelitian ini menyertakan disiplin ilmu terutama 

botani dan antropologi. Dilihat dari grafik yang ada dibawah, pada tahun 1986-1990 

peneliti etnobotani banyak dilakukan oleh antropolog kemudian pada tahun 1990-2000 

sudah lebih banyak dilakukan penelitian oleh ahli botani dapat disimpulkan dilihat dari 

                                                             
34   Mashuri (Kiyai Putra), “Adat Bangun Rumah pada Desa Padang Ratu”, wawancara, Febuari, 2021. 
35 Suryadarma IGP, Diktat Kuliah Etnobotani, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Biologi FMIPA, 

Universitas Negeri Yogyakarta., 2008), Halaman 12. 
36  Ibid, Halaman 2-4. 
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grafik bahwa tahun 1996 sampai tahun 2000-an penelitian etnobotani sudah banyak 

peningkatan yang besar. 

 
(Gambar 1. Keterangan jumlah artikel penelitian ilmu etnobotani yang 

digarap oleh antropolog dan ahli botani).
37

 

Contoh nyata adanya ilmu etnobotani sejak dahulu kala dibuktikan dari relief 

bangunan seperti candi dan berbagai naskah kuno yang didalamnya menjabarkan 

macam tumbuhan yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat jawa pada saat itu. Itulah 

yang menandakan bahwa masyarakat suku jawa sudah banyak memanfaatkan, 

mengenal dan memelihara tumbuhan sebagai bagian dari upaya pemenuh kebutuhan 

hidup.  

 
(Gambar 2. Relief Candi Borobudur).

38
 

Menurut (Surayin 2002 dalam Nala 2005), masyarakat Bali contohnya yang 

menjadikan aneka macam flora sebagai simbol keberadaan dirinya.  Dimana berbagai 

jenis flora disusun sinkron menggunakan aksara hanacaraka. Ada masyarakat lokal di 

belahan dunia yang mempunyai keyakinan bahwa tumbuhan sebagai sumber 

kehidupan. Dengan adanya tumbuhan ini dimanfaatkan sebagai bahan pangan, pakaian, 

obat dan upacara adat yang dijadikan penunjang dasar kehidupan dan kebudayaan 

masyarakat mulai pertama sejarah.
39

 

2. Pengertian Etnobotani 

Pengertian dari Etnobotani sudah menggambarkan kata etnik atau suku yang 

diambil dari kata depan yaitu etno, secara keseluruhan makna dari kata Etnobotani ialah 

                                                             
37  Marina Silalahi, Diktat Etnobotani, (Jakarta, 2020), Halaman 7-8. 
38 Purnomo, Tanaman Kultural Dalam Perspektif Adat Jawa, (Malang, Indonesia: UB Press,  2013), 

Halaman 5. <http://www.ubpress.ub.ac.id>. 
39 Suryadarma, IGP, Op.Cit, Halaman 12-13. 
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masyarakat dan ilmu pengetahuan mengenai flora. Dimana pendayagunaan varietas 

tumbuhan adalah bahan yang harus dikenali dan dimengerti dengan serius oleh para 

peneliti. Oleh karena itu, nama tumbuhan yang digunakan atau yang dimanfaatkan 

wajib di kenali baik dari jenis sampai kultivarnya.
40

 

Etnobotani juga memiliki arti sebagai cabang ilmu yang mempelajari keterkaitan 

langsung antara tumbuhan dan manusia dalam penggunaan dan pengelolaannya, 

spesifik pada masyarakat konvensional kuno. Etnobotani ini mempunyai kekuatan 

dalam mengungkapkan pengetahuan tradisional dalam suatu rumpun masyarakat 

tentang keanekaragaman sumber daya hayati, budaya dan konservasi.
41

 

Studi etnobotani ini dapat digunakan dalam mendokumentasikan pemahaman 

masyarakat tradisional maupun masyarakat biasa yang sudah menggunakan aneka 

macam bantuan tumbuhan guna membantu aktivitas dalam kehidupan. Penunjang 

kehidupan masyarakat berupa bahan pangan, obat-obatan, upacara adat, bahan 

kerajinan, bahan pewarna, dan bahan bangunan. Minimal dalam suatu kelompok 

masyarakat memiliki ketergantungan pada tumbuhan yaitu dijadikan sebagai sumber 

bahan pangan.
42

  

Peningkatan ilmu etnobotani merupakan suatu perhatian lantaran mampu menjadi 

penghubung antara ilmu pengetahuan yang ada di rakyat lokal dengan ilmu yang telah 

dibuktikan secara ilmiah. Etnobotani ini salah satu penyokong perlindungan tumbuhan 

atau sumber daya alam yang juga dijadikan sebagai penghormatan serta proteksi 

terhadap keragaman hayati yang ada. Dengan begitu ilmu etnobotani ini dapat dijadikan 

sebagai acuan untuk pengetahuan keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia 

khususnya.
43

 

Studi etnobotani sudah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur‟an. Allah SWT sudah 

membuat gambaran yang besar beserta petunjuk  kepada makhluk-Nya yang bertujuan 

agar manusia sebagai insan yang diberi akal bisa digunakan untuk berfikir sehingga 

dapat mengartikan semua maksud dari ayat yang terdapat di dalam Al-Qur‟an. Allah 

berfirman dalam Qur‟an Surat ThaaHaa ayat 53 : 

َظهََك  َٔ ا  ْٓدا ٍْ َََۡلتٍ َشتبىانبِري َجَعَم نَُكُى اْْلَْزَض َي ل ِي اجا َٔ ِّ أَْش لِء َيلءا فَأَْخَسْجَُل ِِ ًَ ٍَ انعب ََْصَل ِي أَ َٔ  .نَُكْى فَِۡٓل ُظًُۡلا 

                                                                                                                              

Artinya : “yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah 

menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka 

Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang 

bermacam-macam”. 

Dalam etnobotani ayat di atas menjelaskan kaitan antara pemanfaatan tumbuhan 

dengan manusia, yaitu berbagai macam jenis tumbuhan yang hidup di bumi dengan 

bantuan air hujan untuk salah satu penyuburan, dimana dari setiap tumbuhan yang 

                                                             
40 Jati Batoro, Pengelolaan Lingkungan: Dengan Pendekatan Etnobiologi-Etnobotani (Jl. Veteran, 

Malang 65145 Indonesia: UB Press, 2015), Halaman 15. <http://www.ubpress.ub.ac.id>. 
41 As Syaffa Al Liina, Husna Ainun Fauziah, dan Nurmiyati. Op, Cit, Halaman 25. 
42 Suryadarma, IGP, Op.Cit, Halaman 11. 
43 Titri Anggraini, Sri Utami, and Murningsih, Op. Cit, Halaman 13. 
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hidup secara liar ataupun yang dibudidayakan semua memiliki manfaat dan kegunaan 

yang bermacam-macam pula. Sudah banyak sekali contoh tumbuhan yang 

dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber pangan,  kesehatan, dan masih banyak 

lagi.
44

 

 

E. Pemanfaatan Tumbuhan  

 

Tumbuhan ialah makhluk hidup yang memiliki sel yang kompleks dan dapat 

membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis, yang juga memiliki zat hijau daun 

atau biasa disebut dengan klorofil. Tumbuhan adalah keanekaragaman hayati yang pasti 

ada di kehidupan kita, baik yang habitatnya liar atau yang sengaja dibudidayakan. 

Menurut (Yuniati dan Alwi tahun 2010) masyarakat lokal sudah lama memanfaatkan 

jenis tumbuhan yang berada di sekitar wilayahnya.
45

 

Relasi antara budaya masyarakat dengan sumber daya tumbuhan di lingkungannya 

secara langsung atau secara tidak langsung menciptakan pengetahuan akan 

pemanfaatan, konservasi dan pelestarian tumbuhan di dalam kebudayaan penduduk 

lokal tersebut. Pemahaman oleh masyarakat lokal tentang adat dapat dilihat dari adanya 

pengetahuan tradisional yang telah masyarakat kembangkan guna mendukung 

kehidupan. Pengetahuan tradisional dapat digunakan dalam mengetahui jenis 

tumbuhan, pengaruh serta sifat-sifat dari tumbuhan dan perlakuan terhadap tumbuhan 

tersebut.
46

 

Kegunaan macam-macam tumbuhan oleh suku tertentu mencangkup seluruh 

identitas budaya yang bersangkutan, dengan demikian pembahasan mengenai ilmu 

etnobotani tidak hanya menyangkut dalam biologi taksonomi satu jenis atau beberapa 

tumbuhan, tetapi dalam pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dengan kelompok 

tumbuhan dalam melangsungkan budayanya serta menjaga etnisitasnya.
47

 

Pemanfaatan ganda tumbuhan dalam etnobotani yaitu tumbuhan oleh kelompok 

masyarakat tidak bersifat satu, jadi yang dimaksud ialah kehadiran berbagai macam 

tumbuhan akan memiliki konteks beraneka ragam pula. Contohnya tumbuhan kelapa 

dimana tumbuhan ini memiliki banyak kegunaan yang dapat disebut sebagai tumbuhan 

multiguna, yang kita ketahui tumbuhan kelapa hampir semua bagiannya dapat 

dimanfaatkan mulai dari daun, bunga, akar, batang dan buahnya.
48

 

Demikian bumi kita yang diciptakan oleh Allah SWT  ini bukanlah alam yang siap 

pakai tetapi harus adanya olahan dan menghasilkan sesuatu yang baik dan bermanfaat. 

Manusia dipilih sebagai vicegerent on the earth atau khalifah di bumi bertugas menjaga 

                                                             
44 Syaiful Rizal, "Manfaat Alam Dan Tumbuhan 'Sumber Belajar Anak' dalam Perspektif Islam", 

Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 51, no. 1, (2020): Halaman 98-99. 
45 As Syaffa Al Liina, Husna Ainun Fauziah, Op.Cit, Halaman 24. 
46 Feni Siti Ruqoyah, Studi Etnobotani Tumbuhan Untuk Bahan Bangunan Dan Kerajinan Di Kampung 

Adat Kuta Kabupaten Ciamis, (Bandung, Indonesia: Universitas Pendidikan Indonesia, 2017), Halaman 1. 
47

  Suryadarma, IGP, Op.Cit, Halaman 27. 
48  Ibid, Halaman 36. 
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keharmonisan dan kelestarian alam, inipun berkaitan dengan tumbuhan dan manusia. 

Banyak nilai manfaat yang didapat dari tumbuhan oleh manusia, dengan keberadaan 

tumbuhan ini sebagai berkah dan nikmat yang Allah SWT kasih kepada seluruh 

makhluk-Nya.49 

Menurut (Irzal Fakhrozi, 2009) adapun ciri-ciri dari tumbuhan yang digunakan 

dalam kegiatan ritual adat yang terpilih, diantaranya: 

1. Memiliki sifat dari tumbuhan, ini biasanya diberikan pada saat upacara 

pemberian nama untuk anak yang baru lahir perempuan. Contohnya jenis 

bunga yang dijadikan salah satu makna feminim dalam arti sebuah nama, 

berupa Lili, Melati, Dahlia. 

2. Sifat tumbuhan serta nama tanaman yang dikaitkan dengan makna 

kebaikan atau mengandung nilai positif. Contohnya Janur (pelepah daun 

muda yang dianyam) yang berarti melambangkan seseorang yang 

menempuh hidup baru memiliki nilai yang agung. 

3. Warna tumbuhan yang digunakan dalam berbagai upacara melambangkan 

keindahan. Dimana arti dari warna putih yaitu kesucian, warna merah 

keberanian dan warna kuning keagungan. 

4. Biasanya tumbuhan yang dipakai pada saat ritual adat memiliki manfaat 

yang berkaitan dengan penolak bala dan mengandung kesehatan. 

5. Tumbuhan yang digunakan memiliki manfaat dalam pengharum atau 

bumbu dalam pengawetan di upacara kematian Suku Toraja.
50

 

 

F. Suku Lampung Pepadun 

 

Pepadun memiliki makna sehari-hari sebagai bangku tahta kepenyimbangan adat 

yang berbahan dasar dari kayu berkaki 4 dan memiliki ukiran, bangku tahta tersebut 

didapat para penyimbang terdahulu dari seba ke Banten pada abad ke 17. Bangku tahta 

itu digunakan oleh para punggawa Banten dalam acara serba besar di Pusiban 

Kesultanan Banten. Yang menurut istilah pepadun berasal dari pepadu-an yaitu 

pertemuan, yang dimaksud disini adalah pertemuan pejabat kerajaan atau 

permusyawaratan dalam menghadiri peradilan adat.
51

 

Rakyat Lampung Pepadun mendiami daerah dataran tinggi di kota Lampung. 

Berdasarkan sejarah, rakyat suku pepadun berkembang di wilayah Abung, Way Kanan 

dan Way Seputih (Pubian). Rakyat Pepadun mengikuti sistem korelasi dimana garis 

keturunan ayah dan anak laki-laki tertua yang akan menjadi kedudukan adat tertinggi 

yang biasa disebut dengan penyimbang. Gelar penyimbang sangatlah dihormati di adat 

pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. 

                                                             
49  Syaiful Rizal, Op.Cit, Halaman 98. 
50 Devi Komalasari, "Kajian Etnobotani Dan Bentuk Upaya Pembudidayaan Tumbuhan Yang 

Digunakan Dalam Upacara Adat Di Desa Negeri Ratu Tenumbang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten 

Pesisir Barat", (Disertasi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung,2018), Halaman 17. 
51 Rani Amelia Putri, Sejarah Lembaga Adat Megou Pak Tulang Bawang, (Metro, 2018), Halaman 26. 
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Nama pepadun bermula dari perangkat adat yaitu dalam proses cakak pepadun. 

Pepadun merupakan kursi atau singgasana kayu ialah simbol dari status sosial dalam 

keluarga. Prosesi cakak pepadun biasa dilakukan di rumah adat lampung yaitu rumah 

sesat yang dipimpin oleh oleh pimpinan adat yang posisi kedudukan adatnya paling 

tinggi. Masyarakat adat pepadun memiliki wilayah yang beragam, sebagai berikut : 

a. Abung Siwo Mego yaitu masyarakat Abung yang menduduki 7 wilayah adat : 

Kotabumi, Seputih Timur, Sukadana, Labuhan Maringgai, Jabung, Gunung 

Sugih dan Terbanggi. 

b. Megou Pak Tulang Bawang yaitu masyarakat yang menduduki 4 wilayah adat 

: Menggala, Mesuji, Panaragan dan Wiralaga.  

c. Pubian Telu Suku yaitu masyarakat Pubian yang menduduki wilayah adat : 

Tanjung Karang, Balau, Bukujadi, Tegineneng, Seputih Barat, Padang Ratu, 

Gedung Tataan dan Pugung. 

d. Sungkai Bunga Mayang-Buay Lima Way Kanan yaitu masyarakat sungkai 

yang mendiami 9 wilayah adat : Negeri Besar, Ketapang, Pakuan Ratu, 

Sungkai, Bunga Mayang, Belambangan Umpu, Baradatu dan Kasui.
52

 

 

G. Herbarium 

 

Herbarium dikenal dengan specimen herbarium atau material tumbuhan yang 

sudah diawetkan, yang dimana berasal dari kata Hortus yang berarti kebun dan 

Botanicus yang artinya botani yang dikeringkan dan disusun sesuai klasifikasi. 

Herbarium merupakan metode yang berguna sebagai pengawetan tumbuhan dengan 

cara-cara tertentu, herbarium dilengkapi dengan status tumbuhan baik dari morfologi, 

ekologi, taksonomi bahkan geografi, biasa dibuat sebagai koleksi.
53

 

Herbarium biasanya menggunakan spesimen yang dewasa, tidak memiliki penyakit 

secara fisik dan tidak sedang terserang oleh hama. Untuk tumbuhan seperti pepohonan 

dan semak biasa dengan mengambil ujung batang, buah, bunga, daun, dan akarnya 

sedangkan untuk tumbuhan yang bentuknya herba menggunakan seluruh bagian 

tumbuhan. Herbarium merupakan penyimpanan spesimen tumbuhan secara kering dan 

basah, herbarium juga digunakan dalam studi tentang tumbuhan khususnya untuk 

pengklasifikasian dan tatanama. Herbarium tumbuhan kering dilakukan melalui proses 

pengawetan, dipress kemudian diletakkan di karton manila atau bisa diganti dengan 

yang sejenis serta dilengkapi label yang diisi dengan data tumbuhan yang berkaitan 

kemudian disimpan dengan baik di suatu tempat yang sudah disediakan. Herbarium 
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dimanfaatkan sebagai bahan studi bagi peserta didik dan bisa digunakan oleh pendidik 

sebagai alat bantu di suatu kegiatan belajar mengajar.
54

 

Fungsi dari herbarium yaitu sebagai pusat referensi, yang dimana sumber 

identifikasi tumbuhan oleh para ahli taksonomi dan semua yang bertugas dalam 

konservasi alam, kedua sebagai lembaga dokumentasi dimana koleksi yang dijadikan 

sebagai contoh dari penemuan spesies baru, tumbuhan yang memiliki nilai sejarah dan 

ekonomi, dan lainnya, terakhir dijadikan sebagai pusat penyimpanan data yaitu para 

ahli kimia memanfaatkan untuk digunakan sebagai bahan mempelajari alkaloid juga 

digunakan sebagai pencarian bahan ramuan obat-obatan oleh para ahli farmasi dan 

lainnya. Adapun tujuan membuat herbarium yaitu : 

1. Mengoleksi berbagai spesimen tumbuhan yang ditemukan. 

2. Mendeskripsikan semua jenis tumbuhan yang ditemukan. 

3. Mengidentifikasi semua jenis spesimen tumbuhan yang dijumpai. 

4. Menyusun kunci identifikasi dari semua spesimen tumbuhan yang ditemui.
55

 

H. Media Pembelajaran (Booklet) 

Kata “media” berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata 

medium, secara harfiah kata media mempunyai makna pengantar atau perantara. 

Beberapa diantaranya ada yang mengemukakan atau mengartikan media adalah : 

a) Sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audio visual, termasuk 

teknologi perangkat kerasnya (NEA, 1969). 

b) Segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran 

pesan (AECT, 1977). 

c) Sarana fisik untuk menyampaikan isi pembelajaran seperti buku, video, 

film, slide dan sebagainya (Broggs, 1977).
56

 

 

Media pembelajaran yang digunakan yaitu booklet, menurut Baugh (1968) dalam 

Arsyad (2006) booklet sebagai alat bantu, sarana menyampaikan pesan memiliki 

kelebihan yaitudapat dipelajari setiap saat, memuat informasi lebih banyak. Keunggulan 

booklet dapat digunakan untuk belajar mandiri, dapat dibaca kapan saja, informasinya 

dapat dibagikan untuk keluarga dan teman dekat, disesuaikan dan dibuat secara 

sederhana serta diarahkan pada bagian tertentu.
57
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Ada yang mengatakan bahwa istilah booklet berasal dari buku dan leaflet, artinya 

media booklet merupakan perpaduan antara leaflet dengan buku atau sebuah buku 

dengan format (ukuran) kecil seperti leaflet. Struktur isinya seperti buku (ada 

pendahuluan, isi, penutup) hanya saja cara penyajian isinya jauh lebih singkat daripada 

sebuah buku, sedangkan buku saku hampir sama dengan booklet, hanya saja buku saku 

berukuran lebih kecil sehingga bisa dimaksukkan kedalam saku. Pengertian booklet 

menurut kamus besar bahasa Indonesia: Booklet adalah media cetak berupa selebaran, 

atau majalah, berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara 

periodik oleh suatu organisasi atau lembaga.
58

 

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 

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.
59
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