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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian yang telah 

dilakukan di Suku Samin Bojonegoro, Desa Margomulyo, Kecamatan 

Margomulyo, Kabupaten Bojonegro, Jawa Timur. Peneliti akan 

menginventariskan tanaman, hewan, dan bahan mineral untuk pengobatan 

tradisional, serta mengidentifikasi hubungan tingkat pendidikan masyarakat 

terhadap penggunaan obat tradisional di Suku Samin. Penelitian dilakukan di 

Suku Samin Bojonegoro, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, 

Kabupaten Bojonegro, Jawa Timur. Waktu pengumpulan data dan pelaksanaan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dimulai pada tanggal 16 Februari 

2014 hingga 18 Februari 2014 dengan menggunakan sampel sebanyak 40 

responden. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh data 

kualitatif diperoleh informasi nama dan cara pengolahan dari tumbuhan, hewan, 

dan bahan mineral. 

5.1 Data Kualitatif 

Bedasarkan  hasil pengumpulan data yang telah dilakukan di Suku Samin 

Bojonegoro, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegro, 

Jawa Timur menggunakan wawancara dengan sampel sebanyak 40 responden 

diperoleh data nama dan cara pengolahan dari tanaman, hewan, dan bahan 

mineral yang digunakan untuk pengobatan tradisional pada masyarakat Suku 

Samin yang disajikan pada tabel berikut ini : 
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Tabel 5.1 Tabulasi Daftar Tumbuhan yang Diketahui atau Digunakan oleh 
Suku Samin. 

No 
Nama Tanaman 

Bagian 
Tanaman Penyakit 

Cara 
Diperoleh Cara Penggunaan danTakaran 

Lokal Ilmiah 

1 Cabe Capsicum 
annum L. 

Buah Stamina, 
Imunitas, 
Rematik, 
Penambah nafsu 
makan 

Dipetik Untuk obat rematik dipakai + 10 gram 
serbuk buah Capsicum annum, diseduh 
dengan 1/2 gelas air panas diaduk sampai 
rata lalu diamkan beberapa menit. Hasil 
seduhannya dibalurkan pada bagian yang 
sakit (wawancara). 

2 Puyang Zingiber 
zerumbet 

Rimpang Stamina, Obat 
Luka, 
Disentri,Nyeri 
Perut, Gatal-
gatal, Penambah 
Nafsu Makan 

Diiris Untuk obat gatal dipakai ± 10 gram segar 
Zingiber zerumbet, dicuci, diparut, 
ditambah 1/2 gelas air matang panas dan 
disaring. Hasil saringan didiamkan dan 
diminum sekaligus (wawancara). 

3 Temu 
Lawak 

Curcuma 
xanthoriza 

Rimpang Peningkat  Asi Diiris Untuk pelancar air susu ibu dipakai ± 20 
gram rimpang segar Curcuma 
xanthorrhiza, dicuci lalu diparut, diremas-
remas, diperas dan disaring. Hasil saringan 
ditambah 2 sendok makan madu, diaduk 
lalu diminum sehari dua kali sama banyak 
pagi dan sore (wawancara). 

4 Temu 
Ireng 

Curcuma 
aeroginusa 
Roxb. 

Rimpang Perangsang 
Nafsu Makan, 
Obat Batuk 

Diiris Untuk peluruh dahak dipakai ± 25 gram 
rimpang segar Curcuma aeruginosa, dicuci 
lalu dipotong kecil-kecil, direbus dengan 2 
gelas air selama 20 menit, didinginkan dan 
disaring. Hasil saringan diminum sehari 
dua kali sama banyak pagi dan sore 
(wawancara). 

5 Kunyit Curcuma 
domestica 

Rimpang Perangsang 
Nafsu Makan, 
demam, penurun 
panas 

Diiris Untuk obat demam dipakai ± 20 gram 
rimpang segar Curcuma domestica, dicuci 
lalu diparut, ditambah 1/2 gelas air matang 
kemudian diperas. Hasil perasan diminum 
sehari dua kali sama banyak pagi dan sore 
(wawancara). 

6 Kencur Kaempferia 
galanga 

Rimpang Batuk, 
Gangguan 
Pencernaan 

Diiris Untuk obat batuk dipakai ± 5 gram rimpang 
segar Kaempferia galanga, dicuci, 
dikunyah-kunyan sampai halus lalu ditelan 
(wawancara). 

7 Sambiloto Andrographis 
paniculata 

Daun Beri-beri, Anti 
Demam 

Dipetik Untuk obat demam dipakai ± 5 gram herba 
segar Andrographis paniculata, diseduh 
dengan 1 gelas air matang panas, setelah 
dingin disaring. Hasil saringan diminum 
sehari dua kali sama banyak pagi dan sore 
(wawancara). 

8 Pepaya Carica 
papaya 

Daun Beri-beri, Anti 
Malaria 

Dipetik Untuk obat malaria dipakai ± 100 gram 
daun segar Carica papaya, dicuci lalu 
ditumbuk sampai lumat, ditambahkan 1 
gelas air matang, diperas dan disaring. 
Hasil saringan diminum sekaligus 
(wawancara). 

9 Asem 
Jawa 

Tamrindus 
indica 

Buah Obat batuk Dipetik Untuk obat batuk dipakai ± 10 gram daging 
buah Tamarindus indica, dicuci, diseduh 
dengan 1 gelas air matang panas dan 
tambahkan gula merah secukupnya , 
setelah dingin diminum sekaligus 
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(wawancara). 

10 Pule Rauwollfia 
serpentia 

Akar Anti Kolera Digali Untuk obat kolera dipakai ± 2 gram akar 
segar Rauwolfia serpentina, dipotong kecil-
kecil, ditambah 1/4 sendok teh garam 
dicampur, kemudian dikunyah, airnya 
ditelan (wawancara). 

11 Timun Cucumis 
sativus 

Buah Anti Darah 
Tinggi 

Dipetik Untuk obat tekanan darah tinggi dipakai ± 
300 gram buah segar Cucumis sativus, 
dicuci lalu diparut, diperas dan disaring. 
Hasil saringan diminum sekaligus 
(wawancara). 

12 Sembokan Paediria 
scandens 

Daun Obat mulas Dipetik Untuk obat mulas dipakai ± 100 gram daun 
segar Paederia foetida, dicuci dan dikukus 
sampai matang, dimakan sebagai sayuran 
(wawancara). 

13 Talas 
Hitam 

Colocasia 
esculenta 

Umbi Luka Sobek, 
Berak Darah 

Diiris Untuk obat berak darah dipakai + 100 gram 
umbi Colocasia esculenta, dikupas, dicuci, 
diparut, diperas dan disaring. Hasil 
saringan diminum sekaligjs (wawancara). 

14 Sogo Abrus 
precatorius 
L. 

Daun Obat Sariawan Dipetik Untuk obat sariawan dipakai ± 15 gram 
daun segar abrus precatorius, dicuci dan 
ditumbuk sampai lurnat, ditambah 1/2 
gelas air matang kemudian diperas dan 
disaring. Hasil saringan diminum sekaligus 
(wawancara). 

15 Lada 
Hitam 

Piper 
ningrum 

Biji Perut kembung, 
sesak nafas, anti 
hipertensi 

Ditumbuk Untuk obat perut kembung dipakai± 3 gram 
serbuk Piper nigrum, diseduh dengan 1/4 
gelas air matang panas, setelah dingin 
disaring. Hasil saringan diminum sekaligus 
(wawancara). 

16 Padi Oryza sativa Tangkai Penyubur rambut Dipetik Untuk penyubur rambut dipakai ± 250 gram 
tangkai buah kering Oryza sativa, dibakar, 
diambil arangnya lalu direndam dengan 3 
gelas air sehari semalam kemudian 
disaring. Hasil saringan dipakai untuk 
mencuci rambut (wawancara). 

17 Ciplukan Physalis 
peruviana 

Daun Hipertensi, obat 
bengkak 

DIpetik Untuk obat bengkak dipakai 5 lembar daun 
segar Physalis peruviana, dicuci, 
dipanaskan di atas api sampai layu, 
kemudian tempelkan pada luka bengkak 
dalam keadaan hangat (wawancara). 

18 Bambu 
Muda 

Bambusa 
vulgaris 

Batang Batuk Dipotong Untuk obat sakit kuning dipakai ± 300 gram 
rebung Bambusa vulgaris, dicuci, diparut, 
diberi madu 3 sendok makan, diaduk 
sarnpai rata diperas dan disaring. Hasil 
saringan diminum sehari dua kali sama 
banyak pagi dan sore (wawancara). 

19 Pisang Musa 
acuminata 

buah Peluruh ASI Dipetik Untuk peluruh ASI dipakai ± 1-2 buah 
masak Musa acuminata, ditumbuk, 
ditambah air matang 1/2 gelas, diperas dan 
disaring. Hasil saringan diminum dua kali 
sehari pagi dan sore sama banyak 
(wawancara). 

20 Jambu Biji Psidium 
guajava 

Pupus Diare, Panas Dipetik Untuk obat mencret dipakai ± 10 gram 
daun segar Psidium guajava, dicuci, 
ditumbuk sampai lumat, ditambah 1/4 gram 
garam dan 1/2 gelas air matang panas, 
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Tabel 5.2 Tabulasi Daftar Hewan yang Diketahui atau Digunakan oleh Suku 
Samin. 

No 

Nama Hewan Kegunaan 
Cara 

Diperoleh Cara Penggunaan dan Takaran 
Lokal Ilmiah Bagian 

Hewan Penyakit 

1 Cacing Lumbricus 
terrestis 

Daging Demam Ditumbuk  Untuk obat demam, menggoreng cacing 
yang sudah dibersihkan tanpa 
menggunakan  minyak (disangrai) sampai 
gosong. Setelah cacing tersebut gosong lalu 
ditumbukhingga menjadi serbuk, dilarutkan 
dalam 1 gelas air (wawancara). 

 2 Kambing Capra 
aegragus 
hircus 

Daging Hipotensi Dipotong  Untuk anti hipotensi, potong daging 
kambing (Capra aegragus hircus)kecil-kecil. 
Rendam daging kambing dengan bumbu. 
Tusuk daging kambing dengan tusuk dari 
bambu (tusuk sate), bakar sate sampai 
matang dengan sesekali diolesi kecap manis 
(wawancara). 

 3 Ayam Gallus 
gallus 
domesticus 

Telur Vitalitas Diaduk  Untuk vitalitas, biasanya telur digunakan 
sebagai bahan tambahan dalam proses 
pembuatan obat tradisional untuk vitalitas. 
Cara membuatnya adalah cuci sampai 
bersih 2 siung bawang putih, lalu kupas 
serta haluskan biar lembut, ambil 1 kuning 
telur ayam kampong (Gallus gallus 
domesticus), tambahkan madu sebanyak 1 
sendok makan dan bawang putih yang 
sudah dihaluskan, aduk semua bahan 
hingga bercampur rata. Minum ramuan 
secara pagi dan malam (wawancara). 

 4 Tokek Gekko 
gecko 

Kulit Penyakit 
Kulit 

Dipotong  Untuk obat gatal atau alergi, ambil 3 ekor 
tokek (Gekko gecko) dan dibakar sampai 
hangus. Tumbuk tokek sampai benar-benar 
halus dan berubah bentuk menjadi bubuk. 
Bubuk tokek dicampur dengan sedikit kopi. 
Biasanya kopi ini dinamakan dengan kopi 
tekek. Seduh campuran bubuk tokek dan 
kopi tersebut dengan air panas seperti ketika 
menyeduh secangkir kopi (wawancara). 

 
Tabel 5.3 Tabulasi Daftar Bahan Mineral yang Diketahui atau Digunakan 
oleh Suku Samin. 

No Nama 
Mineral Penyakit Cara 

diperoleh Cara Penggunaan dan takaran 

 1 Madu Vitalitas Ditumbuk  Biasanya madu digunakan sebagai bahan tambahan dalam proses 
pembuatan obat tradisional untuk vitalitas. Cara membuatnya adalah cuci 
sampai bersih 2 siung bawang putih, lalu kupas serta haluskan biar 
lembut, ambil 1 kuning telur ayam kampong (Gallus gallus domesticus), 
tambahkan madu sebanyak 1 sendok makan dan bawang putih yang 

setelah dingin diperas dan disaring. Hasil 
saringan diminum sekaligus (wawancara). 

21 Sirih Hijau Piper betle Daun Hidung berdarah Dipetik Untuk obat hidung berdarah, dipakai 2 
lembar daun segar Piper betle, dicuci, 
diguluung kemudian dimasukkan ke dalam 
lubang hidung (wawancara). 
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sudah dihaluskan, aduk semua bahan hingga bercampur rata. Minum 
ramuan secara pagi dan malam (wawancara). 

 2 Gula Stamina Ditumbuk Gula hanya sebagai bahan tambahan saja. Cara membuatnya adalah 
bersihkan ½ kg kunyit lalu diparut atau blender. Kemudian kunyit yang 
telah halus di saring dan diambil sari/airnya. Rebus air perasan kunyit 
dengan menambahkan ½ kg asam jawa, ¼ gula jawa dan 1 pucuk sendok 
teh garam sampai campuran benar-benar mendidih (sambil di aduk-aduk). 
Bila telah mendidih, angkat dan dinginkan. Jamu kunyit asem siap untuk 
diminum, bisa juga ditambahkan es batu (wawancara). 

 3 Garam Batuk, 
Diare 

Ditumbuk Garam hanya sebagai bahan tambahan saja. Cara membuatnya adalah 
bersihkan ½ kg kunyit lalu diparut atau blender. Kemudian kunyit yang 
telah halus di saring dan diambil sari/airnya. Rebus air perasan kunyit 
dengan menambahkan ½ kg asam jawa, ¼ gula jawa dan 1 pucuk sendok 
teh garam sampai campuran benar-benar mendidih (sambil di aduk-aduk). 
Bila telah mendidih, angkat dan dinginkan. Jamu kunyit asem siap untuk 
diminum, bisa juga ditambahkan es batu (wawancara). 

 4 Arang Diare Ditumbuk  Ambil secuil arang kayu kemudian tumbuk hingga halus. Setelah halus, 
larutkan arang kayu ke dalam 1 gelas air putih. Larutan arang diminum 
hingga diare berhenti (wawancara). 

 


