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BAB II 

KAJIANTEORI 

 
2.1 Konsep Etnobotani 

2.1.1 Definisi Etnobotani 

Istilah etnobotani yang pertama sekali diusulkan oleh Harsberger pada 

tahun 1895, dan didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu yang mendalami 

hubungan budaya manusia dengan sumbernya nabati di lingkungannya 

(Ashar 1994). Etnobotani berasal dari dua kata Yunani yaitu ethnos dan 

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

kelompok dari suatu populasi dengan latar belakang budaya yang sama dari 

adat istiadat, karakteristik bahasa dan sejarahnya, sedangkan botani adalah 

ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Dengan demikian etnobotani 

berarti kajian interaksi antara manusia dengan tumbuhan atau dapat diartikan 

sebagai studi mengenai pemanfaatan tumbuhan pada suatu budaya tertentu 

(Martin, 1998). 

2.1.2 Ruang Lingkup Etnobotani  

Ruang lingkup etnobotani sekarang sudah mulai mengalami 

perluasan, karena etnobotani semakin banyak digunakan oleh peneliti. 

Dari mulai hanya mengungkap pemanfaatan keanekaragaman jenis 

tumbuhan oleh masyarakat lokal, perkembangan pesat yang cakupannya 

interdispliner meliputi berbagai bidang. Secara khusus etnobotani 

mencakup beberapa studi yang berhubungan dengan tumbuhan, termasuk 

bagaimana masyarakat tersebut mengklasifikasikan dan menamakannya, 
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bagaimana suatu masyarakat menggunakan dan mengelola juga 

mengeksploitasi dan pengaruhnya terhadap evolusinya (Dyopi, 2011). 

2.1.3 Pendekatan Etnobotani 

Menurut Cotton, (1996) pada umumnya pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian etnobotani ada tiga macam yaitu: 

a) Etnobotani Utiliarian yaitu masyarakat mengenal penggunaan atau 

pemanfaatan tumbuhan berdasarkan karakter morfologi. Contohdaun 

getah dan sebagainya. Kemudian pengetahuan tersebut diwariskan secara 

turun temurun yang disebut dengan pengetahuan empiris. 

b) Etnobotani Kognitif yaitu masyarakat mengenal pemanfaatan tumbuhan 

berdasarkan sosial budaya seperti kegiatan ritual, upacara adat, dan 

sebagainya. 

c) Ekologi dan Ekologi Budaya yaitu lingkungan yang sudah mengalami 

perubahan atau yang dibuat oleh manusia melalui proses budaya. 

2.2 Tanaman Mangrove 

Mangrove merupakan jenis tumbuhan yang memiliki kemampuan 

beradaptasi pada kondisi lingkungan yang ekstrim, seperti pada tanah yang 

tergenang, lingkungan air dengan kadar garam tinggi, dan kondisi tanah yang 

tidak stabil. Tumbuhan mangrove tumbuh di daerah pasang surut seperti pada 

laguna, muara sungai dan daerah terlindung. Hutan mangrove lebih dikenal 

dengan sebutan hutan bakau yang merupakan salah satu jenis tumbuhan yang 

menyusun ekosistem hutan mangrove. Hutan mangrove di Indonesia 

mempunyai banyak sekali manfaat baik dari aspek ekonomi, sosial, dan 
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ekologi. Habitat yang terdapat pada hutan mangrove lebih bervariasi 

dibanding dengan hutan daratan, dikarenakan adanya interaksi komponen 

penyusun ekosistem yang kompleks. Ekosistem yang terdapat pada hutan 

mangrove tidak terpengaruh iklim, melainkan sangat terpengaruh oleh faktor 

edafis dalam pembentukan ekosistemnya (Zakaria dkk, 2020). 

Tanaman mangrove merupakan salah satu tanaman pesisir yang memiliki 

manfaat yang sangat banyak, Salah satu nya mangrove jenis Avecennia sp. 

terutama Avecennia marina mangrove ini diketahui memiliki kandungan 

metabolit sekunder berupa saponin, alkaloid, tannin, flavonoid, triterpenoid, 

fenolik dan glikosida. Dari kandungan mangrove tersebut diketahui memiliki 

manfaat sebagai antimikroba, antimalaria, antikanker, dan antioksidan. Salah 

satu kemampuan yang dimiliki tumbuhan mangrove yaitu anti malaria 

sehingga digunakan objek uji yaitu nyamuk dari jenis Aedes aegypti (Eriani 

dkk, 2019). 

2.2.1 Macam-macam Tumbuhan Mangrove 

Mangrove merupakan ekosistem yang berada pada wilayah 

intertidal, dimana pada wilayah tersebut terjadi interaksi yang kuat 

antara perairan laut, payau, sungai dan terestrial. Interaksi ini 

menjadikan ekosistem mangrove mempunyai keanekaragam yang tinggi 

baik berupa flora maupun fauna (Martuti, 2013). 

1. Api-api(Avicennia sp.) merupakan pohon mangrove pionir, jadi 

mudah sekali dikenal. Tumbuhnya selalu di tepi laut maupun di tepi 

sungaiAvicenniasp. 
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Gambar. 2.1. Morfologi  Api-api Avicennia sp.(Anonim.2019) 

2.  Jeruju Acanthus sp.  yang bermanfaat sebagai obat adalah ilicifolius 

dan embracteatus. Ciri khasnya terletak pada daun yang meruncing 

tajam bagaikan duri.  

 

 

 

 

Gambar. 2.2. Morfologi bunga  Jeruju (Acanthus sp.)  (Anonim.2019). 

 

3. Rhizopora sp. Ada tiga jenis yang tergolong dalam marga ini, yaitu 

Rhizopora mucronata, Rhizopora apiculata dan Rhizoporastylosa. 

Jenis-jenis ini dikenal dengan nama bakau, danmerupakan jenis yang 

umum di hutan mangrove. Pohon-pohon jenis ini mudah dikenal 

karena bentuk perakarannya yang menyerupai jangkar, tinggi pohon 

dewasa dapat mencapai 30-40 m, batangnya besar dan daunnya 

selalu. hijau mengkilap permukaannya (Faridhatul, 2018). 
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Gambar. 2.3. Morfologi (a) akar,  (b) daun, dan bunga bakau (Rhizopora  

sp.) (Anonim.2019). 

 

Formasi hutan mangroveterdiri dari empat genus utama, yaitu 

Avicenniasp., Sonneratiasp., Rhizophora sp., dan Bruquiera 

gymnorrhiza, terdapat pula  Aegiceras, Lumnitzera, Acanthus 

illicifolius, Acrosticum aureum, dan Pluchea indica. Pada perbatasan 

hutanmangrove dengan rawa air tawar tumbuh Nypa fruticansdan 

beberapa jenis Cyperaceae 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Morfologi(a) pohon, (b) buah Nypa frutican  (Anonim.2019) 

 

Hutan mangrove alami membentuk zonasi tertentu.Bagian paling 

luar didominasi Avicennia sp. Sonneratiasp., dan Rhizophora sp. bagian 

tengah didominasi Bruguiera gymnorrhiza, bagian ketiga didominasi 

Xylocarpus dan Heritieria,bagian dalam didominasi Bruguiera 

cylindrica, Scyphiphorahydrophyllacea, dan Lumnitzera, sedangkan 

a b 

a 
b 
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bagian transisi didominasi Cerbera manghas (Ndrowuryatno dkk, 

2005). 

2.2.2 Manfaat Tumbuhan Mangrove 

Mangrove Xylocarpus mempunyai manfaat biji yang 

mengeluarkan minyak, bermanfaat untuk obat-obatan diare disenteri 

dan luka terbakar serta berkhasiat sebagai tonikum. Seduhan buah segar 

dan kulit pohon ini dapat membantu menahan rasa sakit karena 

kelaparan dan sakit mag. Gondok yang membengkak pada muka dapat 

disembuhkan dengan biji pohon ini. Masyarakat pesisir Kota Semarang 

sudah memanfaatkan buah mangrove Avicennia marina sebagai bahan 

pangan seperti bolu, kue, stik, peyek, kerupuk, dan lain sebagainya 

(Pringgenies, dkk. 2018). 

Buah mangrove yang biasa dikonsumsioleh masyarakat Indonesia 

adalah buah Bruguiera, Rhizophora, Acrostichum, Avicennia sp., dan 

Sonneratia sp. Spesies Sonneratia sp. merupakan jenis mangrove 

yangtelah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi produk 

olahan pangan seperti kue,jus, dan selai. Sonneratia sp. memiliki 

beberapa keunggulan dibandingkan dengan jenistanaman mangrove 

lainnya yaitu sifat buahnya tidak beracun dan dapat dimakan 

secaralangsung tanpa diolah terlebih dahulu Sonneratia sp. yang 

sudahmasak mempunyai rasa dan aroma yang khas (Wintah, dkk. 

2018). 
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2.2.3 Zonasi Hutan  Mangrove 

Zonasi adalah kondisi dimana kumpulan vegetasi yang saling 

berdekatan mempunyai sifat atau tidak ada sama sekali jenis yang sama 

walaupun tumbuh dalam lingkungan yang sama dimana dapat terjadi 

perubahan lingkungan yang dapat mengakibatkan perubahan nyata di 

antara kumpulan vegetasi, selanjutnya perubahan vegetasi tersebut 

dapat terjadi pada batas yang jelas atau tidak jelas atau bisa terjadi 

bersama-sama.  Zonasi hutan mangrove sangat dipengaruhi oleh 

substrat, salinitas dan pasang surut.  Zonasi hutan mangrove terdiri dari 

tiga bagian antara lain: 

1.  zonasi dekat dengan laut 

2.  zonasi antara laut dan darat 

3.  zonasi dekat dengan darat, namun selain berdasarkan letaknya 

pembagian zonasi mangrove juga berdasarkan pada tumbuhan 

penyusunnya (Masykuri, dkk, 2018). 

2.2.4 Ekosistem Hutan Mangrove 

Ekosistem hutan mangrove adalah tipe ekosistem terdapat di 

daerah pantai dan secara teratur digenangi air laut dan dipengaruhi oleh 

pasang surut air laut, pantai dengan kondisi tanah berlumpur, berpasir, 

atau lumpur berpasir (Indriyanto, 2006). Ekosistem hutan mangrove 

disebut juga ekositem hutan payau (Estuari), yaitu di daerah perairan 

dengan kadar garam/ salinitas antara 0,5% dan 30% (Indriyanto, 2006).  
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Ekosistem hutan mangrove memiliki fungsi ekologis, ekonomis 

dan sosial yang penting di wilayah pesisir (Rawana, 2002). Hutan 

mangrove juga merupakan habitat bagi berbagai organisme baik darat 

maupun laut seperti kepiting, udang, ikan, reptilia, monyet dan lain 

sebagainya. Sayangnya, kondisi hutan mangrove di Indonesia terus 

mengalami kerusakan dan pengurangan luas dengan tingkat kerusakan 

mencapai 530.000 ha/tahun (Anwar dan Gunawan, 2006). 

2.2.5 Buah Mangrove 

Jenis buah mangrove yang sudah dimanfaatkan untuk bahan 

pangan yaitu buah mangrove jenis lindur (Bruguiera gymnorrhiza). 

Buah ini diolah secara tradisional menjadi kuedicampur dengan nasi 

atau dimakan langsung dengan bumbu kelapa, buah pedada(Sonneratia 

sp.)dapat dibuat sirup, manisan dan Rhizophora sp. buahnya 

dimanfaatkan untuk membuat anggur ringan. Avicennia sp. banyak 

tumbuh di daerah pesisir pantai utara Pulau Jawa, dan banyak dikenal 

dengan nama brayo atau api -api. Avicenniamarina sebagai bahan 

pangan bagi masyarakat pesisir, tetapi belum mengetahui bahwa buah 

Avicennia marina ini mengandung zat racun. Diduga racun dalam buah 

Avicenniamarina adalah tanin, menyebabkan rasa sepat dan bau langu, 

karena mengandung enzim lipoksigenase. Hasil penelitian Wibowo 

tahun 2009, buah mangrove memiliki kandungan gizi yang lengkap, 

termasuksumber karbohidrat dan kalori. Avicennia marina memiliki 

kandungan vitamin, lemak, kalori, asam amino, protein, serat, 
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karbohidrat, dan mineral (Fe, Mg, Ca, K, Na) dalam jumlah yang cukup 

tinggi pada daun dan buah (Soenardjo dan Supriyantini, 2017). 

2.2.6 Kandungan  

Hasil penelitian A’in (2017), menunjukkan bahwa tepung 

mangrove memiliki antioksidan tinggi dengan inhibisi 71 %. Daun 

bakau jenis api-api (Avicennia sp.) memiliki kandungan flavonoid yang 

tinggi sebesar 1,18% dan nilai IC
50 

(Inhibitory Concentration 50%) 

yang rendah yaitu 36,35 ppm, ini menunjukkan bahwa daun api-api 

memiliki aktivitas antioksidan yang cukup kuat. Fitokimia Rhizophora 

mucronata menunjukkan aktivitas antioksidan tertinggi (160,42 μg/ml) 

dibandingkan ekstrak metanol (-117,49 μg/ml) dan ekstrak heksana 

(327,61 μg/mL). Ekstrak metanol R. mucronata mengandung 1.195 

μg/mL flavonoid; 124,44 μg/mL alkaloid, dan 576,64 μg/mL tannin. 

Ekstrak etil dan heksana mengandung alkaloid (44,91 μg/mL dan 41,49 

μg/mL) dan tanin (84,84 μg/mL dan 67,30 μg/mL). Bakau atau 

mangrove jenis Rhizophora apiculata diketahui mempunyai 

kemampuan sebagai inhibitor enzim tirosinase, dan jenis senyawa yang 

berperan adalah isoflavon (Yuniarti dkk, 2020). 

Berdasarkan hasil penelitian Lakoro tentang penentuan kadar 

senyawa flavonoid pada(buah, daun, dan kulit batang) mangrove 

Sonneratia alba,bahwa kadar flavonoid lebih banyak di bagianbuahnya 

yaitu sebesar (6,86 μg/0,5 g) dibandingkan dengan daun (6,20 μg/0,5 g), 

dan kulit batang (3,91 μg/0,5 g). Banyaknya kadar flavonoid yang 
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terdapat pada buah Sonneratia alba ini karena buah mangrove 

Sonneratia alba lebih banyak menghasilkanmetabolit sekunder sebagai 

bentuk pertahanan diri dari hewan-hewan predator seperti 

serangga,kelelawar, burung dan ulat.Berdasarkan hasil penelitian 

Kurniaji bahwa senyawa antibakteri yang terdapat padaekstrak daun 

mangrove Sonneratia. alba mampu menghambatpertumbuhan bakteri 

Vibrio harveyi penyebabpenyakit vibriosis pada udang, 

penghambatantersebut diduga adanya peran dari senyawa flavonoid 

(Karim dkk,2018). 

2.3 Tinjauan Umum Identifikasi  

Identifikasi atau sering disebut determinasi, adalah kegiatan untuk 

menentukan apakah suatu tumbuhan dianggap identik dengan kelompok 

tumbuhan yang sebelumnya telah di identifikasi dan diberi nama, karena di 

dunia ini tidak ada dua benda yang identik atau persis sama, maka istilah 

determinasi (Inggris to determine = menentukan, memastikan) dianggap lebih 

tepat daripada istilah identifikasi (Inggris to identify = mempersamakan). Jika 

suatu tumbuhan akan diidentifikasi maka hal pertama yang harus dilakukan 

adalah mempelajari tumbuhan itu sebaik-baiknya. Semua sifat morfologi 

(seperti posisi, bentuk, ukuran,dan jumlah, bagian-bagian daun, buah, dan 

bunga). Perlu dianalisis sehingga ciri-ciri tumbuhan yang akan diidentifikasi 

itu dikuasai sepenuhnya.  

Kunci identifikasi merupakan serentetan pertanyaan-pertanyaan yang 

jawabannya harus ditemukan pada specimen yang akan di identikikasi. Bila 
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semua pertanyaan berturut-turut dalam kunci identifikasi ditemukan 

jawabannya, berarti nama serta tempatnya dalam sistem klasifikasi tumbuhan 

yang aka diidentifikasi dapat diketahui. Lembar identifikasi jenis adalah 

sebuah gambar suatu jenis tumbuhan yang disertai dengan nama klasifikasi 

jenis bersangkutan. Identifikasi bertujuan untuk memeriksa dan menganalisa 

secara lebih mendalam akan sebuah hal atau benda. Dalam pembahasan ini 

identifikasi lebih mengarah ke tumbuhan. Pengetahuan tentang identifikasi, 

penamaan, dan penggolongan saja (taksonomi klasik) belum dapat menjawab 

atau menerangkan mengapa tumbuhan beranekaragam, bagaimana asal-usul 

tumbuhan itu dan bagaimana hubungan kekerabatan satu sama lain, untuk 

menjawab permasalahan-permsalahan ini perlu dilakukan kegiatan 

pengkajian keanekaragaman dan hubungan kekerabatan atau yang lebih 

dikenal dengan Biosistematika (Taksonomi percobaan). Selain itu kunci 

determinasi digunakan untuk mencari nama tumbuhan atau hewan yang 

belum diketahui.(Van Steenis 2006). 

Analisis vegetasi adalah cara mempelajari susunan dan bentuk 

(struktur) vegetasi atau masyarakat tumbuh-tumbuhan. diskripsi terhadap 

suatu tipe vegetasiini dapat didekati dengan berbagai cara, tergantung tujuan 

yang hendak dicapai.Diantaranya diskripsi yang berdasarkanfisiognomi 

vegetasi, yaitu diskripsi yang didasarkan atas kenampakan luar suatu vegetasi 

atau aspek-aspek suatu komunitastumbuh-tumbuhan. Sedangkan cara lain 

yang dapat dikembangkan adalahdiskripsi berdasarkan komposisi floristik 

vegetasi yaitu dengan membuat daftarjenis suatu komunitas (Martono, 2012). 



 

20 

 

Ilmu vegetasi telah mengalami perkembangan dalam berbagai 

metode untuk menganalisis dan mendeskripsikan suatu vegetasi sesuai 

dengan tujuannya.Analisis vegetasi suatu cara mempelajari susunan dan 

komposisi vegetasi secarabentuk vegetasi tumbuhan. Unsur vegetasi meliputi 

bentuk pertumbuhan,stratifikasi dan penutupan tajuk. Analisis vegetasi dapat 

diperoleh informasi kuantitatif tentang struktur dan komposisi suatu 

komunitas tumbuhan(Asmayannur, 2012 : 173). Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk memperoleh informasi mengenai hubungan jenis-jenis 

tumbuhan mangrove yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan dengan 

metode garis transek. 

2.4 Parameter Nilai Penting Tumbuhan Mangrove 

2.4.1 Indeks Keanekaragaman  

Indeks keanekaragaman menggabungkan kekayaan spesies dan  

keragaman dalam satu nilai. Indeks keanekaragaman seringkali sulit di 

interpertasikan karena nilai indeks yang sama bisa dihasilkan dari 

berbagai kombinasi kekayaan spesies dan kemerataan. Nilai 

keanekaragaman yang  sama bisa di hasilkan dari suatu komunitas yang 

tingkat kekayaan spesies  rendah tetapi kemerataan tinggi atau 

komunitas dengan kekayaan spesies yang tinggi dengan kemerataan 

rendah (Nahlunnisa dkk, 2016).  

Indeks Shanon-Wiener (H’) untuk diversitas, indeks 

keanekaragaman  menjadi parameter vegetasi bertujuan untuk 

membandingkan komunitas tumbuhan terutama mempelajari gangguan 
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faktor-faktor lingkungan  terhadap komunitas. Berbagai jenis tumbuhan 

dalam suatu komunitas sehingga kestabilan komunitas berbanding lurus 

dengan tingginya  keanekaragamana jenis tumbuhan. Keuntungan dari 

indeks Shannon-Wiener yaitu dapat memperhitungkan jumlah spesies 

dan kerataan spesies (Tsauri, 2017).  

2.4.2  Indeks kemerataan   

Nilai indeks kemerataan digunakan untuk mengukur derajat  

kemerataan kelimpahan individu spesies dalam komunitas.Kemerataan 

menggambarkan keseimbangan antaran komunitas dengan komunitas 

lainnya.Menurut Magurran (1988) nilai kemerataan yang mendekati 

satu menunjukkan bahwa suatu komunitas semakin merata 

penyebarannya, sedangkan jika nilai mendekati nol maka semakin tidak 

rata (Hafizah dkk,  2016).  Indeks kemerataan menunjukan derajat 

kemerataan kelimpahan  individu antara setiap spesies. Apabila setiap 

jenis memiliki jumlah individu  yang sama, maka komunitas tersebut 

mempunyai nilai evenness individu  maksimum. Sebaliknya, jika 

kemerataan kecil maka dalam terdominasi  maka evenness minimum. 

Nilai kemerataan memiliki rentan antara 0-1 jika  indeks yang diperoleh 

berarti penyebaran merata (Ismiani dkk, 2015).  

2.4.3  Pola distribusi  

Individu yang ada dalam komunitas mengalami penyebaran dalam  

habitatnya. Odum (1993) membagi tiga pola distribusi antara lain 

distribusi acak, seragam dan bergerombol. Distribusi acak terjadi 
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apabila kondisi lingkungan seragam, tidak ada kompetisi yang kuat 

antarindividu anggota populasi dan masing-masing individu tidak 

memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri. Distribusi seragam 

terjadi apabila kondisi lingkungan cukup seragam di seluruh area da 

nada kompetisi yang kuat antarindividu anggota populasi. Sehingga 

mendorong terjadinya pembagian ruang yang sama. Distribusi 

bergerombol merupakann distribusi yang umum terjadi di alam 

disebabkan oleh kondisi lingkungan jarang yang seragam dan pola 

reproduksi dari individu-individu anggota populasi (Indriyanto, 2010). 

 

2.5 Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari 

katamedium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media 

adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. 

Seiring perkembangannya media hanya dianggap sebagai alat bantu dalam 

kegiatan belajar mengajar. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, 

misalnya gambar, model, objek dan alat–alat lain yang dapat memberikan 

pengalaman konkrit, motivasi belajar serta mempertinggi daya serap dan 

retensi daya serap pembelajar (Sadiman, 1984). 

2.5.1 Fungsi Media Pembelajaran  

Menurut Sadiman (2002), fungsi media pembelajaran dalam 

proses pembelajaran yaitu: 
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a. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik 

(dalam bentukkata-kata tertulis atau lisan). 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera. 

c. Menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat 

mengatasi sikappasif siswa. Media pembelajaran berguna untuk 

menimbulkan kegairahanbelajar, memungkinkan interaksi yang lebih 

langsung antara siswa denganlingkungan dan kenyataan dan 

memungkinkan siswa belajar sendiri-sendirimenurut kemampuan 

dan minatnya. 

d. Sifat yang unik pada tiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan dan 

pengalamanyang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi 

pendidikan ditentukan sama untuksetiap siswa, maka guru akan 

banyak mengalami kesulitan bilamana semuanya ituharus diatasi 

sendiri. Apalagi bila latar belakang lingkungan guru dengan 

siswajuga berbeda. Masalah ini dapat diatasi dengan media 

pembelajaran, yaitu dengankemampuannya dalam: 

1) Memberikan perangsang yang sama. 

2) Mempersamakan pengalaman. 

3) Menimbulkan persepsi yang sama. 

2.5.2 Manfaat Media Pembelajaran 

Berbagai manfaat media pembelajaran telah dibahas oleh banyak 

ahli. Meskipun telah lama disadari bahwa banyak keuntungan 

penggunaan media pembelajaran. Penerimaannya serta 
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pengintegrasiannya kedalam program-program pengajaran berjalan 

amat lambat (Arsyad, 2003). Secara umum media mempunyai 

kegunaan: 

a. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

b. Mengatasi keterbatasan peluang, waktu tenaga dan daya indra. 

c. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara peserta 

didik dengan sumber belajar. 

d. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual, auditori dan kinestetiknya. 

e. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman 

damenimbulkan persepsi yang sama (Riyana, 2009). 

2.5.3 Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Pengelompokkan jenis-jenis media pembelajaran banyak 

disampaikan oleh para ahli media pembelajaran, diantaranya 

mengelompokkan media pembelajaran menjadi beberapa jenis yaitu : 

a. Media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat, seperti foto, 

gambar dan poster. 

b. Media audio yaitu media yang hanya dapat didengar saja seperti 

kaset audio, MP3, dan radio. 

c. Media audio visual yaitu media yang dapat dilihat sekaligus didengar 

seperti film suara, video, televise dan sound slide. 

d. Multimedia adalah media yang dapat menyajikan unsur media secara 

lengkap seperti suara, animasi, video, grafis dan film. 
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e. Media realia yaitu semua media nyata yang ada di lingkungan alam, 

seperti tumbuhan, batuan, air, sawah, dan sebagainya (Munadi, 

2013).  

2.5.4 Media Herbarium 

Menurut Van Steenis (2006), herbarium adalah pengumpulan 

tanaman kering untuk keperluan studi. Kemudian menurut Prasetyo 

herbarium adalah awetan kering bagian tumbuhan yang digunakan 

untuk kepentingan studi. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 

herbarium adalah tumbuhan (daun, batang, bunga, atau akar) yang 

diawetkan untuk keperluan studi.Saat ini media pembelajaran sangat 

dibutuhkan keberadaannya karena untuk menunjang proses 

pembelajaran. Beberapa fakta mengenai proses pembelajaran yang 

monoton karena ketidakhadiran media pembelajaran maupun kurangnya 

kreativitas pendidik terjadi dibeberapa sekolah diantaranya SMANegeri 

1 Kambowa, media pembelajaran adalah hal baru dalam proses belajar 

mengajar.  

2.6 Penelitian Relevan  

Penelitan relevan merupakan tinjauan penulis berupa penelitian-

penelitian terdahulu yang ditulis baik dalam sebuah jurnal penelitian, buku 

atau sumber lain sehingga dijadikan sebagai rujukan atau perbandingan 

penulis terhadap penelitian yang dilaksanakan. Adapun penelitian relevan 

yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan, sebagai berikut: 
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1. Jailan Sahil & Irham Soamole/2013, Pemanfaatan Buah Mangrove 

Sebagai Sumber Makanan Alternatif di Halmahera Barat, Maluku Utara. 

Dengan metode identifikasi dan survey. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan sebagai berikut: (1). Proses pengelolaan buah mangrove 

sebagai sumber makanan terdiri dari 5 tahap yaitu perebusan buah 

mangrove, pengupasan kulit, perendaman dengan air, penjemuran dan 

dihaluskan menjadi tepung. Selanjutnya digunakan sebagai bahan dasar 

dalam pembuatan makanan; (2). Setelah dilakukan Uji organoleptik untuk 

mengetahui tingkat kesukaan atau kelayakan suatu produk agar 

dapatditerima oleh penelis (konsumen) yang meliputi rasa, aroma,tekstur 

dan warna ternyata dari 30 responden rata-rata mereka menjawab 4 

(disukai) dan 5 (sangat disukai). Hal ini menunjukkan bahwa mereka 

menyukai hasil produk dari kedua jenis mengrove tersebut. 

2. Erwin Kurniawan/ 2015, dengan judul Studi Etnobotani Pemanfaatan 

Jenis-jenis Tumbuhan Sebagai Obat Tradisional oleh Masyarakat Tengger 

di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo Jawa 

Timur. Dengan metode wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan sebagai berikut:Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan sebagai berikut:1. Teridentifikasi 30 spesies tanaman yang 

terbagi dalam 18 famili yang berbeda untuk mengobati 20 gejala penyakit 

dalam 7 kategori penyakit. Spesies tanaman yang teridentifikasi 

masingmasing memiliki manfaat dalam mengobati suatu penyakit, 
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beberapa spesies diantaranya dapat dimanfaatkan lebih dari satu penyakit 

lintas kategori, yaitu: Foeniculum vulgare Mill dan Piper bettle L. 

2.Berdasarkan perhitungan Family Use Value menunjukan famili tanaman 

yang bernilai guna sebagai obat bagi masyarakat Tengger di Desa 

Ngadisari. Famili dengan nilai guna tertinggi diperoleh Aspholdelceae 

dengan nilai FUV sebesar 0.86, sedangkan famili dengan nilai FUV 

terendah pada Rubiaceae sebesar 0.01.  

3. Rizka Oktafiani/2018 dengan judul Etnobotani Tumbuhan Obat pada 

Masyarakat Desa Rahtawu di Lereng Gunung Muria Kudus (Sebagai 

Sumber Belajar Mata Kuliah  Biologi Tumbuhan Obat Berbentuk Majalah) 

dengan metode wawancara, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

Tanaman obat yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa Baruga yaitu 

diketahui terdapat 40 spesis tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan 

pengobatan yang dikelompokan dalam 30 famili. Adapun tumbuhan yang 

biasa digunakan masyarakat yaitu sirih (Piper betle L), Pare 

(Momordicacharantia), keji beling (Strobilanthes), jambu biji (Psidium 

guajava), jeruk nipis (Citrus aurantifolia), kencur (Kaempferia galanga), 

mengkudu (Morinda citrifolia L), seledri (Apium graviolens), bandotan 

(Ageratumconyzoides), miana (Iresine), sirsak (Kaempferia galanga), 

cocor bebek (Kalanchoe blossfeldiana), alang-alang (Imperata cylindrica 

L), ceplukan (Physalis angulata L), kumis kucing (Orthosiphon aristatus), 

mahkota dewa (Phaleria macrocarpa), pepaya (Carica papaya), kelapa 

(Cocos nucifera), bawang putih (Allium sativum), jahe (Croton 
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argyratus),belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi), kemangi (Ocimum 

basilicum), asamjawa (Tamarindus indica), alpokat (Persea americana), 

bayam merah (Celosia argentea), jarong (Stachytarpheta mutabilis), 

suruhan (peperomia pellucida L). 

4. Tutik Veriana/2014 dengan judul Studi Etnobotani Tumbuhan Obat 

Tradisional oleh Suku Jawa dan Lembak Kelingi di Kecamatan Sindang 

Kelingi Kebupaten Rejang Lebong dan Implentasinya pada Pembelajaran 

Biologi SMA dengan metode observasi dan wawancara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


