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BABI 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan proses mengembangkan seluruh potensi yang 

ada pada setiap individu yang berlangsung sepanjang hayat, tidak mengenal 

umur dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 

yang berbunyi bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pendidikan merupakan suatu 

kebutuhan setiap manusia yang harus diupayakan secara sadar untuk 

membentuk dirinya menjadi pribadi yang berkualitas. 

Pendidikan bukan hanya suatu sistem pembelajaran yang dilakukan 

seperti di sekolah dalam pendidikan formal, melainkan juga segala bentuk 

kegiatan belajar, transfer pengetahuan, serta melatih keterampilan melalui 

suatu pengalaman yang terjadi selama proses belajar, semua proses tersebut 

terjadi dalam pendidikan informal. Coombs (dalam Kedrayate 1997) 

mengemukakan bahwa pendidikan informal adalah proses yang berlangsung 

sepanjang usia, sehingga setiap  orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan yang  bersumber  dari   pengalaman  hidup  sehari-hari. 

Pengaruh lingkungan termasuk di dalam pendidikan ini, yaitu pengaruh  

kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan, 

permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa. 

Pendidikan informal umumnya berlaku dari masyarakat atau orangtua 

kepada anak atau generasi selanjutnya yang berlangsung secara turun temurun 

dengan berbagai bentuk pembelajaran.  Bentuk pembelajaran yang terjadi 

pada setiap orang berbeda-beda, hal ini dapat dipengaruhi oleh etnik dan 
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kebudayaan yang ada  pada  suatu masyarakat  karena kebudayaan 

mempengaruhi pola pikir dan menghasilkan suatu kebiasaan masyarakat yang 

khas. Hal ini sesuai dengan pendapat Koentjaraningrat (2002) yang 

mengemukakan bahwa budaya atau culture (kebudayaan), meliputi tradisi, 

kebiasaan, niai-nilai, norma, bahasa, keyakian, dan pemikiran yang terpola 

dalam suatu masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi, serta 

memberikan identitas pada komunitas pendukungnya atau dalam rumusan 

yang lebih sederhana adalah cara seseorang hidup. 

Pada zaman globalisasi ini, kebudayaan masyarakat yang khas mulai 

terpengaruhi oleh kebudayaan luar yang berasimilasi melalui media massa, 

sehingga masyarakat ini mulai meniru kebudayaan luar tersebut. Namun di 

samping itu masih ada pula masyarakat yang masih mempertahankan budaya 

dan adat istiadat yang secara tegas ditetapkan oleh leluhurnya. Masyarakat 

yang mencerminkan sikap ini banyaknya adalah masyarakat pedalaman, salah 

satunya masyakat kampung adat. Masyarakat ini masih memegang erat tradisi 

dan menggunakan aturan adat sebagai acuan dalam berhubungan dengan 

sesama masyarakat dan lingkungan alam. Ketentuan masyarakat dalam 

menggunakan dan mengelola sumber alam pun diatur oleh peraturan adatnya. 

Hubungan antara manusia dengan lingkungannya ditentukan oleh 

kebudayaan setempat sebagai pengetahuan yang diyakini serta menjadi 

sumber sistem nilai. Sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat secara 

tradisi merupakan salah satu bagian dari kebudayaan suku bangsa asli. 

Kondisi pedesaan dan kampung adat yang kental akan budaya serta secara 

geografis memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah, terutama pada 

tumbuh-tumbuhan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, baik untuk 

dikonsumsi, sebagai obat maupun sebagai alat (Prawiroatmodjo dkk., 2006). 

Indonesia sebagai negara kesatuan yang terdiri dari berbagai pulau 

memiliki bermacam-macam suku bangsa dengan berbagai etnis dan 

kebudayaan. Prawiroatmodjo, dkk. (2006) mengemukakan bahwa,  salah satu 

ciri dari budaya masyarakat di negara berkembang adalah masih dominannya 

unsur-unsur tradisional dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Salah satu 

aktivitas masyarakat tersebut adalah penggunaan tumbuhan lokal sebagai 
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bahan obat-obatan oleh berbagai suku bangsa atau sekelompok masyarakat 

yang tinggal di desanya. Tradisi pengobatan suatu masyarakat tidak terlepas 

dari kebiasaan atau budaya setempat. Keragaman jenis tumbuhan yang 

digunakan sebagai obat tradisional pun terbentuk melalui suatu proses 

sosialisasi yang secara turun temurun dipercaya dan diyakini kebenarannya 

oleh leluhur dan masyarakatnya.  

Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat ini merupakan bagian dari 

etnobotani yang dikaji dalam bidang ilmu Biologi. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Atmojo di Desa Cabak Kijen, Blora pada 

tahun 2003, pengetahuan yang dimiliki masyarakat saat ini hanya sebatas 

pengetahuan turun temurun sebagai bentuk interaksi antara masyarakat dengan 

lingkungannya, khususnya pengetahuan tentang tumbuhan lokal (etnobotani) 

yang biasa digunakan untuk mengobati penyakit sehari-hari. Meskipun 

pelayanan kesehatan di Indonesia sudah berkembang, namun jumlah 

masyarakat yang memanfaatkan pengobatan dengan obat tradisional tetap 

tinggi. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2001, 57,7% penduduk 

Indonesia melakukan pengobatan sendiri tanpa bantuan medis dengan memilih 

cara pengobatan tradisional lainnya. Salah satu kebiasaan memanfaatkan 

tumbuhan lokal sebagai obat tradisional ini masih dilakukan oleh masyarakat 

desa pedalaman dan kampung adat yang masih memegang erat tradisi 

leluhurnya. 

Kampung Adat Ciptarasa yang merupakan bagian dari Kesepuhan 

Adat Ciptagelar merupakan salah satu kampung adat budaya Sunda yang 

berada di wilayah Desa Sirnarasa, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, 

Jawa Barat. Masyarakat di Kampung Adat Ciptarasa ini masih memegang erat 

adat dan budaya kasepuhan. Salah satu kebudayaan yang menjadi ciri khas 

dan keunikannya adalah kebudayaan masyarakat dalam bertani, mengelola 

hutan dan memanfaatkan sumber daya tumbuhan menjadi obat tradisional. 

Sesuai dengan karakteristik masyarakat adat yang telah dijabarkan 

sebelumnya, bahwa jenis kelompok masyarakat ini masih mewariskan 

pengetahuannya secara turun temurun, tidak terkecuali pengetahuan mengenai 

etnobotani obat-obatan tradisional. Berdasarkan latar belakang tersebut, 
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dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk mengkaji pengetahuan 

etnobotani obat-obatan pada masyarakat kampung adat Ciptarasa dan cara 

pewarisan pengetahuan tersebut kepada generasi selanjutnya sebagai salah 

satu pembelaran dalam pendidikan informal.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah : 

“Bagaimanakah pengetahuan Etnobotani obat tradisional dan pewarisannya 

pada masyarakat Kampung Adat Ciptarasa, Kecamatan Cikakak, Kabupaten 

Sukabumi?” 

 

C. Pertanyaan Penelitian 

Diambil dari rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka 

dapat dipaparkan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengetahuan masyarakat Kampung Adat Ciptarasa 

mengenai etnobotani obat tradisional? 

2. Bagaimanakah pewarisan pengetahuan etnobotani obat tradisional oleh 

masyarakat Kampung Adat Ciptarasa kepada generasi selanjutnya?  

 

D. Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini jelas batasannya 

dan tidak meluas cangkupannya, maka peneliti merumuskan batasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Pengetahuan etnobotani obat tradisional yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah mengenai tumbuhan lokal di sekitar Kampung Adat Ciptarasa serta 

pemanfaatannya sebagai bahan obat tradisional dalam mengobati penyakit 

yang dialami sehari-hari oleh masyarakatnya. 

2. Pewarisan pengetahuan obat tradisional yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah cara mewariskan pengetahuan yang berlangsung secara turun 

temurun yang merupakan bagian dari pendidikan informal di Kampung 

Adat Ciptarasa 
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3. Generasi selanjutnya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah generasi 

muda/remaja masyarakat Kampung adat Ciptarasa yang berusia setara 

siswa SMP dan SMA. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengkaji bagaimana pengetahuan masyarakat Kampung Adat 

Ciptarasa mengenai etnobotani obat tradisional yang biasa dimanfaatkan 

sehari-hari, 

2. Untuk mengetahui bagaimana pewarisan pengetahuan etnobotani obat 

tradisional oleh masyarakat Kampung Adat Ciptarasa kepada generasi 

selanjutnya dalam pembelajaran berbasis budaya lokal.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi  peneliti : 

a. Menambah wawasan mengenai kebudayaan dan adat istiadat 

masyarakat Kampung Adat Ciptarasa sebagai bagian dari keragaman 

budaya masyarakat Indonesia. 

b. Menambah pengetahuan mengenai jenis-jenis tumbuhan obat yang 

digunakan oleh masyarakat Kampung Adat Ciptarasa dan cara 

pemanfaatannya 

c. Memahami cara pewarisan pengetahuan etnobotani obat-obatan pada 

masyarakat Kampung Adat Ciptarasa sebagai pembelajaran berbasis 

budaya lokal.  

2. Bagi masyarakat umum : 

a. Dapat memberikan informasi mengenai berbagai manfaat praktis dari 

tumbuhan obat-obatan tradisional. 

b. Memberikan pengetahuan mengenai kebudayaan masyarakat 

Kampung Adat Ciptarasa terkait dengan pemanfaatan tumbuhan obat 

c. Dapat memberikan rujukan mengenai jenis-jenis tumbuhan obat-

obatan tradisional dari hasil inventarisasi yang didapat dari observasi. 
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3. Bagi peneliti lain: 

Dapat dijadikan sumber rujukan atau referensi untuk penelitian lebih 

lanjut. 

 

4. Bagi dunia pendidikan 

Kearifan lokal yang dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia dapat 

diterapkan dan diimplementasikan dalam pendidikan formal seperti di 

sekolah sebagai pendidikan berbasis budaya lokal, sehingga pendidikan 

formal dapat bersinergi dengan kebudayaan masing-masing daerah. 

 

G. Struktur Organisasi 

Pada stuktur organisasi penulisan skripsi ini akan dijabarkan mengenai 

kerangka skripsi secara umum, hal-hal yang menggambarkan setiap bab serta 

keterkaitan antar babnya. Ada pun stuktur organisasi ini mengacu pada 

pedoman karya tulis ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tahun 

2015. Struktur organisasi yang digunakan terdiri dari lima bagian, yaitu 

pendahuluan, daftar pustaka, metode penelitian, temuan dan pembahasan, 

serta kesimpulan dan saran. 

Bab pendahuluan merupakan bagian yang menggambarkan alasan 

serta hal-hal yang mendasari penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang, 

perumusan masalah, batasan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian 

serta struktur organisasi. 

Pada bab selanjutnya, bagian kajian pustaka menjabarkan sumber-

sumber dalam melakukan penelitian dan penulisan. Berisi tentang teori-teori 

yang relevan terkait penelitian. Pada bagian kajian pustaka secara umum 

menggambarkan teori mengenai pendidikan informal, etnobotani obat 

tradisional, gambaran tentang Kampung Adat Ciptarasa, serta hasil penelitian-

penelitian sejenis yang relevan dengan penelitian ini. 

Setelah kajian pustaka, selanjutnya terdapat  metode penelitian yang 

menggambarkan alur dan tata cara pengambilan dan pengolahan data. Pada 

bagian metode penelitian ini berisi tentang desain penelitian, partisipan dan 

tempat penelitian, pengumpulan data dan instrumen, serta analisis data. Secara 

umum bagian ini memberikan informasi mengenai cara yang dilakukan 
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peneliti dalam memperoleh dan menganalisis data menjadi informasi yang 

dituangkan dalam skripsi. Setelah bab ini, kemudian dipaparkan mengenai isi 

dari penelitian secara keseluruhan pada bab selanjutnya, yaitu bagian temuan 

dan pembahasan. 

Pada bagian temuan dan pembahasan, akan digambarkan dan 

dijelaskan secara keseluruhan mengenai hasil penelitian yang didapat dan 

dijaring melalui desain dan instrumen penelitian. Pertama-tama pada bab ini 

dipaparkan terlebih dahulu hasil penelitian, kemudian dikembangkan dan 

dibahas berdasarkan teori-teori dan sumber referensi yang ada dalam kajian 

pustaka. 

Bagian akhir dari penulisan ini adalah kesimpulan dan saran. Pada 

bagian ini dikemukakan kesimpulan atau inti dari penelitian yang telah 

dilakukan. Kemudian terdapat saran yang diajukan peneliti untuk penelitian-

penelitian selanjutnya yang sejenis, bagi masyarakat Kampung Adat Ciptarasa 

sebagai subjek penelitian, serta bagi dunia pendidikan secara umum. 


