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III. MATERI DAN METODE 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan April–Juni 2017 di Desa Teratak 

Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang meliputi empat dusun 

yaitu: Dusun Pasar, Dusun Terusan, Dusun Koto, dan Dusun Kampung Petas. 

    

3.2. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman obat yang ada 

di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Alat yang 

digunakan: Sepatu boot, buku tulis, pena, kamera digital. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk eksplorasi dengan cara mengambil 

data seluruh tanaman di pekarangan dan perkebunan rumah penduduk. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen atau alat 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Pedoman wawancara yaitu melakukan wawancara pada empat dusun dipilih 

sebanyak 60 responden dengan menggunakan kuisioner yang telah disiapkan 

sebelumnya yang terdiri dari Ninik Mamak, bidan kampung dan masyarakat. 

Ninik Mamak adalah suatu lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang yang 

mewakili setiap suku yang ada didaerah tertentu dimana Ninik mamak 

memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh komponen lainnya, dukun 

kampung adalah orang yang dapat membantu masyarakat mengobati penyakit 

secara non medis dan mempunyai banyak informasi mengenai penggunaan 

tanaman obat tradisional, sedangkan masyarakat yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah meliputi aparat dan warga yang usia muda dan juga usia 

lanjut 

2. Pengamatan (observasi) yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung di 

lapangan dengan masyarakat yang mengetahui dengan pasti tumbuhan tersebut 
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dan mengambil dokumentasi (tanaman di foto), serta kegunaan dan manfaatnya 

bagi kesehatan. 

 

3.4.  Parameter 

1. Jenis 

Mengetahui Jenis tanaman yang berfungsi sebagai obat tradisional terdiri 

atas jenis; 1) pohon, 2) herba, 3) perdu, dan 4) liana yang dimanfaatkan 

masyarakat sebagai obat. 

 

2. Bagian tanaman yang dimanfaatkan 

Mengetahui apakah ada perbedaan penggunaan bagian tanaman yang 

digunakan oleh masyarakat. 

3. Manfaat atau khasiat 

Mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai manfaat dari 

tanaman obat yang digunakan. 

4. Cara meramu atau meracik tanaman obat 

Mengetahui bagaimana cara meracik tanaman obat yang dilakukan oleh 

masyarakat pada umumnya. 

5. Nama lokal dan nama ilmiah 

Mengetahui penamaan tanaman obat berdasarkan nama lokal serta 

berdasarkan nama ilmiahnya. 

 

3.5.  Analisis Data 

Data yang diperoleh, dianalisis secara deskriptif dan dibuat tabulasi 

 


