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Abstract 
 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan yang didasari dengan potensi dan 

masalah. Potensi dalam penelitian ini adalah manfaat tanaman obat sebagai bahan 

pengobatan bagi kesehatan dan sebagai penghias di pekarangan. Sedangkan masalah dalam 

penelitian ini adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam 

memelihara, merawat, dan melestarikan tanaman-tanaman obat yang terdapat di 

lingkungannya. Dari hasil analisis kebutuhan guru dan siswa SDN No. 078457 Fulolo, 

peneliti mendapatkan data dan informasi bahwa mereka sangat membutuhkan sarana 

berupa buku mewarnai untuk membantu pemahaman akan pentingnya memelihara, 

merawat, dan melestarikan tanaman obat. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk 

mengembangkan buku mewarnai “25 TON” (25 Tanaman Obat Nias)  untuk siswa kelas III 

sekolah dasar supaya mereka dapat mengetahui pentingnya memelihara, merawat, dan 

melestarikan tanaman obat. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan 

(Research and Development). Penelitian ini menggunakan enam dari sepuluh langkah 

menurut Sugiyono yang meliputi: (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) 

desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, dan (6) uji coba produk. Tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui cara mengembangkan buku mewarnai yang berjudul “25 

TON” dan mengetahui kualitas buku mewarnai tersebut. Buku mewarnai “25 TON” 

divalidasi oleh dua validator yaitu ahli bahasa dengan skor 4,5 (layak) dan ahli Farmasi 

dengan skor 4,25 (layak), sehingga layak diujicobakan. Peneliti telah selesai melakukan uji 

coba ini dengan mengambil 25 siswa di SDN No.078457 Fulolo Kabupaten Nias Barat 

sebagai sample. Peneliti membuat buku ini dengan menemukan bahwa hasil persepsi siswa 

di  SDN No.078457 Fulolo setelah di uji coba adalah: (1) 70,6%” siswa ikut terlibat untuk 

memelihara, merawat, dan melestarikan tanaman obat, (2) hingga 80,2% memberikan 

informasi yang jelas kepada siswa mengenai manfaat tanaman obat, (3) 80,13% siswa 

mengenal jenis-jenis tanaman obat, dan (4) 80,13% siswa bangga sebagai masyarakat di 

Kabupaten Nias Barat yang memiliki kekayaan alam berupa tanaman obat seperti yang 

terdapat pada buku mewarnai “25 TON”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa buku 

mewarnai tersebut dapat digunakan untuk pendidikan tentang konservasi tanaman obat di 

Kabupaten Nias Barat. 

Kata kunci: pengembangan, buku mewarnai, pendidikan konservasi, tanaman obat. 
 

Pendahuluan 

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, 

bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan 

tersebut yang secara turun menurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat 
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diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Obat tradisional sering 

kali berupa bahan ramuan dari tumbuh-tumbuhan tertentu yang mudah didapat di sekitar 

pekarangan rumah. 

Ramuan itu umumnya tidak mengandung risiko yang membahayakan pasien dan 

mudah dibuat oleh siapa saja, bahkan dalam keadaan mendesak (Latief 2012: 1-5). 

Pulau Nias khususnya di Kabupaten Nias Barat terdapat banyak sekali jenis 

pemanfaatan kekayaan alam, salah satunya adalah pemanfaatan secara tradisional, 

berbagai macam tanaman sebagai tanaman obat yang sudah berlangsung turun temurun. 

Tanaman-tanaman tersebut dapat dijumpai di kebun, di taman, bahkan di pekarangan 

rumah sehingga memungkinkan masyarakat untuk tidak mengalami kesulitan dalam 

mencari dan menemukan obat tradisional yang murah dan ramah dengan tubuh. 

Berdasarkan pengamatan peneliti sebagai warga masyarakat dari Kabupaten 

Nias Barat, terlihat minimnya kesadaran masyarakat dalam memelihara, merawat, dan 

melestarikan tanaman obat itu sendiri. Minimnya pengetahuan dan pemahaman tersebut 

merupakan akibat dari kurangnya sosialisasi pengenalan dan kegunaan tanaman yang 

dapat dijadikan sebagai obat tradisional.  

Pentingnya anak mengetahui tentang konservasi dan manfaat tanaman obat, 

supaya anak mengetahui perananan tanaman obat bagi kehidupan sehari-hari. Selain itu, 

karena anak juga sebagai generasi penerus memiliki tanggung jawab mencintai 

lingkungannya dan mau melestarikan tanaman-tanaman yang ada di sekitar mereka. 

Pendidikan konservasi diartikan sebagai pengelolaan biosphere secara bijaksana bagi 

keperluan manusia, sehingga menghasilkan manfaat secara berkelanjutan bagi generasi 

kini dan menetapkan potensi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi 

mendatang (Alikodra, 2012: 36). 

Melalui pendidikan konservasi sejak dini dan dijalankan pada semua tingkat usia 

dan berbagai profesi, diharapkan sumber daya alam dapat akan dilestarikan dan dapat 

dimanfaatkan dalam jangka panjang serta dapat dinikmati oleh generasi kini dan yang 

akan datang. Dari beberapa pendapat mengenai konservasi, peneliti menyimpulkan 

bahwa konservasi adalah usaha yang dilakukan manusia untuk melindungi dan 

melestarikan berbagai keanekaragaman sumber daya alam baik tumbuhan, hewan dan 

sebagainya. 
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Kepedulian masyarakat untuk melestarikan tanaman-tanaman yang dapat 

dijadikan obat tradisional dapat diciptakan melalui pendidikan konservasi, khususnya 

konservasi tanaman obat. Oleh karena itu, sangatlah penting bahwa pendidikan 

konservasi ini dimulai dari pendidikan dasar dengan pola pembelajaran yang 

menyenangkan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti berusaha menghadirkan suatu bentuk 

pembelajaran inovatif yang dapat menyelipkan pendidikan konservasi guna 

menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pemberdayaan tanaman khususnya tanaman 

obat tradisional sejak dini. Peneliti merancang suatu bentuk buku memewarnai yang 

dapat mendukung pembelajaran siswa-siswi kelas 1-3 SD atau sederajat sebagai 

masyarakat sasarannya.  

Alikodra, (2012:36) menyatakan bahwa konservasi diartikan sebagai 

pengelolaan biosphere secara bijaksana bagi keperluan manusia, sehingga menghasilkan 

manfaat secara berkelanjutan bagi generasi kini dan menetapkan potensi untuk 

memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi mendatang. Kabupaten Nias Barat 

merupakan kabupaten yang terdapat di dalam wilayah pulau Nias Provinsi Sumatera 

Utara Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia Mardiyanto, 

pada 26 Mei 2009. 

Fulolo merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Mandrehe Utara 

Kabupaten Nias Barat. Di desa ini terletak sekolah yang digunakan peneliti sebagai 

tempat penelitian. Desa ini termasuk salah satu desa di wilayah kecamatan Mandrehe 

Utara yang memiliki kekayaan alam berupa tanaman obat. Tanaman obat ini dapat 

ditemukan seperti di pekarangan, dan kebun. Namun, tanaman-tanaman obat tersebut 

kurang terpelihara dengan baik. Hal ini disebakan minimnya pengetahuan dan 

pemahaman masyarakat akan kegunaan dan manfaat tanaman tersebut. Seringkali 

masyarakat hanya mengandalkan obat-obatan yang sudah tersedia di apotek tanpa 

menyadari bahwa di lingkungan sekitarnya telah tersedia jenis tanaman obat yang dapat 

menyembuhkan berbagai macam penyakit. Menurut Purwodarminto (1988) dalam 

Untung (2007: 2) tanaman adalah jenis-jenis tumbuhan yang dibudidayakan dan 

diusahakan manusia untuk memperoleh hasil yang diinginkan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara mengembangkan buku 

mewarnai, mengetahui kualitas buku mewarnai, dan mengetahui hasil buku mewarnai 
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untuk pendidikan konservasi tanaman obat di Kabupaten Nias Barat pada siswa kelas III 

(tiga) sekolah dasar di SDN No.078457 Fulolo pada tahun ajaran 2015/2016. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara mengembangkan buku mewarnai 

untuk pendidikan konservasi tanaman obat, bagaimana kualitas buku mewarnai untuk 

pendiddikan konservasi tanaman obat, bagaimana hasil buku mewarnai untuk 

pendidikan konservasi tanaman obat di Kabupaten Nias Barat pada siswa kelas III (tiga) 

sekolah dasar di SDN No.078457 Fulolo pada tahun ajaran 2015/2016.  

Manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat 

di kabupaten Nias Barat agar dapat mengkonservasi tanaman obat dengan baik, dapat 

membantu siswa dalam mengenal, mengetahui, merawat, dan melestarikan tanaman 

obat yang terdapat di lingkungan sekitar, serta menambah pengetahuan dan wawasan 

siswa untuk peduli terhadap lingkungan alam. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2015 sampai dengan Februari 2016 

di SDN 078457 Fulolo di Jalan Dusun Fulolo Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten 

Nias Barat Provinsi Sumatera Utara. Rancangan penelitian dimulai dari observasi untuk 

memperoleh data mengenai kebutuhan siswa dan juga masayarakat di kabupaten Nias 

Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan 

pengembangan (R&D) yaitu mengembangkan sebuah produk berupa buku mewarnai 

tentang tanaman obat. Sumber data diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan 

sebelum melakukan penelitian. 

Teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada 

siswa dan guru. Kuesioner yang dibagikan berskala 1-5 dengan ketentuan sangat baik 

(5), baik (4), kurang baik (3), tidak baik (2), dan sangat tidak baik (1). Teknik analisis 

data pada penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dan teknik analisis data 

kuantitatif.  

Data kualitatif berupa saran dan komentar yang telah dituliskan oleh pakar pada 

lembar kuesioner, sedangkan data kuantitatif akan dianalisis dengan perhitungan 

menggunakan skala menurut Masidjo (1995:153). 
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Sampel penelitian ini adalah siswa SDN 078457 Fulolo yang berjumlah 25 

orang pada tahun ajaran 2015/2016 yang terdiri dari 15 orang siswa laki-laki dan 10 

orang siswa perempuan. 

Hasil dan Pembahasan 

Persepsi kuesioner analisis kebutuhan siswa 

Peneliti menganalisis kebutuhan siswa melalui kuesioner yang terdiri dari 12 

item pertanyaan. Dari hasil kuesioner tersebut peneliti mendapatkan informasi bahwa 

100% siswa menyatakan bahwa di wilayah kabupaten Nias Barat terdapat jenis-jenis 

tanaman yang dapat dijadikan obat, 100% masyarakat di kabupaten Nias Barat jarang 

menggunakan obat tradisional, 100% tanaman-tanaman tersebut tidak dipelihara dengan 

baik, dan 100% memerlukan buku sebagai sarana untuk menyadarkan mereka 

mengenal, sadar, dan mau melestarikan tanaman obat. Dari hasil analisis kebutuhan 

siswa tersebut, peneliti termotivasi untuk mengadakan sebuah produk berupa buku 

mewarnai yang berjudul “25 TON” (25 Tanaman Obat Nias).  

Persepsi siswa terhadap kualitas produk 

Uji coba dilakukan pada tanggal 17 Februari 2016 di SDN No.078457 Fulolo 

Kabupaten Nias Barat. Sebelum dilakukan uji coba produk divalidasi oleh dua dosen 

ahli yaitu dosen ahli bahasa dan ahli farmasi. Hasil validasi yang diperoleh dari ke dua 

validator tersebut memperoleh skor 4,5 dari ahli bahasa dan 4,25 dari ahli farmasi. Dari 

hasil uji coba tersebut, buku yang dikembangkan peneliti yang berjudul “25 TON” 

adalah dikategorikan sangat baik menggunakan skala likert menurut Masidjo (1995). 

Setelah divalidasi oleh dosen ahli, peneliti melakukan uji coba pada tanggal 17 Februari 

2016 di SDN No.078457 Fulolo Kabupaten Nias Barat. Dari hasil uji coba yang 

dilakukan, peneliti mendapatkan skor persepsi siswa terhadap kualitas produk adalah 

4,81 dengan mendapatkan kategori sangat baik. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang berjudul 

“pengembangan buku mewarnai untuk pendidikan konservasi tanaman obat di 

Kabupaten Nias Barat” peneliti menyimpulkan bahwa: proses penyusunan atau 

pengembangan buku mewarnai “25 TON” (25 Tanaman Obat Nias) dilakukan dengan 6 

langkah penelitian dan pengembangan menurut Sugiyono (2012) yang meliputi: (1) 
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potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) 

revisi desain, dan (6) uji coba produk. Kualitas buku mewarnai “25 TON” (25 Tanaman 

Obat Nias) yang dihasilkan mendapatkan nilai 4,5 dari hasil validasi dosen ahli bahasa 

dan ahli farmasi yang berarti sangat baik dan layak diujicobakan. Hasil buku mewarnai 

“25 TON” (25 Tanaman Obat Nias) dapat memberikan kesadaran, pemahaman, dan 

pengetahuan baru bagi masyarakat khususnya bagi anak SD di lingkungan wilayah 

Kabupaten Nias Barat untuk memelihara, merawat, dan melestarikan tanaman obat 

dengan memperoleh skor 4,81 dari hasil persepsi siswa pada saat melakukan uji coba. 
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Lampiran 1. Gambar beberapa tanaman obat tradisional (sketsa awal) 

 
Kembang sepatu 

 
Kumis kucing 

 
Turi 

 
 

Sarang semut 
 

Kunyit 

 
 

Tapak dara 
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Lampiran 2. Gambar beberapa tanaman obat tradisional (setelah diwarnai) 

 
Kembang Sepatu 

 
Kumis Kucing 

 
Turi 

 
 

Sarang semut 
 

Kunyit 
 

Tapak dara 

 

 

 

 


