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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : Tidak selamaya kerja untuk mencari materi dunia, ada saatnya kerja 

untuk sesama, itulah sebenarnya nikmat dunia bisa berbagi untuk sesama. 
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ABSTRAK 

 

Nursiyah,2013. “Studi Deskriptif Tanaman Obat Tradisional Yang Digunakan 

Orangtua Untuk Kesehatan Anak Usia Dini Di Gugus Melati Kecamatan 

Kalikajar Kabupaten Wonosobo Tahun 2013”. Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Program Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri 

Universitas Negeri Semarang. 2013, dosen pembimbing I; Dr. Sri Sularti Dewanti 

Handayani M.Pd dan dosen pembimbing II;Yuli Kurniawati,S.Psi., M.A 

  

Kata Kunci: Tanaman Obat Tradisional,Kesehatan anak 

 

Tanaman obat tradisional merupakan tanaman yang dapat dipergunakan 

sebagai obat, baik yang sengaja ditanam maupun tanaman yang tumbuh secara 

liar. Tanaman tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diramu dan disajikan 

sebagai obat guna penyembuhan penyakit. 

Usia dini merupakan masa tumbuh kembang anak. Kualitas 

kecerdasannya sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan anak itu sendiri. 

Apabila anak mengalami sakit, orangtua akan segera mengobatinya dengan 

berbagai cara. Salah satu pengobatan yang dipilih yaitu dengan menggunakan obat 

tradisional. Cara tersebut dipilih karena mahalnya tarif kesehatan yang tidak 

terjangkau oleh masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis tanaman obat tradisional 

yang digunakan untuk mengobati gangguan dan penyakit pada anak usia dini di 

Gugus Melati Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. 

Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif. Populasinya adalah seluruh 

siswa TK yang ada di gugus Melati Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo 

dengan jumlah sample untuk penelitian sebanyak 30  orang. Analisis penelitian 

yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan regresi sederhana. 

Hasil penelitian sebagai berikut; secara berurutan dengan mengambil 

prosentase diantaranya, mentimun untuk mengobati penyakit panas 

(33,3%),jeruk nipis untuk mengobati penyakit batuk dan radang tenggorokan 

(86,67%),kemukus untuk mengobati penyakit pilek (83,3%),  temu giring untuk 

mengobati penyakit cacingan, daun sirih untuk mengobati mimisan dan beleken, 

daun jambu biji untuk mengobati penyakit diare, pepaya untuk mengatasi 

sembelit, kemuning untuk mengobati korengan,  daun cabe untuk mengobati 

penyakit wudun, brotowali untuk mengatasi gatal-gatal, belimbing wuluh untuk 

mengobati penyakit cacar dan gondongen, dan sambiloto untuk mengobati 

penyakit gabagen. Sedangkan untuk kemapuan cara meracik tanaman obat 

tradisional sebanyak 12 responden (40%) menyatakan cukup menguasai, 

sebanyak 14 responden (46,67%) menyatakan kurang menguasai dan selebihnya 

sebanyak 4 responden (13,33%) menyatakan tidak menguasai. 
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Efek samping dari penggunaan obat tradisional relatif kecil jika 

digunakan secara tepat. Ketepatan tersebut meliputi kebenaran bahan, ketepatan 

dosis, ketepatan waktu penggunaan, dan ketepatan cara penggunaan, serta 

ketepatan dalam menerjemahkan informasi tentang penggunaan obat tradisional. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Usia dini merupakan masa emas perkembangan anak. Pada masa itu 

terjadi lonjakan luar biasa pada perkembangan anak yang tidak terjadi 

pada periode berikutnya. Para ahli menyebutnya sebagai usia emas 

perkembangan. Untuk melejitkan potensi perkembangan tersebut, setiap 

anak membutuhkan asupan gizi, perlindungan kesehatan, pengasuhan, dan 

rangsangan pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. 

Pemberian rangsangan pendidikan dapat dilakukan sejak anak 

dilahirkan yang dimulai dari lingkungan keluarga. Rangsangan pendidikan 

ini hendaknya dilakukan secara bertahap, berulang, konsisten, dan tuntas 

sehingga memiliki daya ubah (manfaat) bagi anak. Seiring bertambahnya 

usia, anak-anak membutuhkan rangsangan pendidikan yang lebih lengkap 

sehingga memerlukan tambahan pendidikan diluar rumah yang dilakukan 

oleh lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD). Mereka memegang 

peranan penting dan tanggung jawab yang besar bagi bangsa. Kepribadian 

dan kualitas individu pada masa dewasa sangat dipengaruhi oleh 

pengalaman dan pendidikan yang diperoleh pada masa kanak-kanak 

Pemeliharaan Kesehatan bagi anak-anak juga sangat penting. Kualitas 

anak sangat dipengaruhi kesehatan selama masa tumbuh kembang anak. 

Anak pada golongan usia dini adalah masa rawan sehingga perlu mendapat 
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pelayanan kesehatan lebih dalam karena anak mudah terinfeksi atau 

kekurangan gizi. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus terhadap 

anak-anak tentang pendidikan dan pemantauan kesehatan dalam proses 

perkembangan mereka. 

Menurut Yusuf (2002: 157) pada umumnya masalah kesehatan yang 

sering dialami anak-anak adalah kurang gizi, pola makan, kurang olah raga 

dan gangguan kesehatan. Pemberian gizi yang seimbang sangat 

mempengaruhi perkembangan kesehatan anak. Pola makan sangat 

berkaitan erat dengan hal ini. Maraknya makanan cepat saji dengan 

berbagai variasi yang sangat menarik untuk anak menjadi kendala 

tersendiri yang mempersulit pemenuhan kebutuhan gizi. Di sisi lain bahwa 

banyak anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan dikarenakan pola 

jajanan yang ada di sekitar lingkungan mereka, sehingga dapat 

menyebabkan anak sakit. 

Pada umumnya apabila anak mengalami gangguan kesehatan, orang 

tua cepat-cepat mengobatinya dengan berbagai cara, ada yang datang ke 

Puskesmas, beli obat-obatan generik tanpa resep dokter atau diobati 

dengan tanaman obat tradisional. Tanaman obat tradisional mempunyai 

peranan penting dalam dunia kesehatan yang pemakaiannya sudah lama 

dikenal dan digunakan masyarakat Indonesia. Penggunaan obat tradisional 

akhir-akhir ini mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi oleh kenaikan 

harga-harga obat-obat modern di masa krisis ekonomi (Supriyadi, 2001 : 

16). Indonesia kaya akan sumber bahan obat alam yang telah digunakan 
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oleh sebagian besar rakyat Indonesia secara turun temurun, maka perlu 

didorong upaya pengenalan, penelitian, pengujian dan pengembangan 

khasiat dan kegunaan suatu tanaman obat (Wijayakusuma, 1993:67).  

Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan juga mendukung 

pengobatan tradisional yang berkembang di Indonesia, terutama untuk 

mengantisipasi harga obat yang mahal (Dalimartha, 1999:8). Pemanfaatan 

tanaman obat tradisional salah satu diantaranya adalah untuk mengatasi 

kelelahan. Kondisi anak-anak yang memiliki aktivitas motorik cukup 

tinggi. Aktivitas bermain anak-anak tentunya menguras tenaganya, 

sehingga diperlukan kondisi tubuh yang sehat.  

Upaya pengobatan tradisional dengan obat-obat tradisional merupakan 

salah satu bentuk peran serta masyarakat dan sekaligus merupakan 

teknologi tepat guna yang potensial untuk menunjang pembangunan 

kesehatan. Hal ini disebabkan antara lain karena pengobatan tradisional 

telah sejak dahulu kala dimanfaatkan oleh masyarakat serta bahan-

bahannya banyak terdapat di seluruh pelosok tanah air. Dalam rangka 

peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat, obat 

tradisional perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Obat-obatan 

tradisional selain sangat bermanfaat bagi kesehatan, juga tidak memiliki 

efek samping yang berbahaya karena bisa dicerna oleh tubuh. Karena itu, 

banyak perusahaan yang mengolah obat-obatan tradisional yang telah 

dimodifikasi, seperti berbentuk kapsul, serbuk, cair, dan tablet. Dewasa ini 

obat-obatan modern sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. 
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Obat-obatan itu dalam berbagai bentuk sudah dijual bebas dan mudah 

sekali didapatkan dengan harga yang relatitif terjangkau seluruh lapisan. 

Tanaman obat sebagai obat alternatif dan bahkan secara resmi dianjurkan 

untuk digunakan oleh praktisi di dunia kesehatan 

Akhir-akhir ini pengobatan modern cenderung kembali ke tanaman 

obat yang digunakan secara tradisional. Ada beberapa alasan yang 

mendasari kecenderungan ini. Misalnya tanaman obat yang digunakan 

secara tepat tidak atau kurang menimbulkan efek samping dibandingkan 

dengan obat-obatan modern terutama yang dibuat dari bahan sintesis. 

Alasan lain, obat-obatan tradisional juga lebih tepat untuk digunakan 

sebagai pengobatan penyakit atau untuk menjaga kesehatan. Berdasarkan 

data WHO, negara-negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin 

menggunakan obat herbal sebagai  pelengkap pengobatan primer yang 

mereka terapkan. Bahkan di Afrika, sebanyak 80% dari populasi 

penduduknya menggunakan obat herbal untuk pengobatan primer. 

Memang, penggunaan obat tradisional secara umum dinilai lebih aman 

daripada penggunaan obat modern (http://www.infofisioterapi.com 

diunduh pada 15 Mei 2012). 

Fenomena di lapangan kesehatan anak merupakan hal penting yang 

selalu menjadi fokus orang tua. Mereka masih berada dalam tahap 

perkembangan dan pertumbuhan di mana dibutuhkan perhatian khusus 

bagi orang tua. Sebagai contoh gejala panas atau demam pada anak-anak 

merupakan hal yang sering terjadi dan merupakan suatu yang 

http://www.infofisioterapi.com/
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mengkhawatirkan para orang tua. Panas atau demam pada anak-anak, jika 

tidak segera diatasi akan menimbulkan efek yang tidak baik, seperti 

kejang-kejang. Untuk mengatasi demam atau panas pada anak anak secara 

darurat apabila tidak ada persediaan obat dokter di rumah, maka tanaman 

tradisional yang ditanam di halaman rumah dapat digunakan sebagai 

alternatif pengobatan yang aman untuk diberikan pada anak-anak. Selain 

itu untuk menjaga kesehatan anak selain pemberian asupan nutrisi yang 

mencukupi, anak masih memiliki tingkat imunitas yang baik. Oleh karena 

itu asupan gizi anak-anak sudah sepatutnya harus diperhatikan, dimana 

diperlukan asupan multivitamin. Adapun asupan multivitamin juga dapat 

diperoleh dari tanaman di sekitar lingkungan rumah, contoh: buah-buahan 

pepaya, jambu biji, jeruk, dan lain-lain.   

Hal lain yang perlu diketahui bahwa sebagian besar penduduk di 

Indonesia masih banyak yang tinggal di pedesaan atau di daerah 

pegunungan yang pada umumnya masih belum terjangkau oleh pelayanan 

kesehatan yang memadai, baik dari pemerintah maupun swasta. Mereka 

masih banyak yang berekonomi lemah atau kurang mampu. Di daerah 

seperti itu umumnya masih sedikit atau sulit ditembus dengan peredaran 

obat yang harganya semakin mahal. Padahal problem kesehatan disana 

sangat bervariasi dan ada kalanya sulit pula cara penanggulangannya. 

Posisi semacam inilah tanaman tradisional ditampilkan sebagai salah 

satu pengobatan alternatif yang sangat penting artinya, khususnya untuk 

http://obatherbalanak.web.id/obat-herbal-kejang-pada-anak-dan-balita/
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penanganan/ pelayanan kesehatan primer, baik sebagai obat preventif  

maupun sebagai pengobatan (kuratif). 

Pengobatan tradisional dengan menggunakan tanaman obat tidaklah 

asing bagi masyarakat Indonesia, karena sebelum rakyat Indonesia 

merdeka pun, masyarakat pelosok desa sudah menggunakan tanaman obat 

tersebut hingga sekarang, pengobatan tradisonal masih diakui 

keberadaannya di kalangan masyarakat luas. Ini sejalan dengan kebijakan 

pemerintah yang terus membina dan mengembangkannya, penanganan/ 

pelayanan kesehatan primer, baik sebagai obat preventif maupun kuratif. 

Hal ini didukung oleh kebijakan Departemen Kesehatan RI tentang 

pengobatan tradisional seperti yang tercantum dalam UU No 23 tahun 

1992 pasal 47 tentang pengobatan tradisional dan dalam Kepmenkes No 

1076/SK /VII/2003 tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional yang 

menggunakan tanaman obat-obatan tradisional. Program pengembangan 

tanaman obat keluarga melibatkan kelompok ibu-ibu Dasa Wisma, PKK di 

tingkat ibu-ibu rumah tangga dan  dikelola oleh masing-masing wilayah 

RT, RW atau Desa. 

Tentang fenomena tersebut di atas dengan keadaan masyarakat yang 

sangat variatif di Indonesia  dalam menanggapi  manfaat dari tanaman obat 

tradisional, ternyata penulis menjumpai masyarakat di daerah pedesaan 

khususnya masyarakat di daerah Kecamatan Kalijajar Kabupaten 

Wonosobo masih hidup secara konvensional melakukan pengobatan 

alternatif menggunakan beberapa tanaman obat tradisional untuk 
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mengatasi apabila anak-anak mereka mengalami sakit atau mengalami 

gangguan  kesehatan, misalnya : saat anak mimisen, masuk angin, batuk, 

dan lain-lain 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas,  maka peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Tanaman Obat 

Tradisional Yang Digunakan Orangtua Untuk Kesehatan Anak Usia Dini 

Gugus Melati Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo Tahun 2013”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

diuraikan di atas,  maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian 

deskripsi ini adalah sebagai berikut:  

1. Gangguan kesehatan apa saja yang sering dialami anak usia dini di 

Gugus Melati Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo? 

2. Macam-macam tanaman obat tradisional apakah yang diberikan 

orangtua pada saat anak sedang mengalami gangguan kesehatan di 

Gugus Melati Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui gangguan kesehatan yang sering dialami anak 

usia dini Gugus Melati Kecamatan Kalikajar Kabupaten 

Wonosobo. 
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2. Untuk mengetahui macam-macam obat tradisional yang diberikan 

orangtua pada saat anak sedang mengalami gangguan kesehatan di 

Gugus Melati Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. 

D. MANFAAT PENELITIAN  

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan kajian dalam menambah pengetahuan dalam 

bidang kesehatan anak yang terkait dengan tumbuhkembang anak 

usia dini, dengan mengkaji manfaat tanaman obat tradisional yang 

dapat difungsikan oeh mengenai para orangua, guru dalam menjaga 

kesehatan anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat yang diperoleh orangtua 

1) Menumbuhkan kesadaran orangtua mengenai berbagai gangguan 

kesehatan yang sering dialami anak. 

2) Meningkatkan perhatian orangtua terhadap kesehatan anak dengan 

menggunakan berbagai tanaman obat keluarga yang dapat ditanam 

disekitar halaman rumah. 

b. Manfaat yang diperoleh peneliti 

1) Lebih memahami dan mengetahui tentang kesehatan anak dan 

berbagai gangguan yang sering dialami anak. 

2) Mengaplikasikan pengetahuan khususnya tentang tanaman obat 

tradisional yang dapat digunakan untuk kesehatan anak sesuai 

penelitian terkait dengan fakta yang terjadi di lapangan.  
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E. PENEGASAN ISTILAH 

1. Tanaman obat tradisional  

 Tanaman obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan 

alam yang berasal dari tumbuhan yang secara turun-temurun telah 

digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Tanaman 

obat tradisional seringkali juga disebut dengan istilah “Toga”. 

Tanaman obat tradisional seringkali juga disebut dengan istilah 

“Toga”. Tanaman obat keluarga merupakan tanaman pada 

sebidang tanah baik di halaman rumah, kebun ataupun ladang yang 

digunakan untuk membudidayakan tanaman tradisional yang 

berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi keperluan 

keluarga akan obat-obatan. 

Tanaman obat keluarga merupakan beberapa jenis tanaman obat 

pilihan yang ditanam di pekarangan rumah atau lingkungan sekitar 

rumah. Tanaman obat tradisional biasanya digunakan untuk 

pertolongan pertama atau obat-obat ringan seperti demam dan 

batuk. Tanaman tradisional yang sering ditanam di pekarangan 

rumah antara lain sirih, kunyit, temulawak, kembang sepatu, 

sambiloto, dan lain-lain. 

2. Orangtua 

 Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah 

dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang 

sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Mengenai pengertian 
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orang tua dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan “Orang 

tua artinya ayah dan ibu.“ (Poerwadarmita, 1987: 688). Adapun 

Singgih D Gunarsa mengatakan, “Orang tua adalah dua individu 

yang berbeda memasuki hidup bersama dengan membawa 

pandangan, pendapat dan kebiasaan- kebiasaan sehari-hari.“ 

(Gunarsa, 1976 : 27). Bentuk perlakuan dari orang tua terhadap 

anak adalah mendidik, mengasuh dan membimbing untuk 

mencapai tahapan tertentu yang mengantarkan anak untuk siap 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

3. Kesehatan Anak 

 Dalam Undang-undang No.23 Tahun 1992 Tentang 

Kesehatan; yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan 

sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap 

orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan 

sendiri dapat diartikan sebagai keadaan sehat (terbebas dari 

penyakit) dan kebaikan keadaan (badan atau yang lainnya). 

Kesehatan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang sehat 

terbebas dari penyakit sehingga dapat melakukan segala aktivisnya 

tanpa hambatan fisik.  

Soegeng Santoso (2008 : 19) menyatakan bahwa anak yang sehat 

adalah anak yang sehat secara fisik dan psikis. Kesehatan seorang 

anak dimulai daripola hidup yang sehat. Pola hidup sehat dapat 

diterapkan dari yang terkecil mulai dari menjaga kebersihan diri, 
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lingkungan hingga pola makan yang sehat dan teratur. Adapun 

menurut Departemen Kesehatan RI (1993) yang dikutip oleh 

Soegeng Santoso (2008: 21) ciri anak sehat adalah tumbuh dengan 

baik, tingkat perkembangannya sesuai dengan tingkat umurnya, 

tampak aktif / gesit dan gembira, mata bersihdan bersinar, nafsu 

makan baik, bibir dan lidah tampak segar, pernapasan tidak berbau, 

kulit dan rambut tampak bersih dan tidak kering, serta mudah 

menyesuaikan diri dengan lingkungan.  

4. Anak Usia Dini 

Pengertian Anak usia dini secara umum adalah anak-anak 

yang berusia di bawah 6 tahun. Jadi mulai dari anak itu lahir 

hingga ia mencapai umur 6 tahun ia akan dikategorikan sebagai 

anak usia dini.  Dalam UU Sisdiknas N0. 20/2003 Pasal 28 ayat 1;  

Anak usia dini adalah anak dalam rentangan usia 0-6 tahun. Pada 

masa itu terjadi lonjakan luar biasa pada perkembangan anak yang 

tidak terjadi pada periode berikutnya, sehingga para  ahli 

menyebutnya sebagai usia emas perkembangan. Untuk melejitkan 

potensi perkembangan tersebut, setiap anak membutuhkan asupan 

gizi, perlindungan kesehatan, pengasuhan, dan rangsangan 

pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tanaman Obat Tradisional 

1. Pengertian Tanaman Obat Tradisional 

Tanaman obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan alam yang 

berasal dari tumbuhan yang secara turun-temurun telah digunakan untuk 

pengobatan berdasarkan pengalaman. Tanaman obat tradisional seringkali 

juga disebut dengan istilah “Toga”. Tanaman obat keluarga pada 

hakikatnya sebidang tanah baik di halaman rumah, kebun ataupun ladang 

yang digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat sebagai 

obat dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan  

Tanaman obat keluarga merupakan beberapa jenis tanaman obat pilihan 

yang ditanam di pekarangan rumah atau lingkungan sekitar rumah. 

Tanaman obat-obatan tradisional adalah tanaman yang dapat 

dipergunakan sebagai obat, baik yang sengaja ditanam maupun tumbuh 

secara liar. Tanaman tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diramu 

dan disajikan sebagai obat guna penyembuhan penyakit. Pada umumnya 

yang dimaksud dengan obat tradisional adalah ramuan dari tumbu-

tumbuhan yang berkhasiat obat. Tumbuhan obat adalah salah satu bahan 

utama produk-produk jamu, hal ini seperti yang dikemukakan 

Kartasapoetra (1992 :3) menyatakan bahwa: tanaman obat adalah bahan 

yang berasal dari tanaman yang masih sederhana, murni, belum tercampur 
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atau belum diolah. Maksudnya yaitu tanaman tinggal dipetik dan diracik, 

kemudian langsung dikonsumsi. Sedangkan Siswanto (1997:3) 

menyebutkan tumbuhan obat adalah tanaman atau bagian tanaman yang 

digunakan sebagai bahan obat tradisional atau jamu, tanaman atau bagian 

tanaman yang digunakan sebagai bahan pemula bahan baku obat. 

Maksudnya yaitu tanaman obat tradisional digunakan sebagai bahan untuk 

membuat obat (bahan dasar yang untuk membuat obat). 

Adapun pengertian lain tanaman obat tradisional  menurut Departemen 

Kesehatan RI mendefenisikan tanaman obat Indonesia seperti yang 

tercantum dalam SK Menkes No. 149/SK/Menkes/IV/1978, yaitu : a) 

Tanaman atau bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan obat 

tradisional atau jamu; b) Tanaman atau bagian tanaman yang digunakan 

sebagai bahan pemula bahan baku obat; c) Tanaman atau bagian tanaman 

yang diekstraksi dan ekstrak tanaman tersebut digunakan sebagai obat. 

Pengertian tanaman tradisional pada umumnya juga disebut apotek 

hidup, yaitu keluarga memanfaatkan sebagian tanah untuk ditanami 

tanaman obat-obatan untuk keperluan sehari-hari. Umum diketahui, bahwa 

banyak obat-obatan tradisional yang dapat digunakan untuk mengobati 

berbagai penyakit. Tanaman obat tradisional umumnya lebih aman karena 

bersifat alami dan memiliki efek samping yang lebih sedikit dibandingkan 

obat-obat buatan pabrik. Itulah sebabnya sebagian orang lebih senang 

mengkonsumsi obat-obat tradisional. Selain itu tanaman obat tradisional  
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umumnya lebih kuat menghadapi berbagai penyakit tanaman karena 

memiliki kandungan zat alami untuk mengatasinya.   

Tanaman obat  tradisional  yang  lebih  populer  disebut  jamu  

merupakan  kebutuhan pokok  dalam  memenuhi  tuntutan  kesehatan  di  

samping  obat-obat  farmasi. Kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat 

di Indonesia terutama yang ada di desa-desa menggunakan jamu sebagai 

penyembuhan dan perawatan kesehatanya bukan suatu hal yang asing lagi. 

Hal disebabkan karena jamu merupakan warisan nenek  moyang  yang  

sejak  dahulu  kala  telah  menggunakan  jamu  untuk perawatan  dan  

pengobatan.  Di  samping  itu  juga  bahan-bahan  untuk  pembuatan jamu 

relatif mudah diperoleh di lingkungan sekitar (Nugroho, 1995 : 41). Hal 

inilah yang dijumpai di daerah Gugus Melati Kecamatan Kalikajar 

Kabupaten Wonosobo, banyak ditemukan tanaman obat tradisional di 

lingkungan sekitar, contohnya : jahe, kencur, kunyit, mrica, kemukus, 

lidah buaya, daun sirih, daun jambu biji, mahkota dewa, jeruk nipis, asam 

jawa, dan masih banyak contoh yang lainnya. 

Pengobatan dengan tanaman  tradisional  merupakan  bagian  dari  

sistem  budaya  masyarakat yang potensi manfaatnya sangat besar dalam 

pembangunan kesehatan masyarakat. Pengobatan  tradisional  merupakan  

manifestasi  dari  partisipasi  aktif  masyarakat dalam  menyelesaikan  

problematika  kesehatan  dan  telah  diakui  peranannya  oleh berbagai  

bangsa  dalam  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  

(Nurwidodo, 2003 : 24). Pengertian tersebut sangat tepat sekali dengan apa 
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yang peneliti jumpai di masyarakat. Penggunaan obat tradisional sudah 

membudaya di masyarakat. Sebagian besar masyarakat cukup menguasai 

cara meraciknya. Manfaat penggunaan obat tersebut sangat besar, dengan 

keadaan ekonomi masyarakat, adanya penggunaan obat tradisional ini 

akan menghemat biaya kehidupan. 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pengertian tanaman obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan alam 

yang berasal dari tumbuhan yang secara turun-temurun telah digunakan 

untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Tanaman obat tradisional 

seringkali juga disebut dengan istilah “Toga”. Tanaman obat keluarga 

merupakan tanaman pada sebidang tanah baik di halaman rumah, kebun 

ataupun ladang yang digunakan untuk membudidayakan tanaman 

tradisional yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi 

keperluan keluarga akan obat-obatan. 

2. Macam-macam Tanaman Obat Tradisional dan Kegunaannya 

Mengenai macam-macam tanaman obat tradisional berasal dari 

sumber bahan alam khususnya tanaman telah memperlihatkan khasiatnya. 

Tumbuhan yang merupakan bahan baku obat tradisonal tersebut tersebar 

hampir di seluruh wilayah Indonesia. Penggunaan bahan alam sebagai obat 

tradisional cenderung mengalami peningkatan dengan adanya istilah “back 

to nature” yaitu pengobatan yang kembali pada alam yang alamiah. 

Menurut Siswanto, (1997:3) jenis tanaman obat yang sering 

dibudidayakan oleh masyarakat adalah tanaman obat yang penanaman dan 
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pemeliharaan mudah dilakukan dan tidak membutuhkan tempat-tempat 

penanaman yang khusus atau cara menanamnya sangat mudah dan efisien 

tempat. Tanaman obat tersebut juga mudah diramu sebagai obat 

tradisional. Tanaman yang sering dibudidayakan oleh masyarakat adalah 

jenis tanaman yang sering digunakan atau dimanfaatkan. Karena 

masyarakat sudah mengenai tanaman tersebut, baik dalam pemanfaatan 

sebagai obat, dan meramupun mudah dilakukan sehingga tanaman tersebut 

sering dibudidayakan oleh masyarakat. Di sekitar tempat tinggal penduduk 

banyak tumbuh dengan tanaman yang bermanfaat bagi kesehatan manusia, 

untuk itu masyarakat dapat mengusahakan sendiri untuk menanam 

tanaman tersebut di pekarangan. Misalnya seperti jenis sayur-sayuran, 

tanaman obat-obatan dan tanaman buah-buahan yang secara langsung 

bermanfaat bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. 

Berikut ini macam-macam tanaman obat tradisional yang dapat digunakan 

jika anak sakit, yaitu: 

a. Kunyit (Curcuma longa) 

Di daerah Jawa, kunyit banyak digunakan sebagai ramuan jamu 

karena berkhasiat menyejukkan, membersihkan, mengeringkan, 

menghilangkan gatal, dan menyembuhkan kesemutan. Manfaat utama 

tanaman kunyit, yaitu: sebagai bahan obat tradisional, bahan baku 

industri jamu dan kosmetik, bahan bumbu masak, dan lain-lain. Di 

samping itu rimpang tanaman kunyit itu juga bermanfaat sebagai anti 

inflamasi, anti oksidan, anti mikroba, pencegah kanker, anti tumor, 
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dan menurunkan kadar lemak darah dan kolesterol, serta sebagai 

pembersih darah. Kunyit mengandung minyak atsiri yang 

mengandung antibakteri, antioksidan, dan anti peradangan. Berfungsi 

sebagai penurun panas.  

b. Daun kembang sepatu (Hibiscus rosa sinensis) 

Daun kembang sepatu mengandung flavonoida, saponin, dan 

polifenol. Cara membuat: cuci bersih daunnya, keringkan, kemudian 

panaskan sebentar di atas api agar layu. Remas-remas hingga layu, 

beri minyak kelapa, tempelkan pada perut dan kepala. Berfungsi 

sebagai kompres pada anak yang sedang mengalami demam. 

c. Bawang merah (Allium cepa L) 

Mengandung kandungan minyak atsiri, sikloaliin, metilaliin, 

kaemferol, kuersetin, dan floroglusin. Kegunaan: mengobati demam 

pada anak, perut kembung, masuk angin, kerokan, disentri, hipertensi, 

kutu air, bisul/luka, payudara bengkak/mastitis, melancarkan air seni 

pada anak disertai demam. Untuk menurunkan demam, parut bawang 

merah secukupnya, balurkan di tubuh bayi/ anak. 

Cara lain untuk masuk angin anak : ambil beberapa bawang merah, 

dicuci, parut kasar dan tambahkan dengan minyak kelapa atau minyak 

telon secukupnya, lalu tampelkan ke ubun-ubun, dan balur ke seluruh 

tubuh. Selain menurunkan panas, bawang merah juga bisa mengobati 

perut kembung. Caranya, balurkan bawang yang sudah diparut pada 

bagian pusar. Bisa juga menggunakan daun jarak yang sudah 
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dihangatkan. Olesi dengan minyak kelapa, pilin-pilin, lalu tempelkan 

pada pusar si kecil. 

d. Lidah buaya (Aloe vera) 

Berfungsi mendinginkan kulit, bisa digunakan untuk mengobati luka 

bakar pada bayi dan anak. Caranya, oleskan daging daun lidah buaya 

pada seluruh permukaan kulit yang terkena luka bakar. 

e. Mengkudu (pace) 

Buah mengkudu (Marinda citrifolia, Linn) adalah termasuk jenis 

tanaman dari keluarga Rubiaceae. Menurut beberapa sumber 

mengkudu merupakan salah satu jenis buah-buahan yang berasal dari 

Asia tenggara. tanaman mengkudu mampu tumbuh didataran rendah 

hingga ketinggian mencapai 1500 m dari permukaan laut, batang 

pohon mengkudu dapat mencapai 3-8 meter, memiliki bunga 

berbongol dan berwarna putih, buah mengkudu merupakan buah 

majemuk yang masih muda berwarna hijau mengkilap serta memiliki 

bintik-bintik atau totol-totol, dan saat sudah tua berwarna putih dan 

berbintik bintik hitam. 

Secara umum buah mengkudu biasanya dimanfaatkan oleh sebagian 

masyarakat untuk sayur, rujak dan juga jus, karena selain memiki rasa 

yang nikmat juga mempunyai khasiat yang bagus untuk kesehatan dan 

Khasiat buah mengkudu sudah diyakini sejak dahulu. 

Buah mengkudu merupakan jenis buah bergizi lengkap, zat nutrisi 
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yang terdapat didalam buah mengkudu sangat dibutuhkan oleh tubuh, 

seperti vitamin, mineral, dan protein penting tersedia didalamnya. 

Selain buah, daun mengkudu juga bisa meringankan perut 

kembung pada bayi. Caranya, panaskan daun mengkudu di atas api 

beberapa saat, lalu oleskan minyak kelapa. Tempelkan pada perut anak 

saat masih hangat, lalu ulang beberapa kali. Untuk obat batuk 

Ambil 1 buah mengkudu dan 1/2 genggam daun poo (bujanggut), cuci 

sampai bersih kedua bahan ramuan tersebut, kemudian rebus dengan 2 

gelas air sampai mendidih, dan airnya berkurang menjadi 1 gelas. 

Saring ambil airnya, kemudian minum air ramuan tersebut dua kali 

sehari, pagi dan sore. Sedangkan untuk Obat demamSiapkan 1 buah 

rimpang kencur dan 1 buah mengkudu, Cuci sampai bersih, kemudian 

rebus dengan 2 gelas air bersih sampai airnya berkurang menjadi 1 

gelas, biarkan sampai dingin, baru kemudian saring ambil airnya, 

minum air ramuan tersebut 2 kali sehari pagi dan sore. 

f. Kumis kucing  

Merupakan tanaman obat berupa tumbuhan berbatang basah yang 

tegak. Kumis kucing atau yang biasa di kenal dalam bahasa latinya 

dengan nama Orthosiphon aristatus, tumbuhan ini biasanya digunakan 

oleh ibu rumah tangga sebagai tanaman hias. Tanaman ini termasuk 

kedalam jenis family Labiata atau Lamiaceae. Selain sebagai tanaman 

hias Kumis kucing juga sudah di kenal oleh masyarakat sebagai 

tanaman obat herbal yang sangat mujarab untuk mengobati berbagai 
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macam penyakit. Daun kumis kucing diketahui mengandung glikosida 

orthosiphonin yang berkhasiat untuk melarutkan asam urat, fosfat dan 

oksalat dari tubuh, terutama di kandung kemih, empedu dan ginjal dan 

memperlancar pengeluaran air kemih (diuretik). Kumis kucing 

bermanfaat untuk mengatasi kondisi seperti rematik, batuk, masuk 

angin, sembelit, sakit pinggang, infeksi dan radang ginjal, batu ginjal, 

kencing manis. Daun kumis kucing basah maupun kering bermanfaat 

digunakan sebagai bahan obat-obatan yang memperlancar pengeluaran 

air kemih sebagai upaya penyembuhan batuk encok, masuk angin dan 

sembelit. . Sebagai herbal masuk angin cara pembuatannya sebagai 

berikut: ambil satu sendok daun dari kumis kucing lalu rebuslah 

dengan menggunakan 1 gelas air, diamkan hingga ar rebusan tinggal 

setengah gelas saja, kemudian minum air rebusan kumis kucing 

hangat-hangat. 

g. Banglai (bangle) 

Bangle mempunyai nama Latin Zingiber cassumunar Roxb. Oleh 

masyarakat Indonesia biasa dipakai sebagai penangkal energi jahat 

untuk ibu hamil dan bayi yang baru lahir. Umbi yang wangi ini juga 

mampu melangsingkan tubuh, meredakan demam, migrain, sakit 

kuning, cacingan, bahkan nyeri sendi Bangle tumbuh di Asia Selatan, 

dari India hingga Indonesia.  Bangle mengandung asam organik yang 

berkhasiat diantaranya : mengurangi lemak tubuh. Selain itu, air 

rebusan bangle bersifat hangat dan melapisi dinding usus. 

http://majalahkesehatan.com/yang-perlu-anda-ketahui-mengenai-penyakit-rematik
http://majalahkesehatan.com/10-tips-mencegah-sakit-pinggang/
http://majalahkesehatan.com/gejala-dan-pencegahan-batu-ginjal/
http://majalahkesehatan.com/tanda-tanda-kencing-manis/
http://www.hasbihtc.com/2013/04/mengenal-aneka-tumbuhan-herbal-dan.html
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Efek rimpang ini adalah penurun panas, peluruh kentut, peluruh dahak, 

pembersih darah, pencahar, dan obat cacing. Khasiat rimpang bangle 

bisa, untuk obat asma dan rematik. Khasiat lainnya, daunnya berguna 

untuk perangsang nafsu makan. Selain itu untuk obat sakit perut 

karena berkhasiat membersihkan darah dan sebagai peluruh kentut. 

Manfaatkan bangle untuk kerokan ketika bayi susah tidur dan rewel. 

Caranya, parutan rimpang bangle dibalurkan ke punggung bayi sambil 

diusap-usap dan ditekan Resep bangle juga untuk gangguan sakit saat 

buang air kecil. Air rendaman bangle juga bisa dimanfaatkan untuk 

mengobati sakit perut karena sifatnya hangat seperti jahe. Setelah 

melahirkan borehkan parutan bangle di perut gunanya untuk 

mengecilkan perut sehabis melahirkan. 

Jika anak sering rewel pada malam hari, banglai bisa membantu 

menenangkannya. Caranya balurkan parutan banglai segal di kening 

dan badan anak. Dalam pengobatan, bagian tanaman yang digunakan 

adalah rimpangnya. Bangle digunakan sebagai obat borok, obat kejang 

pada anak-anak, obat luka memar, obat pelangsing, pemulih 

penglihatan, obat hepatits, obat demam, obat gangguan pada perut, 

penawar racun, obat pusing, obat cacing, dan obat encok. 

h. Kencur 

Kencur (Kaempferia galanga) populer dikenal dengan kencur bisa 

digunakan untuk beragam pengobatan, salah satunya untuk mengusir 
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diare yang membandel.merupakan jenis tanaman yang memiliki batang 

semu yang sangat pendek jenis rimpang kencur mirip dengan kunyit.  

Khasiat kencur sangat luar biasa, terutama untuk ibu-ibu rumah tangga 

yang biasanya memanfaatkan kencur sebagai bumbu masakan, bahkan 

untuk masyarakat sunda memanfaatkan kencur sebagai lalapan 

mentah. kencur juga berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai 

penyakit antara lain untuk mengobati radang lambung, radang anak 

telinga, influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala,  batuk, diare 

menghilangkan darah kotor memperlancar haid mata pegal keseleo, 

menghilangkan lelah. Kencur juga bisa digunakan untuk mengobati 

memar karena benturan. Caranya, rendam satu sendok makan beras. 

Tumbuk bersama kencur dan beri sedikit garam. Setelah halus, 

tempelkan pada bagian yang memar atau benjol. 

i. Temulawak 

Tanaman temulawak termasuk dalam keluarga Jahe (zingiberaceae), 

Temulawak ini sebagai tanaman obat asli Indonesia memiliki banyak 

manfaat dan khasiat, antara lain temulawak digunakan sebagai obat 

karena memiliki efek antivirus, mencegah pembengkakan hati, 

meningkatkan produksi cairan empedu dan mencegah terbentuknya 

batu empedu, mencegah jerawat, menurunkan kandungan kolesterol 

dalam darah dan hati serta meningkatkan nafsu makan. Selain itu, 

temulawak juga bisa meningkatkan produksi air susu ibu, pencernaan 
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dan memperbaiki gangguan menstruasi, mengobati sakit kuning, diare, 

maag, perut kembung dan pegal-pegal.  

Selain itu juga bisa dimanfaatkan untuk menurunkan lemak darah, 

mencegah penggumpalan darah sebagai antioksidan dan memelihara 

kesehatan dengan meningkatkan daya kekebalan tubuh 

j. Keji Beling  

Keji beling atau orang jawa menyebutnya dengan nama “sambang 

geteh”, Tumbuhan ini memiliki banyak mineral seperti kalium, 

kalsium, dan natrium serta unsur mineral lainnya. Kegunaannya 

sebagai obat disentri, diare (mencret) dan obat batu ginjal serta dapat 

juga sebagai penurun kolesterol. Daun keji beling juga kerap 

digunakan untuk mengatasi tubuh yang gatal kena ulat atau semut 

hitam, caranya dengan cara mengoleskan langsung daun keji beling 

pada bagian yang gatal tersebut. Untuk mengatasi diare (mencret), 

disentri, seluruh bagian dari tanaman ini direbus, selama lebih kurang 

setengah jam, kemudian airnya diminum. Sama juga prosesnya untuk 

mengobati batu ginjal. Daun keji beling juga dapat mengatasi kencing 

manis dengan cara dimakan sebagai lalapan secara teratur setiap hari. 

Daun tanaman ini selain direbus untuk diminum airnya, juga dapat 

dimakan sebagai lalapan setiap hari dan dilakukan secara teratur untuk 

mengobai penyakit lever (sakit kuning), ambien (wasir) dan maag 

dengan cara dimakan secara teratur. 
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k. Brotowali. 

Tanaman Brotowali adalah salah satu jenis tanaman yang bisa 

digunakan untuk jamu dan obat. Brotowali (Tinospora crispa, L.) 

merupakan tumbuhan obat herbal yang mempunyai beberapa manfaat 

diantaranya dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, 

melancarkan fungsi organ pernafasan, menambah nafsu makan dan 

menurunkan kadar gula.Tanaman ini terkenal akan rasanya yang pahit. 

Brotowali memiliki batang yang kecil dan dapat tumbuh hingga 

hampir 3 meter. Daunnya tunggal dan berbentuk seperti jantung 

dengan panjang hingga 12 cm dan lebar yang dapat mencapai 10 cm. 

Seluruh bagian dari tanaman ini memiliki rasa yang pahit. Tanaman ini 

mempunyai banyak khasiat, terutama untuk pengobatan. Batang 

brotowali digunakan untuk pengobatan rematik, memar, demam, 

merangsang nafsu makan, sakit kuning, cacingan, dan batuk. Air 

rebusan daun brotowali dimanfaatkan untuk mencuci luka atau 

penyakit kulit seperti kudis dan gatal- gatal; sedangkan air rebusan 

daun dan batang untuk penyakit kencing manis. 

l. Daun Sirih  

Sirih merupakan tanaman asli Indonesia yang tumbuh merambat atau 

bersandar pada batang pohon lain. Tanaman merambat ini bisa 

mencapai tinggi 15 m. Batang sirih berwarna coklat kehijauan, 

berbentuk bulat, beruas dan merupakan tempat keluarnya akar. Sirih 

berkhasiat menghilangkan bau badan yang ditimbulkan bakteri dan 
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cendawan. Daun sirih juga bersifat menahan perdarahan, 

menyembuhkan luka pada kulit, dan gangguan saluran pencernaan. 

Selain itu juga bersifat mengerutkan, mengeluarkan dahak saat batuk. 

Caranya untuk obat batuk : Rebus 15 lembar daun sirih dengan tiga 

gelas air sampai tersisa ¾ air. Minum air rebusan tersebut dengan 

menambahkan satu sendok madu. Daun sirih memiliki banyak manfaat 

untuk kesehatan, salah satunya dipercaya secara tradisional dapat 

membantu menghentikan perdarahan saat mimisan. Mengobati 

pendarahan pada hidung / mimisan : 1 lbr daun sirih agak muda 

dilumatkan, gulung sambil ditekan sehingga keluar minyaknya, setelah 

itu sumbatkan pada hidung anak yang mimisen secara bergantian .  

m. Jahe. 

 Manfaat jahe terutama sebagai bahan minuman, bumbu masak dan 

obat-obatan tradisional. Jahe dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan 

ukuran, bentuk dan warna rimpangnya. Umumnya dikenal 3 varietas 

jahe, yaitu : jahe putih/kuning besar atau disebut juga jahe gajah atau 

jahe badak. Jahe putih/kuning kecil atau disebut juga jahe sunti atau 

jahe emprit. Ruasnya kecil, agak rata sampai agak sedikit 

menggembung. Kandungan minyak atsirinya lebih besar dari pada jahe 

gajah, Jahe ini cocok untuk ramuan obat-obatan, atau untuk diekstrak 

oleoresin dan minyak atsirinya. Jahe merah, rimpangnya berwarna 

merah dan lebih kecil dari pada jahe putih kecil. sama seperti jahe 

kecil, jahe merah selalu dipanen setelah tua, dan juga memiliki 
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kandungan minyak atsiri yang sama dengan jahe kecil, sehingga cocok 

untuk ramuan obat-obatan. 

Jahe sebagai obat tradisional dapat digunakan untuk   

(peluruh kentut), anti muntah, pereda kejang, anti pengerasan 

pembuluh darah, peluruh keringat. 

 Untuk menghilangkan masuk angin, perut kembung dan kolik pada 

anak. Caranya, 1/4 sendok teh bubuk jahe kering dilarutkan dalam 1/2 

cangkir air panas. 

n. Jeruk Nipis  

Sebagai herbal alami, jeruk nipis berkhasiat untuk menghilangkan 

sumbatan vital energi, obat batuk, peluruh dahak (mukolitik), peluruh 

kencing (diuretik) dan keringat, serta membantu proses pencernaan. 

Karena kandungan nutrisinya yang amat beragam tersebut, buah jeruk 

nipis banyak dimanfaatkan sebagai obat herbal untuk mengobati 

berbagai macam penyakit. Manfaat lainnya dari jeruk nipis adalah 

untuk mengobati batuk. Caranya sangat mudah, yaitu anda hanya 

tinggal menyediakan satu setengah sendok kecap dan juga satu buah 

jeruk nipis, dan sedikit garam. Setelah itu, campurkan perasan jeruk 

nipis tersebut dengan kecap dan juga garam lalu minum sebanyak satu 

sendok makan. Untuk mencairkan dahak dan obat batuk anak. 

Caranya, campur 1 sendok makan air perasan jeruk nipis, 3 sendok 

makan madu murni, 5 sendok makan air matang, lalu di tim selama 30 

menit. Takaran minum bayi antara usia 6-1 tahun : 2 kali 1/2 sendok 
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teh ; anak 1-3 tahun : 2 kali 1 sendok teh; anak 4-5 tahun : 2 kali  1/2 

sendok teh. Cara lain, potong 1 buah jeruk nipis, peras airnya, taruh 

dalam gelas /cangkir. Tambahkan kecap manis, aduk. Takaran minum 

untuk anak, 3 kali 1 sendok teh per hari.  

Adapun untuk menyembuhkan demam campuran jeruk nipis, bawang 

merah, minyak kayu putih, dan minyak kelapa. Siapkan dua sampai 

empat siung bawang merah yang telah dihaluskan lalu tambah 

setengah sendok minyak kayu putih dan juga setengah sendok minyak 

kelapa dan ditambahkan perasan jeruk nipis. Setelah semua bahan 

dicampurkan, gunakan ramuan tersebut untuk mengkompres anggota 

keluarga anda yang sedang demam. 

o. Daun pepaya. 

Daun pepaya ini diketahui mengandung beberapa senyawa aktif yang 

memiliki efek yang sangat baik bagi tubuh. Menurut Para peneliti 

menemukan bahwa daun dengan rasa pahit ini mengandung sejumlah 

senyawa aktif yang sangat baik bagi tubuh. Berkhasiat meningkatkan 

nafsu makan atau sebagai penambah nafsu makan. Caranya ambil daun 

pepaya segar muda yang ukurannya sebesar telapak tangan. Kemudian 

tambahkan sedikit garam dan air hangat sebanyak 200 cc. Haluskan 

dengan cara diblender. Kemudian saring airnya dan tambahkan madu 

sebanyak 2 sendok agar lebih nikmat. Minum ramuan ini setiap 

harinya sampai nafsu makan normal. Manfaat daun pepaya lainnya 

adalah sebagai pelancar ASI. Caranya sederhana, cukup ambil daun 



 

 

 

28 

pepaya muda sebanyak 3 helai. Remas daunnya kemudian letakkan di 

atas api hingga daun tersebut menjadi layu. Dalam keadaan masih 

hangat, tempelkan daun pepaya yang telah diremas dan dipanaskan 

tersebut di srea payudara Anda kecuali puting. Resep ini merupakan 

warisan nenek moyang kita yang dikenal sangat baik memperbaiki 

kualitas ASI. Bagi penderita demam berdarah, atau yang sedang 

mengalami gejala demam berdarah sangat disarankan untuk 

mengonsumsi daun pepaya. Karena daun pepaya memiliki kandungan 

yang bisa mengobati atau menetralkan gejala demam berdarah yang 

disebabkan oleh nyamuk. Caranya, campur lima lembar daun pepaya, 

temulawak, meniran secukupnya, dan gula merah. Rebus hingga 

masak, kemudian dinginkan sebelum diminum. 

p. Sambiloto  

Sambiloto (Andrographis paniculata) memiliki sifat melindungi hati 

(hepatoprotektif), dan terbukti mampu melindungi hati dari efek 

negatif galaktosamin dan parasetamol. Selain berkhasiat melindungi 

hati, sambiloto juga dapat menekan pertumbuhan sel kanker. Selain itu 

khasiat sambiloto untuk pengobatan ini sudah diketahui sejak nenek 

moyang kita. Biasanya pemanfaatan sambiloto dengan merebus 

daunnya untuk menurunkan demam, mengobati luka, sakit kuning, 

kencing manis, pilek, infeksi tenggorokan, saluran kemih, keputihan, 

menyembuhkan luka/borok dan sebagainya. 

q. Adas (fennel). 
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Tanaman adas (Foeniculum Vulgare Mill) merupakan jenis tanaman 

berkhasiat obat yang dapat hidup di dataran rendah maupun dataran 

tinggi. Manfaat Adas adalah merangsang kerja organ pencernaan, 

melancarkan buang angin, menghangatkan badan, serta membantu 

mengeluarkan dahak. Adas juga dipercaya berkhasiat untuk 

menghancurkan batu ginjal. Adas juga dapat berfungsi sebagai 

penambah nafsu makan. Selain itu tanaman Adas juga bermanfaat 

untuk mengatasi insomnia, batuk berdahak, serta datang bulan yang 

tidak teratur. Adas dapat dipakai untuk meringankan bayi yang 

menderita kolik atau yang kesakitan akibat erupsi (keluarnya) gigi. 

Untuk obat masuk angin dan kolik, caranya 1 sendok teh adas 

dilarutkan dengan 1 cangkir air mendidih, aduk hingga larut. Setelah 

agak dingin, larutan dapat diminumkan pada bayi/anak dengan takaran 

sesuai umurnya. 

r. Daun jambu biji (jambu klutuk, jambu batu) 

Untuk diare, 3 lembar daun jambu biji muda dan segar dicuci bersih, 

tumbuk halus, beri 1/2 cangkir air matang hangat, diperas dan diambil 

airnya.Beri garam secukupnya sebelum diminumkan pada anak. Air 

perasan daun jambu biji diberikan pada anak sesuaikan dengan 

usianya.  

Dari beberapa macam tanaman tradisional yang dipaparkan di atas, 

dapat dianalisis bahwa pada umumnya ada beberapa tanaman 

tradisional yang sering digunakan untuk mengatasi anak sakit 
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diantaranya kunyit, bawang merah, banglai, jeruk nipis, temulawak 

dan sebagainya. 

3.  Kegunaan Tanaman Obat Tradisional Untuk Kesehatan 

Tumbuhan sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan, karena di 

samping sebagai sumber makanan juga dapat sebagai obat. Kadang-

kadang untuk menyembuhkan suatu penyakit tidak hanya dapat 

disembuhkan dengan pengobatan modern, tetapi juga disembuhkan dengan 

menggunakan dari tanaman obat-obat berkasiat (Widyawati, 1999:34). 

Secara umum, tanaman selain berfungsi sebagai penyedia oksigen di dunia 

juga memiliki banyak manfaat bagi mahluk hidup yaitu : 

1. Sebagai makanan 

Tanaman saat ini menjadi salah satu penyedia bahan makanan bagi 

manusia, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Secara 

langsung tanaman menyediakan bahan makanan pokok seperti 

gandum, beras dan jagung serta berbagai jenis sayuran dan buah-

buahan yang penting untuk nutrisi manusia serta budidaya lainnya 

seperti kopi, teh, dan gula. Selain itu tanaman juga menjadi bahan 

olahan untuk produk lain seperti mentega, minyak goreng, susu 

kedelai, dan yang lainnya. Tanaman pun menjadi bahan makanan 

hewan yang juga menjadi makanan manusia seperti daun singkong, 

bayam. 

Sebagai produk yang bukan makanan, tanaman menghasilkan kayu 

yang berguna bagi bangunan, kertas, perabot, dan sebagainya, juga 
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sebagai bahan pembuat kain. Hasil tanaman dari jaman purba juga 

bermanfaat untuk bahan bakar yaitu batu bara. Untuk dunia kedokteran 

tanaman menghasilkan aspirin, morfin, quinine dan sebagainya. Selain 

itu juga menghasilkan produk herbal non kimiawi seperti ginseng, 

temulawak, kunyit, jahe yang digunakan untuk pengobatan tradisional. 

Tanaman juga menjadi bahan utama kebutuhan rumah tangga dan 

kecantikan serta menjadi bahan utama pembuatan karet, plastik, 

permen karet dan bahan kimia organik yang digunakan untuk ilmu 

pengetahuan dan percobaan. 

2. Sebagai penggunaan estetika 

Banyak sekali jenis tanaman yang beredar sebagai tanaman hias. 

Tanaman obat tradisional ini dipelihara oleh berbagai pecinta tanaman 

baik untuk sekedar menghiasi tempat tinggal mereka ataupun untuk 

meneduhkan lingkungan, mendinginkan temperatur, mengurangi 

hembusan angin, mengurangi kebisingan, menambah privasi dan 

melindungi tanah dari erosi. Tanaman obat tradisional apabila di 

desain dalam pot atau tempat-tempat yang artistik, maka nilai 

estetikanya akan tinggi. 

3. Sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan budaya 

Tanaman juga berguna sebagai pendukung ilmu pengetahuan, dunia 

kedokteran dan berbagai kebudayaan dunia. Seperti kita tahu bahwa 

para ahli arkeolog dapat mengidentifikasi usia fosil, dan dunia 

kedokteran tertolong dengan ditemukannya obat bius dari morfin dan 
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kokain. Tanaman juga banyak dipakai sebagai lambang 

beberapa Negara dan kelompok-kelompok tertentu (http://tanaman.org 

diunduh pada 28 Mei 2012) 

Menurut Widaryanto (1987) yang dikutip Partini (2005 : 12)  

tumbuhan obat dapat diartikan sebagai tanaman ataupun tumbuhan  

yang secara alamiah memiliki kemampuan menyembuhkan berbagai  

penyakit. Selain bisa mengurangi rasa sakit, mencegah atau 

menyembuhkan penyakit, tanaman obat bisa jugaberkhasiat untuk 

menjaga kondisi badan agar tetap sehat dan bugar. Lebih lanjut 

Suprapto (2000 : 39) menambahkan yang  dimaksud tumbuhan obat 

adalah tumbuhan yang mempunyai khasiat  untuk menyembuhkan 

penyakit yang bersifat sementara sebelum pasien pergi dibawa ke 

dokter. Maksudnya, tanaman obat dipergunakan sebagai obat darurat 

atau obat untuk pertolongan pertama. 

Adapun menurut Zein (2005 : 27), hampir setiap orang di 

Indonesia pernah menggunakan tumbuhan obat untuk mengobati 

penyakit atau kelainan yang timbul pada tubuh selama hidupnya, baik 

ketika masih bayi, kanak-kanak maupun setelah dewasa. Penggunaan 

tanaman obat ini telah turun temurun diwariskan oleh nenek moyang 

kita, sehingga tidak jarang orang menyimpulkan bahwa keberadaannya 

merupakan warisan kebudayaan Bangsa Indonesia. Katno dan  

Pramono  (2010 : 8)  menjelaskan  obat  tradisional  merupakan  obat 

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

http://tanaman.org/
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mineral, sediaan galenik atau campuran bahan-bahan tersebut yang 

secara tradisional telah digunakan  untuk  pengobatan  berdasarkan  

pengalaman. Dari sekian banyak produk yang dihasilkan sebagai obat, 

yang paling banyak adalah jamu. Jamu merupakan obat jadi atau 

ramuan bahan alam yang berasal dari tumbuhan. 

Pada kenyataannya bahan obat alam yang berasal dari  

tumbuhan porsinya lebih besar dibandingkan yang berasal dari hewan 

atau mineral, sehingga sebutan obat tradisional hampir selalu identik  

dengan  tanaman  obat  karena sebagian  besar  obat  tradisional  

berasal  dari  tanaman  obat.    Obat  tradisional  ini masih  banyak  

digunakan  oleh  masyarakat,  terutama  dari  kalangan  menengah 

kebawah.  Bahkan  dari  masa  ke  masa    mengalami  perkembangan  

yang  semakin meningkat, terlebih dengan munculnya isu kembali ke 

alam (back to nature) serta krisis yang berkepanjangan  

B. Orang Tua 

1. Pengertian Orangtua 

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan 

ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang 

dapat membentuk sebuah keluarga. Bentuk perlakuan dari orang tua 

terhadap anak adalah mendidik, mengasuh dan membimbing untuk 

mencapai tahapan tertentu yang mengantarkan anak untuk siap dalam 

kehidupan bermasyarakat. Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau 

orang yang dituakan. Namun pada umumnya masyarakat, pengertian orang 
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tua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu ibu dan bapak. Ibu dan 

bapak selain telah melahirkan kita ke dunia ini juga yang mengasuh dan 

yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh baik 

dalam menjalani kehidupanya (Bahri, 2004 : 2). Anak yang berbudi 

pekerti baik pasti tidak jauh dari pendidikan orangtua yang 

membimbingnya dengan cara yang baik. 

Semiawan (1997:17) menyatakan bahwa, “Orang tua perlu 

membina anak agar mau berprestasi secara optimal, karena kalau tidak 

berarti suatu penyia-nyiaan terhadap bakat-bakatnya. Pembinaan dilakukan 

dengan mendorong anak untuk mencapai prestasi yang sesuai dengan 

kemampuannya. Ada pula orang tua, karena tingkat pendidikan mereka 

sendiri terbatas, karena acuh tak acuh atau karena kurang memperhatikan 

anak, pendidikan anak, tidak peka dalam pengamatan ciri-ciri kemampuan 

anaknya”. Keberhasilan anak sangat dipengaruhi didikan orangtua pada 

saat anak masih usia dini. Selanjutnya Semiawan (1997:27) menyatakan, 

“Orang tua perlu menciptakan kesehatan,  lingkungan rumah atau keluarga 

yang serasi, selaras, dan seimbang. Di samping itu perlu menyiapkan 

sarana lingkungan fisik yang memungkinkan anak untuk tumbuh 

kembang”. Masa tumbuh kembang sangat dipengaruhi oleh kondisi 

kesehatan anak. Orangtua perlu memperhatikan aspek kebersihan 

lingkungan dan tata letak ruang bermain yang serasi. 

Sedangkan pengertian orang tua di atas, tidak terlepas dari 

pengertian keluarga, karena orang tua merupakan bagian keluarga besar 
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yang sebagian besar telah tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari 

ayah, ibu dan anak-anak. Secara tradisional, keluarga diartikan sebagai dua 

atau lebih orang yang dihubungkan dengan pertalian darah, perkawinan 

atau adopsi (hukum) yang  memiliki tempat tinggal bersama. Sedangkan 

Morgan dalam Sitorus (1988:45) menyatakan bahwa keluarga merupakan 

suatu grup sosial primer yang didasarkan pada ikatan perkawinan 

(hubungan suami-istri) dan ikatan kekerabatan (hubungan antar generasi, 

orang tua – anak) sekaligus. Namun secara dinamis individu yang 

membentuk sebuah keluarga dapat digambarkan sebagai anggota dari grup 

masyarakat yang paling dasar yang tinggal bersama dan berinteraksi untuk 

memenuhi kebutuhan individu maupun antar individu mereka, yaitu terdiri 

dari ayah, ibu, dan anak. 

Jika ditinjau berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1972, 

keluarga terdiri atas ayah, ibu dan anak karena ikatan darah maupun 

hukum. Hal ini sejalan dengan pemahaman keluarga di negara barat, 

keluarga mengacu pada sekelompok individu yang berhubungan darah dan 

adopsi yang diturunkan dari nenek moyang yang sama. 

Adapun pengertian orangtua dalam penelitian ini adalah orangtua 

dari anak usia  dini yang mengatasi anak-anaknya apabila mengalami 

gangguan kesehatan dengan menggunakan tanaman obat tradisional yang 

ada di sekitar lingkungannya. 
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2. Tugas Orangtua 

Orang tua (ayah dan ibu) memegang peranan yang penting dan 

sangat berpengaruh atas perkembangan anak-anaknya. Sebab, sebagian 

besar dari waktunya dilewatkan bersama orangtua. Orangtualah yang 

merawat, mengasuh dan bermain dengan anak. Mengingat peranannya 

yang sangat besar, hendaknya orangtua mengetahui dengan tepat apa dan 

bagaimana pembinaan yang harus dilakukan. Menurut Gunarsa (1995 : 31) 

dalam keluarga yang ideal (lengkap) maka ada dua individu yang 

memainkan peranan penting yaitu peran ayah dan peran ibu, secara umum 

peran kedua individu tersebut adalah : 

a. Peran ibu adalah 

1) Memenuhi kebutuhan biologis dan fisik; 

2) Merawat dan mengurus keluarga dengan sabar, mesra dan 

konsisten; 

3) Mendidik, mengatur dan mengendalikan anak; dan 

4) Menjadi contoh dan teladan bagi anak. 

b. Peran ayah adalah 

1) Ayah sebagai pencari nafkah; 

2) Ayah sebagai suami yang penuh pengertian dan memberi rasa 

aman; 

3) Ayah berpartisipasi dalam pendidikan anak; dan  

4) Ayah sebagai pelindung atau tokoh yang tegas, bijaksana, 

mengasihi keluarga. 
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Dalam hal mengasuh, mendidik serta membimbing anak, orang tua 

senantiasa memberikan proses pendidikan lewat pengasuhan di lingkungan 

keluarga, orang tua mempersiapkan dan secara langsung melatih anak- 

anaknya untuk memenuhi fungsi dan peranya masing-masing, sekaligus 

pula memberi persiapan untuk memasuki lingkungan yang lebih luas, 

yakni lingkungan masyarakat. 

Tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua serta pengalaman 

sangat berpengaruh dalam mengasuh anak. Peranan orangtua atau pendidik 

amatlah besar dalam memberikan alternatif jawaban dari hal-hal yang 

dipertanyakan oleh putra-putri remajanya. Orangtua yang bijak akan 

memberikan lebih dari satu jawaban dan alternatif supaya remaja itu bisa 

berpikir lebih jauh dan memilih yang terbaik. Sebaliknya orangtua yang 

tidak mampu memberikan penjelasan dengan bijak dan bersikap kaku akan 

membuat sang remaja tambah bingung. Remaja tersebut akan mencari 

jawaban di luar lingkaran orangtua dan nilai yang dianutnya. Ini bisa 

menjadi berbahaya jika “lingkungan baru” memberi jawaban yang tidak 

diinginkan atau bertentangan dengan yang diberikan oleh orangtua. 

Konflik dengan orangtua mungkin akan terjadi dan semakin buruk 

(Soekanto, 2004 : 23). Inilah hal yang membahayakan bagi masa depan 

anak jika orangtua tidak mampu mendidiknya dengan tegas. Apalagi 

ditambah dengan pergaulan yang salah, yang akan menjerumuskan anak 

pada tindak-tindak kriminal. 
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Seringkali orangtua mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh 

masyarakat dalam mengasuh anak. Karena pola-pola tersebut dianggap 

berhasil dalam mendidik anak kearah kematangan. Orang tua 

mengharapkan kelak anaknya dapat diterima di masyarakat dengan baik. 

Oleh karena itu kebudayaan atau kebiasaan masyarakat dalam memberikan 

pola asuh pada anaknya.  

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa tugas orangtua 

secara umum adalah membantu perkembangan anak baik dalam bidang 

pendidikan, kesehatan maupun kepribadian sehingga tumbuh menjadi 

pribadi yang sehat secara jasmani maupun rohani.  

Adapun secara khusus tugas orangtua yang berkaitan dengan penelitian 

ini adalah kewajiban orangtua terhadap anak usia dini dalam menjaga atau 

merawat kesehatannya. 

 

C. Kesehatan Anak 

1. Pengertian Kesehatan Anak  

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penaggulangan dan pencegahan 

gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau 

perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pendidikan kesehatan 

adalah proses membantu seseorang, dengan bertindak secara sendiri-

sendiri ataupun secara kolektif, untuk membuat keputusan berdasarkan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jiwa
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Produktif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekonomis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolektif&action=edit&redlink=1
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pengetahuan mengenai hal-hal yang memengaruhi kesehatan pribadinya 

dan orang lain (Sulastomo, 2000 : 42), seperti saling meminta pendapat 

dan memberi saran, serta adanya forum kecil yang membahas tentang 

kesehatan. 

Adapun pengertian sehat menurut UU No. 58 (Tahun 1980 tentang 

Pokok-Pokok Kesehatan, sehat adalah sehat badan, rohani (mental), dan 

social, bukan hanya sebatas dari penyakit-penyakit,cacat, dan kelemahan. 

Kesehatan rohani atau jiwa adalah kondisi yang memungkinkan 

perkembagan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari 

seseorang. Tujuan dari kesehatan adalah mencapai keadaan kesehatan anak 

didik dan lingkungan hidupnya sehingga dapat memberikan kesempatan 

belajar serta tumbuh secara harmonis, efisien dan optimal dengan jalan :1). 

Mempertinggi nilai kesehatan, 2). Mencegah dan memberantas penyakit, 

3). Memperbaiki dan memulihkan kesehatan. Anak yang sehat akan 

mengalami tumbuh kembang yang normal dan wajar, sesuai standar 

pertumbuhan fisik anak umumnya dan memiliki kemampuan 

perkembangan sesuai standar kemampuan anak seusianya. Selain itu anak 

sehat juga nampak senang, mau bermain, berlari, berteriak, meloncat, 

memanjat, dan anak tersebut tidak berdiam diri saja.  

Kesehatan dan gizi sangat mempengaruhi perkembangan kognitif 

anak. Apabila kesehatan anak usia dini dipandang dari pengertian sehat ke 

dalam empat pokok hal tersebut. Sehat dalam arti produktif berarti 

mencapai kondisi yang berkemampuan secara integratif dan menyeluruh 
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mencakup berpikir, beremosional atau berperasaan dan interaksi sosial. 

Kemampuan menerobos dengan mengindra, berpikir, berperasaan/ emosi, 

intuisi, dan mencipta akan mencapai suatu kreativitas (Semiawan, et all, 

1988:59-61). Anak usia dini yang sehat pertumbuhan dan perkembangan 

akan mencapai optimal sesuai dengan tahapannya dan mencapai 

puncaknya dalam kondisi kreatif dan cerdas merupakan modal awal dari 

prasyarat untuk hidup sejahtera dalam sepanjang siklus hidupnya. Standar 

pencapaian perkembangan (Permen Diknas 58/2009) akan tercapai apabila 

didukung potensi dasar yaitu faktor sehat (kesehatan). 

 Pengertian sehat dirinci ke dalam empat pokok hal oleh Notoadmodjo 

(2007:4), yaitu sebagai berikut. 1) Sehat fisik, yaitu tidak sakit/bebas dari 

penyakit, tidak cacat dan tidak lemah, semua organ tubuh dalam keadaan 

dan berfungsi normal/tidak ada gangguan fungsi. 2) Jiwa sehat, yaitu (a) 

pikiran sehat yaitu yang dicerminkan oleh cara berpikir yang positif, 

masuk akal (logis), dan runtut (teratur); (b) emosi sehat, mampu 

mengekpresikan perasaan gembira dan kecewa, rasa takut, khawatir dan 

lain sebagainya serta mampu Pendidikan Kesehatan Unsur Utama dalam 

Pendidikan Anak Usia Dini bangkit bila telah mendapatkan kesempatan 

untuk berusaha memperbaiki sesuatu yang gagal; (c) spiritual sehat, yaitu 

memiliki rasa aman dan keyakinan adanya sesuatu perlindungan. 3) Sehat 

sosial, yaitu mampu berinteraksi dengan individu lain, anggota keluarga, 

dapat berkomunikasi dan bertoleransi dalam batas-batas tertentu. 4) Sehat 

dalam arti ekonomis, yaitu dapat menerima anjuran menghemat, saving, 
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dan menjaga miliknya. Anak usia dini yang sehat pertumbuhan dan 

perkembangan akan mencapai optimal sesuai dengan tahapannya dan 

mencapai puncaknya dalam kondisi kreatif dan cerdas merupakan modal 

awal dari prasyarat untuk hidup sejahtera dalam sepanjang  

Selain makanan sehat, olahraga merupakan aspek yang sangat 

mempengaruhi kesehatan mental dan fisik anak. Gizi yang buruk juga 

akan mengganggu kesehatan anak. Jika gizi yang buruk terjadi pada anak 

usia dini, maka akan mengakibatkan terganggunya kinerja otak dan 

bahkan mengurangi kapasitas kecerdasan anak. Bukan berarti makanan 

yang enak itu dapat memenuhi gizi seimbang, akan tetapi makanan dengan 

gizi seimbang adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, 

lemak, vitamin dan mineral dengan kadar yang sesuai dengan kebutuhan 

tubuh anak. Dalam pelayanan kesehatan, masalah ini menjadi lebih pelik, 

berhubung dalam manajemen pelayanan kesehatan tidak saja terkait 

beberapa kelompok manusia, tetapi juga sifat yang khusus dari pelayanan 

kesehatan itu sendiri (Sulastomo, 2000 : 43). Pelayanan kesehatan tersebut 

meliputi kesempurnaan makanan kita, cukup gizi sesuai dengan kebutuhan 

anak. 

Dalam Undang-undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan  

Undang-undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang 

dimaksud dengan :  

a. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelik&action=edit&redlink=1
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ekonomis. Dengan diberi anugerah kesehatan, manusia akan leluasa 

menjalani aktifitas sehari-hari yaitu untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

b. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau 

masyarakat. Usaha masyarakat dalam bidang kesehatan akan 

mendukung pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Manfaatnya akan 

dituai oleh pemerintah dan masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kesehatan adalah keadaan sejahtera secara fisik (badan), jiwa (mental), dan 

sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. Adapun anak yang sehat adalah anak yang sehat secara fisik 

dan psikis. Kesehatan seorang anak dimulai daripola hidup yang sehat. 

Pola hidup sehat dapat diterapkan dari yang terkecil mulai dari menjaga 

kebersihan diri, lingkungan hingga pola makan yang sehat dan teratur. 

Ciri-ciri anak sehat adalah tumbuh dengan baik, tingkat perkembangannya 

sesuai dengan tingkat umurnya, tampak aktif / gesit dan gembira, mata 

bersihdan bersinar, nafsu makan baik, bibir dan lidah tampak segar, 

pernapasan tidak berbau, kulit dan rambut tampak bersih dan tidak kering, 

serta mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. 
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2. Macam-Macam Penyakit Yang Sering Di Derita Anak Usia Dini 

Jenis penyakit yang paling sering ditemukan pada bayi dan anak 

adalah penyakit akibat gangguan pencernaan. Oleh karena itu, setiap 

gangguan kesehatan terutama memperlihatkan adanya gejala muntah, diare 

atau turunnya selera makan anak, haruslah terdapat perhatian dan anak 

segera dibawa ke Puskesmas atau rumah sakit terdekat (Moehji, 2003: 7). 

Gangguan pencernaan pada bayi ini terjadi karena perut bayi masih 

sensitif dalam menerima asupan makanan, faktor kebersihan harus 

diperhatikan. Begitu pula dengan anak-anak usia dini, pola makan yang 

tidak teratur akan menimbulkan gangguan pencernaan. 

Di banyak negara di dunia penyakit infeksi masih merupakan 

penyebab utama kematian terutama pada anak dibawah usia 5 tahun, akan 

tetapi anak-anak yang meninggal karena penyakit infeksi itu biasanya 

didahului oleh keadaan gizi yang kurang memuaskan. Rendahnya daya 

tahan tubuh akibat gizi buruk sangat memudahkan dan mempercepat 

berkembangnya bibit penyakit dalam tubuh (Moehji, 2003: 7). Artinya 

penyakit akan cepat berkembang pada tubuh yang tidak memiliki sistem 

kekebalan yang sempurna, ketidaksempurnaan ini terjadi akibat gizi buruk. 

Maka dari itu sangat dianjurkan untuk anak-anak agar teratur untuk 

diimunisasi agar sistem kekebalan tubuh bisa melindungi tubuh dari 

bakteri penyebar penyakit. 

Seorang anak sangat mungkin mengalami satu atau lebih penyakit, hal 

ini karena bayi belum memiliki sistem kekebalan tubuh yang optimal, 
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sehingga rentan terkena penyakit. Masa kanak-kanak terutama saat balita 

(bayi di bawah lima tahun) merupakan masa-masa rentan terkena berbagai 

macam penyakit. Ada beberapa gejala penyakit yang biasa atau umum 

dialami oleh anak usia dini yang terkadang memang tidak mudah 

memprediksi apa yang terjadi pada si anak, karena sebagian besar anak 

belum bisa mengungkapkan keluhan apa yang dirasakannya. Untuk itu 

orangtua harus cermat memperhatikan gejala apa yang biasa dialami oleh 

anak balita. 

 Ada beberapa penyakit yang sering menimpa anak usia dini, yaitu: 

a. Diare (Gastroenterologi) 

Penyebab bakteri dan virus. Seseorang dikatakan diare bila buang 

air besar yang encer/lembek seperti air dan sehari lebih dari empat kali 

mencret. Penyakit ini dapat ringan atau serius, datang secara mendadak 

atau akut (Depkes RI, 2003: 24). Balita yang mengalami diare 

umumnya memiliki kotoran yang encer dan berair. Diare ini bisa 

disebabkan oleh gastroenteritis, alergi atau tidak bisa menoleransi 

suatu makanan. Pada bayi di bawah usia 3 tahun (batita) terkadang 

diare disebabkan oleh sistem pencernaan yang belum sempurna. 

Faktor-faktor penyebab timbulnya diare adalah sebagai berikut : 

1) Tidak Memberi ASI secara penuh 4-6 bulan (ASI Eksklusif) 

2) Menggunakan botol susu yang susah dibersihkan. 

3) Cara menyimpan makanan yang tidak baik sehingga dapat 

dihinggapi lalat dan serangga kotor lainnya. 
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4) Gizi kurang baik yang menyebabkan tubuh menjadi lemah 

5) Infeksi usus disebabkan bakteri amuba, cacing dan giargi (parasit 

yang hidup di dalam usus). 

6) Infeksi diluar usus, seperti infeksi kantong kemih, campak 

7) Ketidakmampuan usus mencerna makanan 

Kelompok umur yang paling banyak terkena diare adalah anak 

usia 1-3 tahun, banyak juga ditemukan penderita yang usianya masih 

relatif muda yaitu antara 6-12 bulan. Pada usia ini balita mendapat 

makanan pendamping ASI sehingga kemungkinan termakan makanan 

yang sudah terkontaminasi menjadi lebih besar. 

Selain itu balita juga sudah mampu bergerak kesana kemari dan 

pada usia balita, senang sekali memasukkan sesuatu ke dalam 

mulutnya. Sumber penyebab lainnya karena makanan basi, beracun, 

alergi terhadap makanan. Manifestasi klinis bayi dan anak menjadi 

cengeng, gelisah, suhu tubuh meninggi cair dan mungkin disertai 

dengan lendir atau darah (Nasution, SZ, 2003 : 44) 

b. Konstipasi (sembelit) 

Sembelit merupakan kesulitan untuk buang air besar yang 

berhubungan dengan kekerasan tinja dan frekuensi buang air besar. 

Gangguan susah buang air besar pada bayi biasanya terjadi pada umur 

0-4 bulan, karena pencernaan bayi dan pembentukan enzim pencernaan 

belum sempurna. Susah buang air besar pada bayi bisa disebabkan 

karena susu formula yang diolah terlalu kental. Biasanya susu formula 
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memiliki kandungan lemak tinggi dan protein rendah. Pada bayi yang 

menerima ASI cenderung memiliki feses lembek karena kandungan 

lemak dan protein yang sesuai fisiologinya. Gangguan buang air besar 

ini juga dapat disebabkan karena makanan (Arty dan Nagiga, 2009: 8). 

Makanan yang bisa menyebabkan sembelit adalah makanan-makanan 

yang berkabohidrat tinggi dan kering. Jika makanan yang dimakan 

kurang mengandung mineral, maka bisa menyebabkan sembelit. 

c. Disentri 

Disentri merupakan diare akut yang ditandai  dengan  adanya  darah  

dalam  tinja  yang  disebabkan  akibat  kerusakan usus.  Balita  yang  

menderita  diare  berdarah  akan  menyebabkan  kehilangan  zat  gizi  

yang  berdampak  pada  penurunan  status gizi. Jenis yang ketiga 

adalah diare persisten dimana kejadian diare dapat berlangsung ≥14 

hari. Diare jenis ini sering terjadi pada anak dengan status gizi rendah, 

AIDS, dan anak dalam kondisi infeksi (Kementerian Kesehatan RI, 

2011 : 33). 

d. Difteri 

Difteri adalah suatu penyakit infeksi demam akut yang menular, 

biasanya menyerang daerah tenggorokan pada anak-anak. Dengan 

adanya imunisasi aktif pada masa anak-anak dini. Diferi merupakan 

penyakit yang menyerang bagian atas saluran pernafasan dan kulit 

yang terluka. Tanda-tanda yang dapat dirasakan ialah sakit letak dan 

demam secara tiba-tiba disertai tumbuhnya membrane kelabu yang 

menutupi tansil serta bagian saluran pernafasan (Ngastiyah, 2005 : 41). 
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e. ISPA 

Infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) merupakan salah satu 

panyakit infeksi yang erat kaitannya dengan masalah gizi. Tanda dan 

gejala penyakit ISPA ini bermacam-macam antara lain batuk, kesulitan 

bernafas, tenggorakan kering, pilek demam dan sakit telinga. 

Diperkirakan panas yang menyertai ISPA memegang peranan penting 

dalam penurunan asupan nutrien karenan menurunnya nafsu makan 

anak. Infeksi Saluran Pernapasan Akut adalah infeksi akut yang terjadi 

pada saluran napas termasuk adneksanya. Akut adalah berlangsung 

sampai 14 hari, Adneksa yaitu sinus,rongga telinga dan pleura 

(Suriadi, 2001 : 18).  

f. Batuk-batuk 

Penyebab yang paling umum dari kondisi ini kemungkinan selesma, 

atau dikenal juga sebagai infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). 

Selain itu ada juga penyebab lainnya seperti lendir dari hidung yang 

mengalir ke tenggorokan, asma, bronkiolitis, batuk rejan atau 

pneumonia.  

g. Menangis berlebihan 

Penyebab medis yang bisa menyebabkan bayi menangis berlebihan 

adalah kondisi yang mengakibatkan sakit perut, nyeri pada tulang atau 

adanya infeksi tulang. Secara umum bayi yang sakit cenderung akan 

diam dan tidak rewel 
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h. Demam 

Pada umumnya demam merupakan pertanda terjadinya infeksi yang 

disebabkan oleh bakteri atau virus. Usaha pertama yang dilakukan jika 

bayi demam tinggi adalah memberinya obat penurun demam, karena 

demam yang terlalu tinggi bisa menyebabkan kejang. 

Balita yang kejang adalah suatu kondisi menakutkan bagi orangtua. 

Namun, jika kejang terjadi akibat demam tinggi biasanya jarang 

berbahaya. Penyebab lain dari balita yang kejang adalah epilepsi dan 

kejang hari kelima, yaitu kejang tanpa ada alasan yang khusus pada 

bayi yang baru lahir dalam keadaan sehat 

i. Ruam 

Ruam yang timbul pada balita disebabkan oleh banyak hal, sepert 

penyakit infeksi, alergi, eksim dan juga infeksi kulit. 

j. Sakit perut.  

Terdapat berbagai hal yang bisa memicu sakit perut pada balita, salah 

satu penyebab yang paling umum adalah sembelit (konstipasi) atau 

susah buang air besar. Sakit perut yang dialami juga bisa disebabkan 

oleh gastroenteritis dan juga rasa cemas berlebihan yang dialami si 

kecil. Jika sakit perutnya tergolong parah, maka segera konsultasikan 

ke dokter 

k. Muntah 

Muntah bisa disebabkan oleh infeksi seperti gastroenteritis, infeksi 
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saluran kemih, keracunan makanan atau masalah struktural misalnya 

refluks atau stenosis pilorik 

D. Anak Usia Dini  

1. Pengertian Anak Usia Dini  

Anak usia dini merupakan anak yang berada pada usia 0-6 tahun. Usia 

dini merupakan usia yang sangat penting bagi perkembangan anak 

sehingga disebut golden age. Anak Usia Dini sedang dalam tahap 

pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat, baik fisik maupun 

mental. Anak Usia Dini belajar dengan caranya sendiri. Bila ditinjau dari 

hakikat anak usia dini, maka anak memiliki dua aspek perkembangan yaitu 

biologis dan psikologis. Pada anak usia dini terjadi perkembangan otak 

sebagai pusat kecerdasan terjadi sangat pesat.  

Menurut Masitoh (2005: 12) anak usia dini adalah anak usia 0 tahun 

sampai 8 tahun. Batasan usia ini merupakan satu kelompok sendiri yang 

merumuskan anak usia dini sebagai anak yang berusia antara 0 tahun 

sampai 8 tahun. Kelompok kedua memberikan batasan anak usia dini 

sebagai anak usia 0 tahun sampai 6 tahun. Jika dihitung dengan 

menggunakan jenis dan jenjang pendidikan Departemen Pendidikan 

Nasional maka cakupannya meliputi usia 0 tahun sampai memasuki 

Sekolah Dasar kelas awal (kelas 1 dan kelas 2) atau dikenal dengan kelas 

awal Sekolah Dasar. Pendidikan tersebut juga masih menitikberatkan pada 

konsep-konsep dasar bermain. 
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Adapun pengertian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menurut UU 

RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah suatu 

upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Sedangkan menurut Hibana (2005: 4) Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) adalah upaya yang terencana dan sistematis yang dilakukan oleh 

pendidik atau pengasuh anak usia 0 tahun sampai 8 tahun dengan tujuan 

agar anak mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. 

Pengembangan potensi ini akan mudah ditangkap oleh anak dengan 

metode pembelajaran belajar sambil bermain. 

Anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai usia 6 tahun. 

Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan 

karakter dan kepribadian anak (Yuliani Nurani Sujiono, 2009: 7). Ibarat 

batu yang dipahat, usia dini adalah batu yang sedang dipahat, hingga 

beranjak dewasa pun pahatan itu masih membekas anak tersebut. 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa anak 

usia dini adalah anak prasekolah atau anak yang berusia 0 sampai dengan 

6 tahun. Anak usia dini dalam penelitian ini adalah anak-anak prasekolah 

yang berusia 0 sampai dengan 6 tahun di Gugus Melati Kecamatan 

Kalikajar kabupaten Wonosobo.  
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2. Karakteristik Anak Usia Dini (AUD) 

Berbeda  dengan  fase  usia  anak  lainnya,  anak  usia  dini  memiliki 

karakteristik yang khas. Pengalaman yang dialami anak pada usia dini 

akan berpengaruh kuat terhadap kehidupan selanjutnya. Pengalaman 

tersebut akan bertahan lama. Bahkan tidak dapat terhapuskan, walaupun 

bisa hanya tertutupi. Bila suatu saat ada stimulasi yang memancing 

pengalaman hidup yang pernah dialami maka efek tersebut akan muncul 

kembali walau dalam bentuk yang berbeda. 

Anak usia dini (0 – 8 tahun) adalah individu yang sedang mengalami 

proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Bahkan 

dikatakan sebagai lompatan perkembangan karena itulah maka usia dini 

dikatakan sebagai golden age (usia emas) yaitu usia yang sangat berharga 

dibanding usia-usia selanjutnya. Usia tersebut merupakan fase kehidupan 

yang unik.  

Secara lebih rinci akan diuraikan karakteristik anak usia dini sebagai 

berikut : 

a. Usia 0 – 1 tahun 

Pada masa bayi perkembangan fisik mengalami kecepatan luar biasa, 

paling cepat dibanding usia selanjutnya. Berbagai kemampuan dan 

ketrampilan dasar dipelajari anak pada usia ini. Beberapa karakteristik 

anak usia bayi dapat dijelaskan antara lain : 

1) Mempelajari ketrampilan motorik mulai dari berguling, 

merangkak, duduk, berdiri dan berjalan. 
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2) Mempelajari ketrampilan menggunakan panca indera, seperti 

melihat atau mengamati, meraba, mendengar, mencium dan 

mengecap dengan memasukkan setiap benda ke mulutnya. 

3) Mempelajari komunikasi sosial. Bayi yang baru lahir telah siap 

melaksanakan kontrak sosial dengan lingkungannya. Komunikasi 

responsif dari orang dewasa akan mendorong dan memperluas 

respon verbal dan non verbal bayi. 

Berbagai kemampuan dan ketrampilan dasar tersebut merupakan 

modal penting bagi anak untuk menjalani proses perkembangan 

selanjutnya. 

b. Usia 2 – 3 tahun 

Anak pada usia ini memiliki beberapa kesamaan karakteristik 

dengan masa sebelumnya. Secara fisik anak masih mengalami 

pertumbuhan yang pesat. Beberapa karakteristik khusus yang dilalui 

anak usia 2 – 3 tahun antara lain : 

1) Anak sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di 

sekitarnya. Ia memiliki kekuatan observasi yang tajam dan 

keinginan belajar yang luar biasa. Eksplorasi yang dilakukan oleh 

anak terhadap benda-benda apa saja yang ditemui merupakan 

proses belajar yang sangat efektif. Motivasi belajar anak pada usia 

tersebut menempati grafik tertinggi dibanding sepanjang usianya 

bila tidak ada hambatan dari lingkungan. 
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2) Anak mulai mengembangkan kemampuan berbahasa. Diawali 

dengan berceloteh, kemudian satu dua kata dan kalimat yang 

belum jelas maknanya. Anak terus belajar dan berkomunikasi, 

memahami pembicaraan orang lain dan belajar mengungkapkan isi 

hati dan pikiran. 

3) Anak mulai belajar mengembangkan emosi. Perkembangan emosi 

anak didasarkan pada bagaimana lingkungan memperlakukan dia. 

Sebab emosi bukan ditemukan oleh bawaan namun lebih banyak 

pada lingkungan. 

c. Usia 4 – 6 tahun 

Anak usia 4 – 6 tahun memiliki karakteristik antara lain : 

1) Berkaitan dengan perkembangan fisik, anak sangat aktif 

melakukan berbagai kegiatan. Hal ini bermanfaat untuk 

mengembangkan otot-otot kecil maupun besar. 

2) Perkembangan bahasa juga semakin baik. Anak sudah mampu 

memahami pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan 

pikirannya dalam batas-batas tertentu. 

3) Perkembangan kognitif (daya pikir) sangat pesat, ditunjukkan 

dengan rasa ingin tahu anak yang luar biasa terhadap lingkungan 

sekitar. Hl itu terlihat dari seringnya anak menanyakan segala 

sesuatu yang dilihat. 

4) Bentuk permainan anak masih bersifat individu, bukan permainan 

sosial. Walaupun aktifitas bermain dilakukan anak secara bersama. 
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d. Usia 7 – 8 tahun 

Karakteristik perkembangan anak usia 7 – 8 tahun antara lain : 

1) Perkembangan kognitif anak masih berada pada masa yang cepat. 

Dari segi kemampuan, secara kognitif anak sudah mampu berpikir 

bagian per bagian. Artinya anak sudah mampu berpikir analisis dan 

sintesis, deduktif dan induktif. 

2) Perkembangan sosial anak mulai ingin melepaskan diri dari 

otoritas orangtuanya. Hal ini ditunjukkan dengan kecenderungan 

anak untuk selalu bermain di luar rumah bergaul dengan teman 

sebaya. 

3) Anak mulai menyukai permainan sosial. Bentuk permainan yang 

melibatkan banyak orang dengan saling berinteraksi. 

4) Perkembangan emosi anak sudah mulai berbentuk dan tampak 

sebagai bagian dari kepribadian anak. Walaupun pada usia ini 

masih pada taraf pembentukan, namun pengalaman anak 

sebenarnya telah menampakkan hasil tumbuhkembang anak. 

(http://dachun91.wordpress.com diunduh pada 15 Mei 2012) 

Soefandi  dan  Pramudya  (2009: 127)  menguraikan  karakteristik  

anak  usia  dini  menurut  aspek-aspek perkembangan anak, antara lain:  

a. Perkembangan  fisik.  Anak  sangat  aktif  melakukan  berbagai  

kegiatan. Gerakan  anak  terlihat  lebih  terkendali  dan  terorganisasi.  

Hal  itu bermanfaat untuk mengembangkan otot-otot kecil maupun 

besarnya.   

http://dachun91.wordpress.com/
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b. Perkembangan bahasa. Anak sudah mampu memahami pembicaraan 

orang lain dan mampu mengungkapkan pikirannya dalam batas-batas 

tertentu.  

c. Perkembangan  kognitif.  Daya  pikir  anak  pada  masa  ini  sangat  

pesat, ditunjukkan  dengan  rasa  ingin  tahu  anak  yang  luar  biasa  

terhadap lingkungan sekitar. Hal itu terlihat dari seringnya anak 

menanyakan segala sesuatu  yang  dilihat.  Anak  masih  berpikir  

konkrit,  mereka  juga  bersifat imaginatif dan kreatif.  

d. Perkembangan  emosi  dan  sosial.  Anak  usia  dini  cenderung 

mengekspresikan  emosinya  secara  bebas  dan  terbuka.  Bentuk  

permainan anak masih bersifat individu, bukan permainan sosial. 

Walaupun aktivitas bermain anak dilakukan anak secara bersama-

sama. 

e. Perkembangan  seni.  Anak  mulai  mengungkapkan  gagasan  dan  

mencipta berbagai kreasi dengan menggunakan berbagai media. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk pada pendekatan penelitian deskriptif 

kuantitatif artinya mengkaji fakta-fakta yang terjadi dengan menggambarkan 

pendeskripsian tentang tanaman obat tradisional yang digunakan orangtua 

untuk kesehatan anak usia dini di Gugus Melati Kecamatan Kalikajar 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2013. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptitf kuantitatif 

merupakan penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam 

bentuk angka-angka, meskipun juga berupa data kualitatif sebagai 

pendukungnya, seperti kata-kata atau kalimat yang tersusun dalam angket, 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan. Data kualitatif yang diangkakan misalnya terdapat dalam skala 

pengukuran. Suatu pernyataan atau pertanyaan yang memerlukan alternatif 

jawaban. 

B. Metode Penentuan Subyek Penelitian 

1. Populasi  

Dalam penelitian sosial, populasi didefinisikan sebagai kelompok 

subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Sebagai suatu 

populasi, kelompok subjek ini harus memiliki ciri-ciri atau karakteristik-

karakteristik bersama yang membedakannya dari kelompok subjek yang lain. 
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Ciri yang dimaksud tidak terbatas hanya sebagai ciri lokasi akan tetapi dapat 

terdiri dari karakteristik-karakteristik individu (Saiffudin Azwar, 2011: 77). 

Populasi menurut Notoatmojo (2005:81) adalah sekelompok subyek yang 

menjadi obyek atau sasaran penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono  

(Sukestiarno 2009:49) populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang 

terdidiri dari subyek atau obyek yang mempunyai kualitas dan karekteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

simpulan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orangtua siswa TK dan 

RA Gugus Melati Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. Adapun 

jumlah anak usia 5-6 tahun yang ada di gugus melati yakni : 

 

Tabel 1 

Populasi Penelitian 

 

 

NO NAMA TK 

JUMLAH 

ANAK POPULASI/JUMLAH 

L P 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

TK Pertiwi Perboto 

TK ABA Rejosari 

TK Gotong Royong Rejosari 

RA Masyithoh 

TK ABA Mungkung 

 

27 

4 

9 

9 

15 

 

30 

8 

14 

5 

5 

 

57 anak 

12 anak 

23 anak 

14 anak 

20 anak 

  64 62 126 anak 
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2. Sampel  

Dalam penelitian ini digunakan sampel yang dapat mewakili populasi 

yang relatif homogen. Sampel adalah sebagian dari populasi, karena 

sampel merupakan bagian dari populasi, maka ia harus memiliki ciri-ciri 

yang dimiliki oleh populasinya (Saiffudin Azwar, 2011: 79). Hal itu sesuai 

dengan pendapat Arikunto, 2006:13, yang menyatakan bahwa : sampel 

adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Melengkapi 

pengertian tersebut (Sugiono, 2008:118) menjelaskan bahwa sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa sampel adalah 

merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, 

pengambilan sampel menggunakan random sampling, yang artinya 

pengambilan sampel ini menurut Sugiono (2008:120) diambil dengan cara 

acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, dan karena 

kriteria populasi adalah homogen, yaitu anak usia dini dengan kategori 

umur 5-6 tahun. Karena analisis penelitian didasarkan pada data sampel 

sedangkan kesimpulannya nanti akan diterapkan pada populasi, maka 

sangatlah penting untuk memperoleh sampel yang representative bagi 

populasinya. 

Pada dasarnya teknik-teknik pengambilan sampel terdiri atas cara 

probabilitas dan cara non probabilitas. Dengan cara probabilitas, setiap 

subjek dalam populasi harus memiliki peluang yang besarnya sudah 

diketahui untuk terpilih menjadi sampel (Saiffudin Azwar, 2011: 80). 
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Berdasarkan perhitungan sampel di atas maka jumlah sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 30 responden. Salah satu cara pengambilan sampel 

yang representatif adalah secara acak atau random. Pengambilan sampel 

secara acak berarti setiap individu dalam populasi mempunyai peluang 

yang sama untuk dijadikan sampel (Sukmadinata, 2006:253). Sampel yang 

representatif, cara pengambilan sampel menggunakan proporsional 

random dengan cara diundi. Penghitungannya menggunakan rumus 

proporsi random sampling dengan cara diundi (Sugiyono, 2007: 68). 

n1 = 
1xN

N

n

 

Keterangan : 

n1  = banyaknya sampel di setiap kelas 

n  = banyaknya populasi di setiap kelas 

N  = banyaknya populasi seluruh kelas 

N1  = banyaknya sampel penelitian 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Angket  

Suatu penelitian akan memperoleh data yang refresentif jika 

menggunakan metode yang mampu mengungkap  data yang diperlukan. 

Untuk itu di dalam pengumpulan data, penulis menggunakan  metode 

angket karena secara psikologi responden tidak merasa terpaksa, dan dapat 

menjawab lebih terbuka. 
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Angket atau kuisioner adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-

pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang yang ingin 

diselidiki atau responden (Soebianto 2001:40). Teknik pengumpulan data 

adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta – 

fakta di lapangan (Pohan, 2007 : 57). Teknik angket adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia 

ketahui (Suharsimi Arikunto, 2006:128). Jenis kuesioner yang digunakan 

penulis adalah kuesioner tertutup dimana kuesioner yang sudah disediakan 

jawabanya sehingga responden tinggal memilih. Adapun kisi-kisi 

instrument angket penelitian sebagai berikut: 

Tabel 2 

Kisi-Kisi Instrumen 

No Jenis Penyakit Anak Obat yang digunakan 

1 Panas a. Sambiloto 

b. Kumis kucing 

c. Beluntas 

d. Kencur 

e. Singkong 

f. Mentimun 

g. Labu 

h. Bawang merah 

i. Pepaya 

j. Bunga melati 

k. Asam jawa 

l. Daun putri malu 

2 Batuk a. Belimbing wuluh 

b. Kencur 

c. Jeruk nipis 

d. Bawang putih 

e. Jahe 

f. Mengkudu 

g. Asam jawa 

h. Kapulogo 
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i. Jinten  

3 Pilek a. Jahe 

b. Kencur 

c. Kemukus 

d. Kayu manis 

e. Nanas 

f. Kelapa 

g. Bawang merah 

4 Radang tenggorokan a. Kencur 

b. Jeruk nipis 

c. Bawang merah 

d. Buah nanas 

e. Buah asem 

f. Mengkudu 

g. Daun sirih 

h. Lidah buaya 

i. Bandotan  

5 Cacingan a. Daun sirih 

b. Biji pepaya 

c. Bawang putih 

d. Daun putri malu 

e. Nanas 

f. Buah pinang 

g. Temu giring 

h. Bawang merah 

i. Wortel  

6 Mimisan a. Daun sirih 

b. Kangkung 

c. Akar alang-alang 

d. Kulit ari kacang tanah 

e. Rambut jagung 

f. Akar teratai 

7 Diare a. Temu lawak 

b. Keji beling 

c. Beluntas 

d. Daun jambu biji 

e. Jambu biji 

f. Kunyit 

g. Akar bunga teratai 

9 Sembelit a. Lidah buaya 

b. Temu lawak 

c. Pepaya 

d. Kunyit 

e. Kangkung 

f. Nanas 

g. Durian 
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h. Jinten  

10 Korengan a. Pinang 

b. Temu ireng 

c. Bawang putih 

d. Singkong 

e. Kemuning 

11 Beleken  a.  Daun sirih 

b.  Daun bunga melati 

c.  Bawang putih 

12 Gabagen  a.  Sambiloto 

b.  Kumis kucing 

c.  Beluntas 

d.  Lidah buaya 

13 Kejang-kejang a.  Sambiloto 

b.  Kumis kucing 

c.  Beluntas 

d.  Lidah buaya 

14 Gondongen  a.  Sambiloto 

b. Kumis kucing 

c. Beluntas 

d. Belimbing wuluh 

e. Lidah buaya 

f. Tunas pohon pisang 

11 Lainnya………….. …………………………….. 

 

2. Teknik Dokumentasi  

Telaah dokumen adalah cara pengumpulan informasi yang 

didapatkan dari dokumen yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta 

ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat 

pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan 

masalah yang diteliti (Pohan, 2007 : 74). 

Berdasarkan pandangan tersebut, dokumen dapat dipahami sebagai 

setiap catatan yang tetrulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa 

lalu, baik yang dipersiapkan maupun tidak dipersiapkan untuk suatu 
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penelitian. Sedangkan data yang akan dikumpulkan dengan teknik 

dokumentasi pada penelitian ini meliputi profil anak usia dini satu Gugus 

Melati Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo Tahun 2013. 

Metode angket merupakan teknik pengumpulan data yang efisien 

bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa 

yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, angket juga cocok 

digunakan bila responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. 

Angket yang peneliti gunakan adalah jenis angket  langsung 

dimana daftar pertanyaan-pertanyaan itu  langsung diisi oleh subjek yang 

akan dikumpulkan datanya, dan bentuk pertanyaannya tertutup karena 

responden tinggal memilih jawaban-jawaban yang telah disediakan.  

Penggunaan angket ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan 

penyakit yang sering diderita anak usia dini dan obat tanaman tradisional 

yang digunakan orangtua/ ibu untuk mengatasi gangguan kesehatan 

tersebut. 

Validitas alat ukur menunjukkan kualitas kesahihan suatu 

instrumen. Alat pengumpul data dikatakan valid atau sahih apabila alat 

ukur tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya.” Validitas adalah 

suatu indeks yang menunjukan alat ukur itu benar-benar mengukur apa 

yang diukur (Notoatmojo 2005 : 129).  

Alat ukur dikatakan sahih apabila dapat mengumpulkan secara 

cermat dan tepat  dari data variabel.  untuk mengetahui apakah kuesioner 

yang kita susun tersebut mampu mengukur apa yang hendak kita ukur, 
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maka perlu diuji dengan uji korelasi antara skor (nilai tiap-tiap item 

pertanyaan) dengan skor total kuesioner tersebut.  

3. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini adalah upaya yang dilakukan orangtua untuk 

menjaga kesehatan anak, pemanfaatan tanaman tradisional oleh orangtua 

untuk kesehatan anak dan jenis tanaman tradisional apa saja yang digunakan 

orangtua untuk menjaga kesehatan anak. 

4. Metode Analisis Data 

Analisis data dalam suatu penelitian ilmiah merupakan bagian yang sangat 

penting, karena dengan adanya analisis data dan masalah dalam penelitian 

tersebut dapat diketahui jawabannya. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan deskriptif persentase. Analisis deskriptif diperoleh dengan 

menggunakan rumus: 

%100
N

n
DP  

Keterangan: 

DP = skor yang diharapkan 

N = jumlah skor maksimum 

n = jumlah skor minimum (Ali, 1993:186) 
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  BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

Hasil penelitian ini akan disajikan melalui dua jenis penyajian yakni 

penyajian tabel dan narasi. Hasil penelitian akan mendeskripsikan mengenai 

gangguan kesehatan yang sering dialami dan jenis tanaman obat tradisional 

yang diberikan orangtua pada anak usia dini di Gugus Melati Kecamatan 

Kalikajar Kabupaten Wonosobo. 

Berikut adalah macam-macam gangguan kesehatan yang sering dialami 

anak usia dini di Gugus Melati Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo : 

a. Panas / Demam    f. Mimisan 

b. Batuk                                  g. Diare 

c. Pilek     h. Sembelit 

d. Radang tenggorokan   i. Korengen 

e. Cacingan     j. dll 

Adapun macam-macam tanaman obat tradisional yang diberikan orangtua 

pada saat anak mengalami gangguan kesehatan di Gugus Melati Kecamatan 

Kalikajar Kabupaten Wonosobo yaitu : 

a. asam jawa                 e. Daun sirih  i. Daun Cabe 

b. jeruk nipis                 f. Daun jambu biji  j. Brontowali 

c. kemukus        g. pepaya   k. Blimbing wuluh 

d. temu giring       h. Kemuning  l. dll 
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Responden dalam penelitian ini adalah orangtua anak usia dini di Gugus 

Melati Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo sebanyak 49 responden. 

Dari sejumlah responden tersebut sebagian besar terdiri dari perempuan. 

Berikut deskripsi jenis kelamin responden dalam penelitian ini. 

 

 

Tabel 3 

Deskripsi Jenis Kelamin 

No Jenis kelamin Frekuensi Persentase 

1 Perempuan  25 83,33 

2 Laki-laki  5 16,33 

Jumlah  30 100,00 

Sumber : data primer diolah, 2013 

 

 

Pada tabel 3 dapat dijelaskan sebanyak 43 responden (87,80%) berjenis 

kelamin perempuan dan selebihnya 6 responden (12,20%) berjenis kelamin 

laki-laki. Dalam kehidupan sehari-hari, pada kenyataannya perempuan (ibu) 

memiliki peran yang lebih besar dibandingkan laki-laki (bapak) untuk 

mengurusi rumah tangga termasuk mengurus anak pada saat sakit, sedangkan 

laki-laki (bapak) bertanggungjawab untuk mencukupi kebutuhan finansial 

keluarga.  

Pada dasarnya orangtua adalah orang yang paling bertanggungjawab 

dalam menjaga kesehatan anak-anak. Banyak faktor yang mempengaruhi 

peran orangtua dalam menjaga kesehatan anak. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi peran orangtua diantaranya pengetahuan dan sikap terhadap 
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kesehatan, tradisi dan kepercayaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 

kesehatan, sistem nilai yang dianut, tingkat pendidikan, tingkat sosial 

ekonomi dan sebagainya.  

Anak-anak terutama anak usia pra sekolah (usia dini) berada pada situasi 

dimana sistem kekebalan tubuhnya masih rentan terhadap berbagai gangguan 

kesehatan. Jika gangguan tersebut tidak segera diatasi maka dikhawatirkan 

akan menghambat proses perkembangan anak. Dengan demikian, penting 

bagi para orang tua untuk memahami permasalahan-permasalahan anak agar 

dapat meminimalkan kemunculan dan dampak permasalahan tersebut serta 

mampu memberikan upaya bantuan yang tepat. 

Tanaman tradisional merupakan salah satu alternatif pemanfaatan sumber 

daya alami yang dapat dimanfaatkan oleh orangtua untuk mengatasi berbagai 

masalah gangguang kesehatan pada anak. Berikut ini jawaban responden 

mengenai berbagai gangguan kesehatan anak dan jenis tanaman tradisional 

yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan anak. 

1. Tanaman tradisional yang digunakan jika anak mengalami panas 

Panas merupakan salah satu penyakit yang banyak terjadi pada anak-

anak. Panas merupakan penyakit yang ditandai dengan bertambahnya 

frekuensi  defekasi lebih dari biasanya ( >3 kali/hari) disertai perubahan 

konsistensi suhu badan yang meningkat. Beberapa jenis tanaman 

tradisional yang digunakan oleh orangtua di Gugus Melati Kecamatan 

Kalikajar Kabupaten Wonosobo untuk mengatasi penyakit panas dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4 

Tanaman untuk penyakit panas 

No 
Alternatif Obat tradisional 

yang digunakan 
Jumlah 

Prosentase 

(%) 

1 Beluntas 4 8,2 

2 Kencur 6 12,2 

3 Mentimun 10 20,4 

4 Labu 5 10,2 

5 Bawang Merah 6 12,2 

6 Asam jawa 8 8,2 

 

Berdasarkan jawaban responden pada tabel 4 diketahui sebanyak 4 

responden (8,2%) menggunakan beluntas sebagai tanaman untuk 

mengobati penyakit panas pada anak, sebanyak 6 responden (12,2%) 

menggunakan tanaman kencur, sebanyak 10 responden (20,40%) 

menggunakan tanaman mentimun, sebanyak 5 responden (10,2%) 

menggunakan tanaman labu, sebanyak 6 responden (8,2%) menggunakan 

tanaman bawang merah dan 8 responden (8,20%) menggunakan tanaman 

asam jawa untuk mengatasi penyakit panas pada anak. 

2. Tanaman tradisional yang digunakan jika anak mengalami batuk 

Batuk merupakan salah satu penyakit yang banyak terjadi pada anak-

anak. Beberapa jenis tanaman tradisional yang digunakan oleh orangtua di 

Gugus Melati Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo untuk 

mengatasi penyakit batuk dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 5 

Tanaman untuk penyakit batuk 

No 
Alternatif Obat tradisional 

yang digunakan 
Jumlah 

Prosentase 

(%) 

1 Kencur 17 56,67 

2 Jeruk nipis 26 86,67 

3 Bawang putih 2 6,67 

4 Jahe 6 20,00 

5 Asam jawa 2 6,67 

 

Berdasarkan jawaban responden pada tabel 4 diketahui sebanyak 17 

responden (56,67%) menggunakan kencur sebagai tanaman untuk 

mengobati penyakit batuk pada anak, sebanyak 26 responden (86,67%) 

menggunakan tanaman jeruk nipis, sebanyak 2 responden (6,67%) 

menggunakan tanaman bawang putih, sebanyak 6 responden (20%) 

menggunakan tanaman jahe, dan sebanyak 2 responden (6,67%) 

menggunakan tanaman asam jawa untuk mengatasi penyakit batuk pada 

anak. 

3. Tanaman tradisional yang digunakan jika anak mengalami pilek 

Pilek merupakan salah satu penyakit yang banyak terjadi pada anak-

anak. Pilek merupakan penyakit yang sering ditandai dengan keluarnya 

ingus dari hidung, sehingga sangat mengganggu pernapasan pada anak-

anak.Beberapa jenis tanaman tradisional yang digunakan oleh orangtua di 

Gugus Melati Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo untuk 

mengatasi penyakit pilek dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 6 

Tanaman untuk penyakit pilek 

No 
Alternatif Obat tradisional 

yang digunakan 
Jumlah 

Prosentase 

(%) 

1 Jahe 7 23,33 

2 Kencur 4 13,33 

3 Kemukus 25 83,33 

4 Bawang merah 3 10,00 

 

Berdasarkan jawaban responden pada tabel 6 diketahui sebanyak 7 

responden (23,33%) menggunakan jahe sebagai tanaman untuk mengobati 

penyakit pilek pada anak, sebanyak 4 responden (13,33%) menggunakan 

tanaman kencur, sebanyak 25 responden (83,33%) menggunakan tanaman 

kemukus, sebanyak 6 responden (20%) menggunakan tanaman jahe, dan 

sebanyak 3 responden (10%) menggunakan tanaman bawang merah untuk 

mengatasi penyakit pilek pada anak. 

 

4. Tanaman tradisional yang digunakan jika anak mengalami radang 

tenggorokan 

Radang tenggorokan merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan 

peradangan pada daerah tenggorokan. Terdapat banyak penyebab radang 

tenggorokan diantaranya adalah infeksi virus, infeksi bakteri dan atau 

jamur, alergi, asam refluk disease, peradangan akibat berlebihan pita suara, 

akibat dari penyakit influenza atau batuk berlebihan, Beberapa jenis 

tanaman tradisional yang digunakan oleh orangtua di Gugus Melati 
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Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo untuk mengatasi penyakit 

radang tenggorokan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 7 

Tanaman untuk penyakit radang tenggorokan 

No 
Alternatif Obat tradisional 

yang digunakan 
Jumlah 

Prosentase 

(%) 

1 Kencur 2 6,67 

2 Jeruk nipis 15 50,00 

3 Lidah buaya 4 13,33 

4 Buah nanas 2 6,67 

5 Asam jawa 14 46,67 

6 Daun sirih 1 3,33 

Sumber : data primer diolah, 2013 

Berdasarkan jawaban responden pada tabel 7 diketahui sebanyak 2 

responden (6,67%) menggunakan kencur sebagai tanaman untuk 

mengobati radang tenggorokan pada anak, sebanyak 15 responden (50%) 

menggunakan tanaman jeruk nipis, sebanyak 2 responden (6,67%) 

menggunakan tanaman buah nanas, sebanyak 14 responden (46,67%) 

menggunakan tanaman asam jawa dan selebihnya 1 responden (3,33%) 

menggunakan tanaman daun sirih untuk mengatasi radang tenggorokan 

pada anak. 

5. Tanaman tradisional yang digunakan jika anak terkena cacingan 

Cacingan merupakan penyakit khas daerah tropis dan sub-tropis, dan 

biasanya meningkat ketika musim hujan. Pada kasus ringan cacingan 

memang tidak menimbulkan gejala nyata, tetapi pada kasus-kasus infeksi 

berat bisa berakibat fatal. Cacing dapat bermigrasi ke organ lain yang 

menyebabkan infeksi pada usus dan dapat berakhir pada kematian. 
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Beberapa jenis tanaman tradisional yang digunakan oleh orangtua di 

Gugus Melati Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo untuk 

mengatasi penyakit cacingan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 8 

Tanaman tradisional untuk penyakit cacingan  

No 
Alternatif Obat tradisional 

yang digunakan 
Jumlah 

Prosentase 

(%) 

1 Daun sirih 3 10,00 

2 Biji pepaya 1 3,33 

3 Bawang putih 5 16,67 

4 Daun putri malu 1 3,33 

5 Nanas 0 0,00 

6 Buah pinang 2 6,67 

7 Temu giring 17 56,67 

8 Bawang merah 0 0,00 

9 Wortel 9 30,00 

      Sumber : data primer diolah, 2013 

Berdasarkan jawaban responden pada tabel 8 diketahui sebanyak 3 

responden (10%) menggunakan daun sirih sebagai tanaman untuk 

mengobati cacingan pada anak, sebanyak 1 responden (3,33) 

menggunakan biji pepaya,sebanyak 5 responden (16,67%) menggunakan 

bawang putih, sebanyak 1 responden (3,33%) menggunakan daun putri 

malu, sebanyak 2 responden (6,67%) menggunakan buah pinang, sebanyak 

17 responden (56,67) menggunakan tanaman temu giring dan 9 responden 

(30%) mengunakan wortel untuk mengatasi penyakit cacingan pada anak. 

6. Tanaman tradisional yang digunakan jika anak terkena mimisan 

Mimisan merupakan penyakit khas daerah tropis dan sub-tropis, dan 

biasanya meningkat ketika musim kemarau. Pada kasus ringan mimisan 
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memang tidak menimbulkan gejala nyata, tetapi pada kasus-kasus infeksi 

berat bisa berakibat fatal. Darah yang terus meneru keluar akan 

menyebabkan anak menjadi lemah. Beberapa jenis tanaman tradisional 

yang digunakan oleh orangtua di Gugus Melati Kecamatan Kalikajar 

Kabupaten Wonosobo untuk mengatasi penyakit mimisan dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 9 

Tanaman tradisional untuk penyakit mimisan  

No 
Alternatif Obat tradisional 

yang digunakan 
Jumlah 

Prosentase 

(%) 

1 Daun sirih 30 100,00 

2 Kangkung 0 0,00 

3 Akar alang-alang 0 0,00 

4 Kulit ari kacang tanah 0 0,00 

5 Rambut jagung 0 0,00 

6 Akar teratai 0 0,00 

      Sumber : data primer diolah, 2013 

Berdasarkan jawaban responden pada tabel 9 diketahui sebanyak 

30 responden (100%) menggunakan daun sirih sebagai tanaman untuk 

mengobati mimiman pada anak. 

7. Tanaman tradisional yang digunakan jika anak mengalami diare 

Diare merupakan salah satu penyakit yang banyak terjadi pada anak- 

anak. Diare merupakan penyakit yang ditandai dengan bertambahnya 

frekuensi  defekasi lebih dari biasanya ( >3 kali/hari) disertai perubahan 

konsistensi tinja (menjadi cair), dengan/tanpa darah dan/atau lendir. 

Beberapa jenis tanaman tradisional yang digunakan oleh orangtua di 



 

 

 

74 

Gugus Melati Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo untuk 

mengatasi penyakit diare dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 10 

Tanaman untuk penyakit diare 

No 
Alternatif Obat tradisional 

yang digunakan 
Jumlah 

Prosentase 

(%) 

1 Temu lawak 3 10,00 

2 Daun jambu biji 26 86,67 

3 Jambu biji 1 3,33 

4 Lainnya 2 6,67 

   
 

Sumber : data primer diolah, 2013 

Berdasarkan jawaban responden pada tabel 10 diketahui sebanyak 3 

responden (10%) menggunakan temu lawak sebagai tanaman untuk 

mengobati penyakit diare pada anak, sebanyak 26 responden (86,67) 

menggunakan tanaman daun jambu biji, sebanyak 1 responden (3,3%) 

menggunakan jambu biji dan selebihnya 2 responden (6,67%) 

menggunakan tanaman lain untuk mengatasi penyakit diare pada anak. 

8. Tanaman tradisional yang digunakan jika anak mengalami sembelit 

Sembelit merupakan masalah pencernaan yang mengacu pada 

penurunan frekuensi buang air besar. Bagi beberapa orang, sembelit berarti 

kesulitan mengeluarkan tinja. Sebuah feses sulit dikeluarkan karena tidak 

mengandung air dalam kadar yang normal. Beberapa jenis tanaman 

tradisional yang digunakan oleh orangtua di Gugus Melati Kecamatan 

Kalikajar Kabupaten Wonosobo untuk mengatasi penyakit sembelit dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 11 

Tanaman untuk penyakit sembelit 

 

No 
Alternatif Obat tradisional 

yang digunakan 
Jumlah 

Prosentase 

(%) 

1 Pepaya 28 93,33 

2 Kunyit 7 23,33 

3 Kangkung 8 26,67 

4 Nanas 2 6,67 

Sumber : data primer diolah, 2013 

Berdasarkan jawaban responden pada tabel 11 diketahui sebanyak 28 

responden (93,33%) menggunakan pepaya sebagai tanaman untuk 

mengobati penyakit sembelit pada anak, sebanyak 7 responden (23,33%) 

menggunakan tanaman kunyit, sebanyak 8 responden (26,67%) 

menggunakan tanaman kangkung dan selebihnya 2 responden (6,67%) 

menggunakan nanas untuk mengatasi sembelit pada anak. 

 

9. Tanaman tradisional yang digunakan jika anak terkena korengan 

Korengan merupakan penyakit yang sering dialami pada anak. Pada 

kasus ringan korengan memang tidak menimbulkan gejala nyata, tetapi 

pada kasus-kasus infeksi berat bisa berakibat fatal. bakteri dapat merusak 

organ lain yang menyebabkan infeksi pada kulit menjadi bernanah. 

Beberapa jenis tanaman tradisional yang digunakan oleh orangtua di 

Gugus Melati Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo untuk 

mengatasi penyakit korengan dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 12 

Tanaman tradisional untuk penyakit korengan  

No 
Alternatif Obat tradisional 

yang digunakan 
Jumlah 

Prosentase 

(%) 

1 Pinang 5 16,67 

2 Temu ireng 5 16,67 

3 Bawang putih 1 3,33 

4 Singkong 6 20,00 

5 Kemuning 16 53,33 

6 Lainnya 1 3,33 

      Sumber : data primer diolah, 2013 

Berdasarkan jawaban responden pada tabel 12 diketahui sebanyak 11 

responden (22,40%) menggunakan sambiloto sebagai tanaman untuk 

mengobati cacingan pada anak, sebanyak 21 responden (42,90) 

menggunakan tanaman kumis kucing dan selebihnya sebanyak 17 

responden (34,70%) menggunakan tanaman beluntas untuk mengatasi 

penyakit cacingan pada anak. 

 

 Cara Meracik Tanaman Obat Tradisional 

Kemampuan meracik tumbuhan berkhasiat obat dan jamu merupakan 

warisan turun temurun dan mengakar kuat di masyarakat. Tumbuhan yang 

merupakan bahan baku obat tradisonal tersebut tersebar hampir di seluruh 

wilayah Indonesia. Kemampuan orangtua di Gugus Melati Kecamatan 

Kalikajar Kabupaten Wonosobo untuk mengatasi meracik tanaman 

tradisional dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 13 

Cara meracik tanaman tradisional 

No Jawaban  Frekuensi Persentase 

1 Sangat mengusai   0,00 

2 Cukup menguasai 12 40,00 

3 Kurang menguasai  14 46,67 

4 Tidak menguasai  4 13,33 

Jumlah  30 100,00 

      Sumber : data primer diolah, 2012 

Berdasarkan jawaban responden pada tabel 13 diketahui sebanyak 12 

responden (40%) menyatakan cukup menguasai cara meracik tanaman 

tradisional, sebanyak 14 responden (46,67%) menyatakan kurang 

menguasai dan selebihnya sebanyak 4 responden (13,33%) menyatakan 

tidak menguasai. 

 

B. Pembahasan 

Sejalan dengan perkembangan industri jamu, obat herbal, fitofarmaka dan 

kosmetika tradisional juga mendorong berkembangnya budidaya tanaman obat 

di Indonesia. Selama ini upaya penyediaan bahan baku untuk industri obat 

tradisional sebagian besar berasal dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di alam 

liar atau dibudidayakan dalam skala kecil di lingkungan sekitar rumah dengan 

kuantitas dan kualitas yang kurang memadai. Maka perlu dikembangkan aspek 

budidaya yang sesuai dengan standart bahan baku obat tradisional. 

Penggunaan bahan alam sebagai obat cenderung mengalami peningkatan 

dengan adanya isu back to nature. Obat bahan alam juga dianggap hampir 
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tidak memiliki efek samping yang membahayakan dibandingkan obat-obatan 

dari bahan kimia.  

Hasil penelitian menunjukan sebagian besar orangtua di Gugus Melati 

Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo masih menggunakan tanaman 

tradisional sebagai salah satu pilihan dalam mengatasi penyakit pada anak, 

seperti panas/demam, batuk, pilek, radang tenggorokan, cacingan, mimisan, 

diare, sembelit, dan korengan. Pemanfaatan tanaman tradisional sebagai obat 

bagi anak-anak telah menjadi warisan turun temurun yang dapat diperoleh 

dengan mudah di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. 

Pengetahuan mengenai pemanfaatan berbagai jenis tanaman yang 

berkhasiat sebagai obat untuk menjaga kesehatan atau bahkan untuk 

mengobati penyakit ini merupakan warisan nenek moyang yang sejak jaman 

dahulu telah banyak dimanfaatkan jauh sebelum pengobatan medis modern. 

Macam-macam tanaman tradisional yang diberikan orangtua kepada putra-

putrinya di Gugus Melati Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo yaitu 

kunyit, kencur, bawang merah, lidah buaya, mengkudu, kumis kucing, 

temulawak, brotowali, daun sirih, jahe, jeruk nipis, daun pepaya, dan masih 

banyak contoh lainnya. Dari berbagai varietas tanaman obat, banyak yang 

digunakan secara turun temurun dan khasiatnya diyakini secara empiris, 

namun banyak juga yang telah diuji baik secara pre klinis maupun klinis, dan 

telah disebarkan secara luas sebagai jamu. 

Sejak ribuan tahun yang lalu, obat dan pengobatan tradisional telah ada di 

Indonesia, jauh sebelum pelayanan kesehatan formal dengan obat-obatan 
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modernnya dikenal masyarakat. Pengobatan tradisional dengan memanfaatkan 

tanaman berkhasiat obat merupakan pengobatan yang dimanfaatkan dan 

diakui oleh masyarakat, yang menandai kesadaran untuk kembali ke alam 

(back to nature) adalah untuk mencapai kesehatan yang optimal dan untuk 

mengobati berbagai penyakit secara alami (Hembing Wijayakusuma, 

2000:18). 

Pengobatan tradisional dan obat tradisional telah menyatu dengan 

masyarakat, digunakan dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan baik di 

desa maupun di kota- kota besar. Kemampuan masyarakat untuk mengobati 

sendiri, mengenai gejala penyakit dan memelihara kesehatan. Untuk ini 

pelayanan kesehatan tradisional merupakan potensi besar karena dekat dengan 

masyarakat, mudah diperoleh dan relatif lebih murah daripada obat modern. 

Pada masyarakat modern ini, tidak banyak masyarakat yang tahu tentang 

manfaat yang dapat diperoleh dari tanaman herbal untuk kesehatan. Hal 

tersebut dikarenakan masyarakat lebih mengenal obat – obatan dari bahan 

kimia, baik karena anjuran dari resep dokter yang lebih sering memberikan 

resep untuk membeli obat – obatan kimia di apotek atau pun karena mudah 

didapatkan di toko atau warung terdekat, sehingga pemahaman dan 

pengetahuan masyarakat menganai tanaman herbal menjadi semakin sedikit 

dibandingkan obat-obatan kimia yang biasa mereka konsumsi, bahkan 

terkadang masyarakat saat membeli obat tidak begitu tahu kandungan obat 

yang diresepkan oleh dokter. 
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Obat tradisional pada saat ini banyak digunakan karena menurut beberapa 

penelitian tidak terlalu menyebabkan efek samping, karena masih bisa dicerna 

oleh tubuh. Dari pernyataan inilah bisa disimpulkan bahwa ada kemungkinan 

obat tradisional memiliki efek samping. Efek samping dari penggunaan obat 

tradisional relatif kecil jika digunakan secara tepat. Penggunaan secara tepat 

yang dimaksud yaitu meliputi : 

 Kebenaran bahan  Tanaman obat di Indonesia terdiri dari beragam 

spesies yang kadang kala sulit untuk dibedakan satu dengan yang lain. 

Kebenaran bahan menentukan tercapai atau tidaknya efek terapi yang 

diinginkan. 

 Ketetapan Dosis  Tanaman obat, seperti halnya obat buatan pabrik 

memang tidak bisa dikonsumsi sembarangan. Tetap ada dosis yang harus 

dipatuhi, seperti halnya resep dokter. Buah mahkota dewa misalnya, hanya 

boleh dikonsumsi dengan perbandingan 1 buah dalam 3 gelas air. 

Sedangkan daun mindi baru berkhasiat jika direbus sebanyak 7 lembar 

dalam takaran air tertentu. 

 Ketepatan waktu penggunaan  Daun jambu biji diketahui bermanfaat 

untuk menyembuhkan diare dan sudah turun temurun dikonsumsi oleh 

masyarakat jika mengalami diare. Akan tetapi jika dikonsumsi terlalu 

sering ketika tidak mengalami diare, maka akan menyebabkan sembelit. 

Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu penggunaan obat tradisional 

menentukan tercapai atau tidaknya efek yang diharapkan. 
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 Ketepatan cara penggunaan  Satu tanaman obat dapat memiliki 

banyak zat aktif yang berkhasiat di dalamnya. Masing-masing zat 

berkhasiat tersebut kemungkinan membutuhkan perlakuan yang berbeda 

dalam penggunaannya. Sebagai contoh adalah daun kecubung jika dihisap 

seperti rokok bersifat bronkodilator dan digunakan sebagai obat asma. 

Tetapi jika diseduh dan diminum dapat menyebabkan keracunan / mabuk. 

 Ketepatan dalam menerjemahkan informasi  Perkembangan 

teknologi informasi saat ini mendorong derasnya arus informasi yang 

mudah untuk diakses. Informasi yang tidak didukung oleh pengetahuan 

dasar yang memadai dan telaah atau kajian yang cukup seringkali 

mendatangkan hal yang menyesatkan. Ketidaktahuan bisa menyebabkan 

obat tradisional berbalik menjadi bahan membahayakan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil beberapa simpulan 

diantaranya: 

 Beberapa gangguan kesehatan yang sering dialami anak usia dini di 

Gugus Melati Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo yaitu 

panas/demam, radang tenggorokan, pilek, cacingan, mimisan, diare, 

sembelit, korengan, wudun, cacar, dan gabagen. Sedangkan macam-

macam obat tradisional yang digunakan yaitu asam jawa, jeruk nipis, 

kemukus, temu giring, daun sirih, daun jambu biji, pepaya, kemuning, 

daun cabe, brotowali, belimbing wuluh dan sambilito. 

Tanaman obat tradisional yang digunakan orangtua pada saat anak 

mengalami sakit di Gugus Melati Kecamatan Kalikajar Kabupaten 

Wonosobo diantaranya asam jawa  untuk mengobati penyakit panas, jeruk 

nipis untuk mengobati penyakit batuk dan radang tenggorokan,kemukus 

untuk mengobati penyakit pilek,  temu giring untuk mengobati penyakit 

cacingan, daun sirih untuk mengobati mimisan dan beleken, daun jambu 

biji untuk mengobati penyakit diare, pepaya untuk mengatasi sembelit, 

kemuning untuk mengobati korengan,  daun cabe untuk mengobati 

penyakit wudun, brotowali untuk mengatasi gatal-gatal, belimbing wuluh 

untuk mengobati penyakit cacar dan gondongen, dan sambiloto untuk 

mengobati penyakit gabagen. 
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Dilihat dari kemampuan cara meracik tanaman obat tradisional, 

diperoleh suatu data yang menyatakan bahwa sebanyak 40% responden 

cukup menguasai, sebanyak 46,67% menyatakan kurang menguasai, dan 

selebihnya sebanyak 13,33% menyatakan tidak menguasai. 

 

B. Saran 

Saran yang peneliti berikan terkait dengan hasil penelitian antara lain : 

1. Hasil penelitian menunjukan pemanfaatan tanaman tradisional sebagai 

obat alternatif masih banyak digunakan oleh orangtua Untuk mengatasai 

masalah gangguan Kesehatan pada putra-putrinya. Oleh sebab itu 

hendaknya untuk melestarikan kelestarian tanaman-tanaman tersebut 

orangtua perlu melakukan penanaman sendiri tanaman yang biasa 

digunakan sebagai obat alternatif untuk persediaan putra-putrinya. 

Disamping itu, orangtua hendaknya juga menambah informasi baik 

melalui media, buku maupun dari sumber lain mengenai pemanfaatan 

tanaman tradisional sebagai pengobatan alternatif sehingga orangtua 

mengetahui cara meracik, manfaat dan efek samping tanaman yang akan 

dimanfaatkan sebagai pengobatan alternatif. 

2. Pemanfaatan tanaman tradisional pada saat ini lebih banyak sebagai 

pengobatan sementara setelah anak terkena penyakit. Pemanfaatan 

tanaman tradisional pada dasarnya juga dapat dilakukan sebagai upaya 

menjaga kesehatan (preventif) dengan mengkonsumsinya sesuai dengan 

aturan yang benar. Oleh sebab itu orangtua juga dapat memberikan 
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tanaman tradisional bukan terbatas sebagai langkah pengobatan namun 

juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan pada anak. 

3. Obat tradisional dinilai tidak terlalu menyebabkan efek samping. Alasan 

inilah yang menyebabkan banyak masyarakat mengonsumsinya. Namun, 

perlu disadari bahwa terdapat beberapa masalah / efek negatif dari 

penggunaan obat tradisional. Efek samping dari penggunaan obat 

tradisional relatif kecil jika digunakan secara tepat. Ketepatan tersebut 

meliputi kebenaran bahan, ketepatan dosis, ketepatan waktu penggunaan, 

dan ketepatan cara penggunaan, serta ketepatan dalam menerjemahkan 

informasi tentang penggunaan obat tradisional. 

4. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

acuan atau bahan pertimbangan terkait dengan kajian mengenai 

pemanfaatan tanaman tradisional sebagai pengobatan alternatif. Peneliti 

selanjutnya diharapkan juga mengembangkan penelitian mengenai 

pemanfaatan tanaman tradisonal sebagai kearifan lokal dalam bidang 

pengobatan alternatif. 
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UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

JURUSAN S1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 
 

 

Kepada Yth 

Bapak/Ibu/Saudara…………………. 

Di …………… 

 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan tugas penulisan skripsi maka dengan ini saya sangat berharap 

agar Bapak/Ibu/Saudara bersedia mengisi angket (kuesioner) untuk penelitian 

yang berjudul : 

TANAMAN TRADISIONAL YANG DIGUNAKAN ORANGTUA UNTUK 

KESEHATAN ANAK USIA DINI GUGUS MELATI KECAMATAN 

KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2012 

 

Kuesioner ini diharapkan dapat menggambarkan keadaan yang Bapak/Ibu/Saudara 

alami. Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara berikan akan dijaga kerahasiaannya dan 

data dari survey ini akan dilaporkan dalam bentuk hasil olahan seluruh responden.  

Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 

 

Hormat saya, 

 

Nursiyah 

NIM. 1601910053 
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ANGKET PENELITIAN 

 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  :  ....................................................................................... 

Jenis Kelamin :  ....................................................................................... 

Usia  :  ....................................................................................... 

Pendidikan  :  ....................................................................................... 

Pekerjaan  :  ....................................................................................... 

 

B. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Lingkarilah jawaban yang sesuai dengan keadaan yang saudara alami pada 

setiap pernyataan yang telah disediakan. 

2. Bapak/Ibu boleh memberikan jawaban lebih dari satu jawaban yang 

tersedia. 

C. DAFTAR PERTANYAAN 

1. Gangguan kesehatan apa yang sering (pernah) dialami oleh putra atau putri 

saudara? 

Saudara boleh melingkari lebih dari satu jawaban 

a. Panas 

b. Batuk 

c. Pilek 

d. Radang tenggorokan 

e. Cacingan 

f. Mimisan 

g. Diare 

h. Sembelit 

i. Korengen 

j. Beleken/mata merah 

k. Wudun/Bisul 

l. Gatal-gatal 

Sebutkan lainnya apabila tidak sesuai dengan penyakit di atas yang diderita 

anak ………….................................... 

2. Penyakit apakah yang sudah pernah dialami anak anda? 

Saudara boleh melingkari lebih dari satu jawaban 

a. Cacar b. Gabagen 
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c. Kejang-kejang d. Gondongen 

Sebutkan lainnya apabila tidak sesuai dengan jawaban di atas yang diderita 

anak ………….................................... 

3. Apabila anak mengalami panas, tanaman tradisional apakah yang saudara 

berikan? 

a. Sambiloto 

b. Kumis kucing 

c. Beluntas 

d. Kencur 

e. Singkong 

f. Mentimun 

g. Labu 

h. Bawang merah 

i. Pepaya 

j. Bunga melati 

k. Asam jawa 

l. Putri malu 

Sebutkan lainnya apabila tidak sesuai dengan jawaban di atas : 

………….................................... 

4. Jika anak mengalami batuk, tanaman tradisional apakah yang saudara 

berikan? 

a. Belimbing wuluh 

b. Kencur 

c. Jeruk nipis 

d. Bawang putih 

e. Jahe 

f. Mengkudu/pace 

g. Asam jawa 

h. Kapulogo 

i. Jinten   

Sebutkan lainnya apabila tidak sesuai dengan jawaban di atas :  

………….................................... 

5. Apabila anak mengalami pilek, tanaman tradisional apakah yang saudara 

berikan ? 

a. Jahe 

b. Kencur 

c. Kemukus  

d. Kayu manis 

e. Nanas 

f. Kelapa 

g. Bawang merah  

Sebutkan lainnya apabila tidak sesuai dengan jawaban di atas : 

………….................................... 
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6. Apabila anak mengalami radang tenggorokan, tanaman tradisional apakah 

yang saudara berikan? 

a. Kencur 

b. Jeruk nipis 

c. Bawang merah 

d. Buah nanas 

e. Buah asem 

f. Pace/mengkudu 

g. Daun sirih 

h. Lidah buaya 

i. Bandotan  

Sebutkan lainnya apabila tidak sesuai dengan jawaban di atas : 

………….................................... 

7. Apabila anak mengalami cacingan, tanaman tradisional apakah yang saudara 

berikan? 

a. Daun sirih 

b. Biji pepaya 

c. Bawang putih 

d. Daun putri malu 

e. Nanas 

f. Buah pinang 

g. Temu giring 

h. Bawang merah 

i. Wortel 

Sebutkan lainnya apabila tidak sesuai dengan jawaban di atas : 

………….................................... 

8. Apabila anak mengalami mimisan, tanaman tradisional apakah yang saudara 

berikan? 

a. Daun sirih 

b. Kangkung 

c. Akar alang-alang 

d. Kulit ari kacang tanah 

e. Rambut jagung 

f. Akar teratai 

Sebutkan lainnya apabila tidak sesuai dengan jawaban di atas : 

………….................................... 

 

 

 

9. Apabila anak mengalami diare, tanaman tradisional apakah yang saudara 

berikan? 

a. Temu lawak b. Keji beling 
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c. Beluntas 

d. Daun jambu biji 

e. Jambu biji 

f. Kunyit 

g. Akar bunga teratai 

Sebutkan lainnya apabila tidak sesuai dengan jawaban di atas : 

………….................................... 

10. Apabila anak mengalami sembelit, tanaman tradisional apakah yang saudara 

berikan? 

a. Lidah buaya 

b. Temu lawak 

c. Pepaya 

d. Kunyit 

e. Kangkung 

f. Nanas 

g. Durian 

h. Jinten  

Sebutkan lainnya apabila tidak sesuai dengan jawaban di atas : 

………….................................... 

11. Apabila anak mengalami korengan, tanaman tradisional apakah yang saudara 

berikan? 

a. Pinang  

b. Temu ireng 

c. Bawang putih 

d. Singkong  

e. Kemuning   

Sebutkan lainnya apabila tidak sesuai dengan jawaban di atas : 

………….................................... 

12. Apabila anak mengalami beleken/mata merah, tanaman tradisional apakah 

yang saudara berikan? 

a. Daun sirih 

b. Daun bunga melati 

c. Bawang putih 

Sebutkan lainnya apabila tidak sesuai dengan jawaban di atas : 

………….................................... 

13. Apabila anak mengalami wudun/bisul, tanaman tradisional apakah yang 

saudara berikan? 

a. Bawang putih 

b. Bawang merah 

c. Daun cabe 

d. Kentang 
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e. Daun sirih 

f. Daun kamboja 

g. Asam jawa 

h. Sirsak  

Sebutkan lainnya apabila tidak sesuai dengan jawaban di atas : 

………….................................... 

14. Apabila anak mengalami gatal-gatal, tanaman tradisional apakah yang 

saudara berikan? 

a. Kunyit 

b. Lengkuas 

c. Daun salam 

d. Brotowali 

e. Mahkota dewa 

Sebutkan lainnya apabila tidak sesuai dengan jawaban di atas : 

………….................................... 

15. Apabila anak mengalami cacar, tanaman tradisional apakah yang saudara 

berikan? 

a. Sambiloto  

b. Kumis kucing 

c. Beluntas 

d. Lidah buaya 

e. Belimbing wuluh 

Sebutkan lainnya apabila tidak sesuai dengan jawaban di atas yang diderita 

anak ………….................................... 

 

 

 

 

16. Apabila anak mengalami gabagen, tanaman tradisional apakah yang saudara 

berikan? 

a. Sambiloto  

b. Kumis kucing 

c. Beluntas 

d. Lidah buaya 

Sebutkan lainnya apabila tidak sesuai dengan jawaban di atas yang diderita 

anak ………….................................... 

17. Apabila anak mengalami kejang-kejang, tanaman tradisional apakah yang 

saudara berikan? 

a. Sambiloto  b. Kumis kucing 
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c. Beluntas d. Lidah buaya 

Sebutkan lainnya apabila tidak sesuai dengan jawaban di atas yang diderita 

anak ………….................................... 

18. Apabila anak mengalami gondongen, tanaman tradisional apakah yang 

saudara berikan? 

a. Sambiloto  

b. Kumis kucing 

c. Beluntas 

d. Belimbing wuluh 

e. Lidah buaya 

f. Tunas pohon pisang 

Sebutkan lainnya apabila tidak sesuai dengan jawaban di atas yang diderita 

anak ………….................................... 

19. Apakah saudara menguasai cara meracik dengan benar tanaman obat 

tradisional yang digunakan untuk mengatasi gangguan kesehatan pada 

putra/putri saudara? 

a. Sangat menguasai 

b. Cukup menguasai 

c. Kurang mengusai 

d. Tidak menguasai sama sekali 

Keterangan  :  .........................................................................................  

   ……………………………………………………….. 

 

=========T E R I M A   K A S I H========= 
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