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RINGKASAN

•
Penggunaan bahan ulam, baik sebagai obat maupun tujuan lain cenderung
rneningkat,

terlebih dengan adanya isu back

to

nature serta krisis berkepanjangan

yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Obar tradisional

clan tanaman

obat banyak digunakan

dularn

masyarakat

menengah

kebuwah

terutarna

upayu

preventif, promotif dan rehabilitarif.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengetahuan rnasyarakat
pengguna obat obatan herbal mengenai khasiat
herbal, serta proses pengolahannya.

obat obatan berbasis

Metode Penelitian

tenaman

yang digunakan

adalah

deskriptif dengan data kuantitatif clan kualitatif.
Adapun hasil dari penelitian

ini adalah Pengetahuan masyarakat

pengguna

obat obatan herbal mengenai khasiat obat obatan berbasis tenaman herbal meliputi
pengetahuan jenis tanaman obat dan pemanfaatnya,
jamu untuk pengobatan,
sehari-hari,

pengetahuan

mengenai

pengetahuan mengenai khasiat
manfaat jamu dalam kehidupan

pengetahuan mengenai sifat jarnu, serta pengetahuan mengenai

nilai

tarn bah dari jamu.
Berkaitan dengan hal tersebut maka disarankan bahwa sebaiknya peminum
jamu berupaya untuk

mencari

inforrnasi

mengenai

jarnu dari sumber

yang

terpercaya dengan cara mencari Iiteratur jarnu melalui buku dan situs dal~m internet
dari pihak
informasi

yang memiliki

kewenangan,

yang berbasis "katanya".

bukan hanya

Karena hal tersebut

rnerugikan diri sendiri.
Keyword: Tanaman obat, masyarakat, herbal, informasi

sekedar mempercayai
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Puji Syukur Penulis panjatkan
taufik

dan didayah-Nya,

Inforrnasi

Mengenai

laporan

Khasiat

ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat -Nya.

kemajuan

Tanaman

penelitian

Obat

Melalui

dengan judul Penetrasi
Jejaring

Komunikasi

Komunitas Pengguna Obat Obatan Berbasis Herbal Di Jawa Baral telah berhasil
diselesaikan.
Kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya kerjasarna,
dukungan dan bantuan sernua pihak. Oleh karena itu tim pelaksana
mengucapkan

terirna kasih yang sedalarn-dalarnnya

kegiatan

kepada sernua pihak yang telah

membantu terlaksananya kegiatan ini.
Semoga semua amal baiknya kepada penulis mendapat imbalan yang lebih
besar dari Allah SWT. Amin
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BAB 1
PENDAHULUAN
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1.1 Konteks Penelitian

Sejak jaman dahulu, manusia

sangat mengandalkan

lingkungan

sekitarnya

untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya untuk makan, tempat berteduh, pakaian,
obat, pupuk, parfurn, dan bahkan untuk kecantikan dapat diperoleh dari lingkungan.
Sehingga kekayaan alam di sek.itar manusia
bermanfaat

dan

belum

sepenuhnya

sebenarnya sedernikian

digali,

dimanfaatkan,

rupa sangut
atau

bahkan

dikembangkan. Bangsa Indonesia telah lama mengenal dan rnenggunakan tanaman
berkhasiat obat sebagai saluh satu upaya dalam menanggulangi
Pengetahuan

tentang tanaman berkhasiat

masalah kesehatan.

obat berdasar pada pengalarnan

dan

ketrampilan yang secara turun temurun telah diwariskan dari satu generasi ke
generasi berikutnya.
Di zaman serba canggih dan modern ini, tanaman obat masih cukup populer
dan digemari oleh masyarakat,
bawah dan juga kelompok
fungsi dibalik macam-macam

terutama oleh lapisan masyarakat menengah ke

masyarakat yang menyadari

dengan benar beragam

tanaman obat yang ada dan tunbuh dengan baik di

lahan Indonesia.
Tanarnan obat tidak memberikan efek negatif atau efek sarnping
banyak daripada

yang lebih

obat-obatan modem yang diolah dari berbagai macam bahan

