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A. Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai kekayaan sumber daya 

alam, baik yang ada di laut maupun di daratan. Salah satu kekayaan di darat ialah 

kekayaan nabati yang memang suda ada hampir di seluruh pulau. Pemanfaatan 

tumbuhan-tumbuhan tidak hanya di bidang tertentu saja, minat masyarakat dari segi 

kesehatan terhadap tumbuhan obat mulai terlihat. Indonesia dikenal kaya akan 

tumbuhan sebagai sumber bahan baku obat-obatan yang bermanfaat untuk mengatasi 

berbagai macam penyakit. Kearifan lokal masyarakat mulai sedikit hilang dengan 

adanya perkembangan ilmu pengetahuan, sebagai indikasi masyarakat biasa 

memanfaatkan tumbuhan tertentu untuk obat, namun dengan banyaknya obat modern, 

secara perlahan-lahan masyarakat lebih memilih menggunakan obat modern (Putri 

Oktariani S, 2018). 

Etnomedisin merupakan pengetahuan tentang pengembangan pengobatan yang 

didasarkan pada budaya lokal dengan strategi integrasi antara kepercayaan masyarakat 

setempat dan praktik pengobatan terhadap penyakit tertentu dan tidak dipengaruhi 

kerangka obat modern. Jenis tumbuhan obat, ramuan obat, dan kearifan lokal 

masyarakat dalam pemanfaatannya sehari-hari sangat berpengaruh terhadap ragam 

etnomedisin. Keragaman etnomedisin yang ada di Indonesia merupakan salah satu 

warisan budaya bangsa Indonesia yang tersebar diberbagai wilayah Indonesia akan 

tetapi belum terdokumentasi dengan baik. 

Salah satu ciri budaya masyarakat yang ada di negara berkembang adalah 

masih dominannya unsur-unsur tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan ini 



didukung dengan adanya keanekaragaman hayati yang terhimpun dalam berbagai 

ekosistem yang pemanfaatannya mengalami sejarah panjang sebagai bahan obat pada 

sekelompok masyarakat. Tradisi pengobatan dalam masyarakat tidak terlepas dari 

budaya setempat. Persepsi mengenai konsep sakit, sehat, dan keragaman jenis 

tumbuhan yang digunakan sebagai obat tradisional yang secara turun temurun 

dipercaya dan diyakini kebenarannya. 

Setiap daerah memiliki jenis pengobatan alternatif sebagai perpaduan antara 

pengobatan penyakit tradisional dengan pengobatan modern, yang memiliki keunikan 

dan kekhasan tersendiri, karena pengobatan tradisional dapat diperoleh dari hasil 

belajar dan pengalaman sebagai warisan budaya yang bersifat turun temurun dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. Atik Sri Agoes (1996:4) menyatakan walaupun bangsa 

Indonesia telah lama sudah mengenal obat-obatan yang diolah dari laboratorium 

modern, tapi masih percaya bahwa resep pengobatan tradisional peninggalan nenek 

moyang masih tetap mujarab, manjur kahasiatnya dan murah harganya untuk menjaga 

kesehatan agar kondisi tetap prima. 

Sistem tradisional etnomedisin pada tumbuhan ramuan obat juga ditemukan 

pada Masyarakat di Desa Paslal, Kabupaten Kepulauan Sula. Secara geografis 

persentuhan masyarakat dengan institusi kesehatan modern, baik rumah sakit maupun 

Puskesmas sangat cukup jauh untuk dijangkau, dan harus menggunakan alat 

transportasi laut maupun darat, serta membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar 

untuk berobat, apalagi standar ekonomi masyarakat yang serba kekurangan. Hal itu 

seperti jumlah pendapatan masyarakat yang sering terjadi di bidang pertanian seperti 

kelapa, cengke dan nelayan, yang di mana kadang hasil alam yang di kelolah oleh 

masyarakat dalam jangka waktu per bulan atau pertahun sering tidak sesuai dengan 

harapan mereka, di tambah lagi dengan nilai pembeli hasil alam yang cukup relatif 



rendah, begitu pun juga dengan nelayan apabila kondisi alam baik maka pendapatan 

pun juga bertambah.  

Selain dari jumlah hasil pendapatan yang sering terjadi di masyarakat, serta 

dengan adanya kondisi terisolasi secara geografis dalam mengakses fasilitas kesehatan 

publik dan ditambah dengan ketergantungan yang besar pada pengobatan tradisional 

akibat dari keterisolasian itu sehingga memunculkan keingintahuan tentang bagaimana 

masyarakat di desa Paslal memanfaatkan sistem perawatan tradisional berbasis 

etnomedisin yang mereka miliki. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana konsepsi orang Sula tentang penyakit dan sebab penyakit di 

masyarakat? 

2. Bagimana praktik perawatan kesehatan (preventif dan kuratif) yang dilakukan pada 

masyarakat Sula? 

C. Tujuan Penilitian  

1. Untuk mengungkapkan pengetahuan budaya orang Sula tentang beberapa 

penyakit dan sebabnya khususnya di Desa Paslal. 

2. Untuk mengetahui praktik perawatan etnomedisin pada Masyarakat Sula. 

D. Manfaat Penilitian 

1. Manfaat Akademis  

Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan mendukung 

kajian etnomedisin pada masyarakat Desa untuk memahami dan sekaligus 



mengembangkan disiplin ilmu  antropologi, serta mampu  menjadi bahan literatur dalam 

memahami pengobatan etnomedisin pada masyarakat di Desa Paslal, Kecamatan 

Mangoli tengah, Kabupaten Kepulauan Sula. 

2. Manfaat Praktis 

Setelah didapatkan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai bahan informasi yang bersifat terapan tentang praktik etnomedisin yang 

dilakukan oleh masyarakat Sula. 

E. Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang Etnomedisin telah dilakukan oleh berbagai pihak dengan 

konsentrasi atau fokus yang berbeda-beda serta di lokasi yang berbeda pula. 

Kebanyakan studi yang saya temukan terkait kategori tumbuhan obat pada masyarakat 

dan pemanfaatannya. Salah satu penelitian yang berkaitan dengan kategori tumbuhan 

obat, yang dilakukan oleh Jalius dkk (2013). Dengan judul Eksplorasi Pengetahuan 

Lokal tentang Tumbuhan obat di Suku Batin, Jambi. Dalam penelitianya ia menemukan 

bahwa terdapat 86 jenis tumbuhan obat yang digunakan masyarakat suku Batin Jambi, 

sebagai penyembuhan penyakit. Julius juga menekankan bahwah beberapa jenis-jenis 

tumbuhan itu ada di dalam pengetahuan lokal masyarakat suku Batin Jambi tentang 

tumbuhan obat. Dalam penelitiannya di atas ia menggunakan metode survei, dengan 

mewancarai 5 Battra di Kecamatan Batin, Jambi. 

Studi yang lain juga dilakukan oleh Andi Erwin Adiwijaya (2019).  Eksistensi 

Pengobatan Tradisional di Tellusiattinge. Dalam penelitiannya menemukan bahwah di 

era modern ini ternyata pengobatan tradisional masih terus bertahan dengan 

kemampuan Tau Macco dalam hal mengobati berbagai macam penyakit. Selain itu 

dalam temuannya   Andi juga menemukan bahwa peran Tau Mocca di desa 



Lamurukung sangat berpengaruh besar dalam kesehatan masyarakat di desa 

Lamurukung. 

Di mana Tau Mocca suda begitu dipercaya oleh masyarakat untuk mengobati 

berbagai macam penyakit, selain itu pengobatan Tau Mocca tidak pernah meminta 

upah atau bayaran dalam mengobati masyarakat. Kemudian praktisi modern juga 

mengemukakan bahwa berobat di Tau mocca (ahli dukun) itu tidak ada masalah 

asalkan pengobatan itu tidak menyimpang dan pengobatan tradisional tersebut 

dibarengi dengan pengobatan dari medis juga. Dalam penelitiannya, ia menggunakan 

metode penelitian kualitatif, metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan 

melibatkan individu sebanyak 16 (enam belas) orang informan. 

Studi yang sama juga dilakukan oleh Hartono Pitra dkk (2017). Dalam Studi 

tentang Pengetahuan Lokal Masyarakat Moya Tentang Pemanfaatan Tumbuhan Obat 

Tradisional di Kelurahan Moya, Kota Ternate Tengah. Dalam penelitiannya ia 

menemukan bahwah ada 27 jenis spesies tumbuhan obat yang dimanfaatkan oleh 

masyarakat Moya Kecamatan Ternate Tengah, sebagai penyembuhan penyakit. yang 

tergolong dalam 19 famili, dan famili yang paling banyak dimanfaatkan adalah famili 

Malfaceae, Acanthaceae, Apiaceae, Cactaceae, Rubiaceae dan Zingiberanceae. Selain 

itu Hartono juga menjelaskan bahwa jenis-jenis tumbuhan obat di atas suda ada di 

dalam pengetahuan lokal masyarakat moya sejak nenek moyang hinggah orang tua 

sampai generasi saat ini. Dalam penelitiannya di atas ia menggunakan metode 

observasi partisipasif dan wawancara mendalam (dept interview), serta dokumentasi. 

Penelitian yang sama dilakukan oleh Tri Wulandari (2018). Studinya Eksplorasi 

pengetahuan lokal etnomedisin dan tumbuhan obat di Desa Pagar Dalam, Pelita Jaya, 

Tanjung Raya dan Ulok Manek Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. 



Pada temuannya dijelaskan bahwa terdapat 5 Battra di mana para battra 

menyembuhkan 45 macam penyakit dengan menggunakan ramuan obat menggunakan 

tumbuhan yang berjumlah 69 ramuan obat. Penyakit yang sering disembuhkan para 

battra yaitu diare dan darah tinggi. 

Selain itu Tri Wulandari juga menjelaskan  Para battra menggunakn 55 spesies 

dalam 33 famili tumbuhan ramuan yang berkhasiat sebagai obat. Famili yang paling 

banyak digunakan yaitu Zingiberanceae, tumbuhan yang digunakan para battra diambil 

dari pekarangan rumah, ladang atau kebut, hutan dan membeli dipasar. Dari penelitian 

di atas metode yang ia gunakan ialah metode wawancara informan. 

Penelitian yang sejenis juga dilakukan oleh Soedarsono Riswan dkk (2008). 

Studinya Keanekaragaman Tumbuhan Obat yang Digunakan dalam Pengobatan 

Tradisional Masyarakat Sasak Lombok Barat. dalam penelitiannya dia menunjukan 

bahwah pengobatan tradisional masyarakat Sasak di Lombok Barat. Masih 

mendominasi cara penyembuhan suatu penyakit yang diderita oleh masyarakat. 

Tercatat 16 macam penyakit yang memanfaatkan tumbuhan untuk pengobatannya 

diantaranya adalah sakit batuk, diare, luka, cacingan, gatal karena jelatang, demam, 

gatal, cecar, terkena gigitan kalajengking, malaria, sesak napas, dan terkena gigitan 

ular. Selain itu tercatat 25 jenis tumbuhan yang termasuk kedalam 16 suku yang 

dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Selain itu Soedarsono juga menjelaskan 

bahwa masyarakat Sasak Lombok kini juga masih memiliki kepercayaan tentang roh-

roh halus yang dapat menyebabkan mereka sakit. Dalam penelitiannya diatas ia 

menggunakan metode survei eksploratif dan wawancara. 

Studi yang lain juga dilakukan oleh Rofida Ummulharbi Apali dkk. 2018. Tentang 

Pemanfaatan Tumbuhan Obat oleh Suku Tugutil di Daerah Penyangga Taman Nasional  



Aketajawe Lolobata. Dalam penelitiannya menemukan bahwah terdapat 69 spesies 

jenis tumbuhan obat pada masyarakat Suku Tugutil yang termasuk 40 famili dan satu 

jenis tumbuhan obat tidak teridentifikasi nama marga dan familinya. Selain itu masing-

masing famili memiliki satu hingga lima jenis tumbuhan yang digunakan sebagai obat 

tradisional pada suku tugutil. 3-5 jenis dijumpai pada Euphorbiaceae, Zingiberanceae, 

Malvaceae, Solanaceae, serta Lamiaceaea. Dalam penelitian di atas ia menggunakan 

metode wawancara di masing-masing desa yang dibagi informan kunci dan responden. 

Penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh Margareta Mais dkk (2018). 

Tentang Pemanfaatan Tumbuhan Obat Oleh Etnis Sahu dan Loloda Kabupaten 

Halmahera Barat. Dalam penelitiannya ditemukan bahwah sebanyak 59 spesies 

tumbuhan obat di kecamatan sahu dan loloda halmahera barat yang terdiri dari 42 famili 

telah memanfaatkan sebagai obat tradisional untuk mengobati penyakit. Selain itu 

Margarit Mais juga menjelaskan dari beberapa jenis tumbuhan obat di atas, bagian yang 

paling banyak digunakan sebagai obat adalah daun. 

Dan tanaman obat yang di budidayakan oleh masyarakat diambil dari hutan 

kemudian ditanam di rumah dan juga tumbuhan obat yang tumbuh dipekarangan yang 

dikembangkan dengan teknik budidaya sederhana. Dalam penelitiannya di atas ia 

menggunakan metode survei eksploratif dan metode Partcipatory Rural Appraisal, yaitu 

dilakukan dengan bantuan pengobat tradisional (battra). 

Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Hendy Lesmana dkk (2018). Studinya 

tentang Pengobatan Tradisional pada masyarakat Tidung Kota Tarakan, Study Kualitatif 

Kearifan Lokal Bidang Kesehatan. Dalam temuannya bahwah kearifan lokal masyarakat 

Tidung di bidang kesehatan khususnya pengobatan tradisional pada pasien dewasa, 



menggunakan 3 pendekatan, herbal, ramuan pendekatan atau baca-baca 

(supranatural) dan pendekatan gabungan dua metode tersebut. 

Selain itu Hendy Lesmana juga menjelaskan bahwa kearifan lokal dibidang 

kesehatan khususnya pengobatan tradisional pada pasien dewasa, selain 

menggunakan bahan alami seperti pijat, adapun juga berupa doa atau mantra yang 

sesuai dengan sariat islam. Dalam penelitiannya di atas ia menggunakan metode 

penelitian kualitatif. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Yusri La Usaha dkk (2016). Pemanfaatan 

Tumbuhan Obat Oleh Suku Mange di Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau 

Taliabu Provinsi Maluku Utara. Dalam penelitiannya menemukan bahwah Penduduk 

Suku Mange di Kecamatan Taliabu Utara mengenal dan memanfaatkan jenis-jenis 

tumbuhan sebanyak 40 jenis tergolong dalam 29 famili yang berasal dari hutan, kebun, 

pekarangan, tepi jalan dan tepi pantai, yang digunakan sebagai obat penyembuhan 

penyakit pada masyarakat Suku Mange di Kecamatan Taliabu Utara. 

Selain itu Yusri La Usaha juga menjelaskan bahwa cara pengolahan ramuan 

pada masyarakat Suku Mange itu menggunakan beberapa cara yaitu dengan cara 

direbus, diberikan langsung, diminum tanpa direbus dan dalam bentuk ramuan. Dari 

jenis tumbuhan obat terdapat 16 jenis tumbuhan obat digunakan dengan cara direbus, 

15 jenis diberikan langsung, 11 jenis diminum tanpa direbus, dan 8 jenis dalam bentuk 

ramuan. Selain jenis tumbuhan di atas masyarakat Mange hingga saat ini juga masih 

mempertahankan adat istiadatnya, salah satunya adalah penggunaan tumbuhan 

sebagai obat tradisional. Dari penelitian di atas ia menggunakan metode penelitian 

wawancara dan observasi lapangan. 



Penelitian yang sama dilakukan oleh Irawati Dwi Arini (2017). Pengetahuan Lokal 

Masyarakat Sulawesi Utara dalam Pemanfaatan Pohon Hutan sebagai bahan obat 

tradisional. Dalam penelitiannya menemukan bahwa. Sebanyak 46 jenis pohon hutan 

digunakan sebagai bahan baku obat tradisional oleh masyarakat suku Minahasa, di 

mana kulit kayu merupakan bagian pohon yang paling banyak digunakan dalam 

pengobatan, dan yang paling dominan ialah kulit kayu. Selain itu Irawati juga 

menyebutkan bahwa pengetahuan lokal dalam pemanfaatan pohon hutan dalam 

pengobatan tradisional, suda diwariskan secara turun temurun dan hanya secara lisan. 

Dalam penelitian di atas ia menggunakan metode wawancara informan. 

Dari berbagai macam penelitian-penelitian di atas telah banyak penemuan yang 

dilakukan tentang etnomedisin tumbuhan obat pada masyarakat lokal, dengan kategori-

kategori tumbuhan yang berbeda-beda, serta fokusnya. Namun selain itu metode 

penelitian yang digunakan oleh Irawati Dewi Arini juga berbeda dalam lokasi penilitian 

seperti yang saya lakukan. Sejalan dengan penelitian sebelumnya di atas dapat dilihat 

bahwa mereka cenderung lebih terfokus pada tumbuhan obat yang berkahasiat dalam 

mengobati penyakit di masyarakat secara umum tanpa memberi kategori penyakit 

masyarakat secara khusus baik penyakit anak maupun penyakit orang dewasa. 

Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan. Saya melakukan penelitian di 

Masyarakat Sula di Desa Paslal, dengan memfokuskan pada pengobatan tradisional 

ramuan etnomedisin penyakit dalam secara emik di masyarakat Desa Paslal. Penyakit-

penyakit tersebut seperti, penyakit panas dalam, penyakit pensakuna, takid, maag, 

kolera, ginjal dan sakit mahluk gaib. Yang menurut informasi mereka masih 

menggunakan perawatan berdasarkan etnomedisin berupa ramuan tradisional. 

F. Kerangka Konseptual 



1. Sistem Perawatan Medis 

Sistem perawatan etnomedisin di dalam masyarakat yang kata menurut 

Kleinman (1980) terdapat 3 kategori antara lain, sistem perawatan umum, sistem 

perawatan profesional dan sistem perawatan kedukunanan yang dimana antara satu 

dengan yang lain punya hubungan atau saling bersentuhan satu sama lain. 

a. Sistem Perawatan Umum 

Pada sektor perawatan umum, sektor ini merupakan sistem perawatan 

kesehatan awam, non-profesional, non-spesialis, ranahnya masyarakat dan di situlah 

sakit (ill) pertama kali diakui, didefinisikan, dan kegiatan perawatan kesehatan dimulai. 

Sektor ini mencakup seluruh opsi Terapeutik yang orang gunakan tanpa berkonsultasi, 

baik pada penyembuh pribumi, (fol healers) maupun pada praktisi medis profesional. Di 

antara opsi yang dimaksud meliputi: perawatan diri sendiri (sel treatment atau sel 

medication): perawatan yang diberikan oleh keluarga dan orang awam lainnya yang 

memiliki pengalaman spesifik tentang gangguan kesehatan tertentu dengan 

menggunakan terapi tertentu, seperti: mengonsumsi makanan khusus, memanfaatkan 

tumbuhan atau ramuan, beristirahat, pijat, vitamin suplemen dan obat-obat kimia yang 

dibeli di toko tanpa resep dokter. Arena utama bagi berlangsungnya perawatan 

kesehatan di sektor ini ialah rumah tangga (home remedy) (Kalangie 1994:29). 

Sektor perawatan umum dalam setiap satuan sosial cenderung paling luas 

penggunaannya. Kleinman (1980) berdasarkan hasil penelitiannya di Taiwan 

mengestimasikan 70-90 % episode perawatan berlangsung di sektor ini. Sektor 

perawatan umum ini bukan hanya berfungsi sebagai perawatan utama untuk penyakit 

yang digolongkan ringan oleh penderita atau keluarganya, melainkan juga berfungsi 

sebagai perawatan pembantu bagi penderita yang menjalani perawatan pada sektor 

lainnya-sektor kedukunan dan sektor profesional (Kalangie,1994). 



b. Sistem Perawatan Profesional. 

Sektor ini terdiri dari atas berbagai profesi perawatan yang terorganisasi dalam 

pranata-pranata pelayanan kesehatan formal sebagaimana dalam kedokteran ilmiah di 

Barat. Mereka yang tergolong dalam profesi itu bukan hanya dokter dengan berbagai 

tipe dan spesialisasi tertentu, melainkan juga paramedis seperti perawat, bidan, ahli 

physioterapi. Selain sektor perawatan kesehatan yang didasarkan pada ilmu 

kedokteran, sistem perawatan kesehatan yang berkembang dalam peradaban Cina, 

sistem perawatan Ayuverda yang berkembang di India, dan sistem Galanic yang 

berkembang di sejumlah negara Arab termasuk pula dalam sektor ini. Sebab, ketiga 

sistem medis nonkedokteran modern tersebut mengembangkan proses profesionalisme 

seperti yang terjadi dalam profesionalisme kedokteran modern (lihat Helman 1985:51-

52: Kalangie 1994:32). 

Kleinman (1980) memandang ketiga sektor perawatan kesehatan tersebut 

sebagai satu kesatuan sistem. Sementara Laslie (1977) dan Kalangie (1994) 

menganggap masing-masing sektor perawatan kesehatan sebagai sistem tersendiri. 

Interaksi antara satu sitem dengan sistem lainnya merupakan perwujudan dari 

kemajemukan atau pluralisme sistem-sistem medis. Anggapan Leslie tersebut 

didasarkan pada hasil penelitiannya di India dan China: sedangkan anggapan Kalangie 

didasarkan pada hasil penelitiannya diSirpong, Jawa Timur. 

Kalangie (1994:139) berdasarkan hasil penelitiannya di Serpong mengemukakan 

tiga kategori sektor perawatan kesehatan yang dimanfaatkan oleh penduduk sewaktu 

mengalami gangguan kesehatan, yakni. 

1. Home treatment. Kategori ini mengacu pada semua jenis jamu-jamuan, ramuan, 

pengobatan lainnya, dan tindakan terapeutik yang diperlukan yang diperlukan untuk 



mengobati pasien sebagaimana pengetahuan penderita atau anggota rumah 

tangganya. 

2. Indigenous healers. Kategori ini mencakup semua praktisi medis lokal yang 

berdomisili di dalam wilayah atau di luar wilayah teritorial desanya. 

3. Formal recaurses. Kategori ini mencakup semua institusi atau yang 

merepresentasikan praktek medis modern, seperti: poliklinik desa, puskesmas, 

rumah sakit, tempat praktek dokter, perawat, dan bidan profesional. 

c. Sektor Perawatan Kedukunan. 

Sektor ini menurut Helman (1985:45) paling luas penggunaannya pada 

masyarakat non-barat. Bentuk-bentuk pengobatan dilakukan oleh oleh individu tertentu 

yang memiliki kemampuan baik yang bersifat sakral, (sacred) maupun sekuler (seculer) 

atau profan atau gabungan di antara keduanya. Individu-individu yang memiliki 

kemampuan pengobatan bukan merupakan bagian dari sistem medis resmi atau 

profesional. Tipe penyembuh pribumi itu bervariasi, yaitu mulai dari yang murni sekuler 

dengan keahlian teknis tertentu, seperti: dukun patah tulang, tukang gigi, dukun 

beranak, dan ahli ramuan hingga ke penyembuh spritual, seperti shaman, penyembuh 

yang sangat berhubungan dengan roh (medium), ahli sihir (magician) dan penyembuh 

keagamaan (faith healers) (Kleinman 1980: Helman 1985:45). 

Walau demikian tidak jarang di antara penyembuh pribumi tersebut yang 

menggabungkan di antara keduanya. Misalnya dukun patah tulang menggunakan 

mantra-mantra tertentu saat melakukan pengobatan kepada pasiennya. Demikian 

halnya penyembuh spritual acapkali menggunakan jenis ramuan tertentu ketika 

mengobati pasiennya. 

2. Sistem Perawatan Tradisional 



a. Pengertian Preventif istilah preventif diartikan sebagai “pencegahan” yang 

dimaksud dengan preventif kesehatan atau upaya kesehatan preventif adalah suatu 

upaya melakukan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah 

kesehatan yang mengancam diri kita sendiri maupun orang lain di masa yang akan 

datang. Usaha pencegahan suatu penyakit lebih baik daripada mengobati, hal ini 

dikarenakan usaha pencegahan suatu penyakit akan memunculkan hasil yang lebih 

baik dan biaya yang lebih murah. 

b. Pengertian Kuratif diartikan sebagai “penyembuhan” yang dimaksud dengan 

kuratif kesehatan atau upaya kesehatan kuratif adalah suatu upaya kesehatan yang 

dilakukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan. Upaya 

kesehatan kuratif juga dapat diartikan sebagai usaha medis yang dilakukan untuk 

menyembuhkan atau atau mengurangi rasa sakit yang diderita seseorang. Termasuk 

dalam tindakan ini adalah mengenal dan mengetahui   jenis penyakit pada tingkat awal 

serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera. Tujuan utama dari pengobatan 

(kuratif) adalah pengobatan yang setepat-tepatnya dan secepat-cepatnya dari setiap 

jenis penyakit sehingga tercapai penyembuhan yang sempurna dan segera. 

Upaya kuratif cenderung bersifat reaktif, maksudnya upaya kesehatan kuratif 

umunya dilakukan setelah adanya suatu penyakit atau setelah masalah datang. Upaya 

kesehatan kuratif ini juga cenderung hanya dilihat secara parsial, padahal sebagai 

manusia seutuhnya, kesehatan seseorang tidak hanya sebatas pada sistem biologis 

saja tetapi meliputi juga kesehatan psikologis dan sosial. 

3.  Sistem Etiologi Penyakit 

Foster dan Anderson (2016) membagi dalam dua bagian konsep kausalitas 

dengan istilah personalistik dan naturalistik. Kedua istilah ini merujuk secara khusus 



pada konsep-konsep kausalitas, keduanya dapat juga dipakai untuk menyebut seluruh 

sistem-sistem medis (yakni tidak hanya kausal, melainkan juga seluruh tingkahlaku 

yang berhubungan, yang bersumber pada pandangan-pandangan tersebut. 

a. Sistam Medis Personalistik 

Suatu sistem personalistik adalah suatu sistem di mana penyakit(illness) disebabkan 

oleh intervensi dari suatu agen yang aktif, yang dapat berupa mahluk supranatural 

(mahluk gaib atau dewa), mahluk yang bukan manusia (seperti hantu, roh leluhur, atau 

roh jahat) maupun mahluk manusia (tukang sihir atau tukang tenung). Orang yang sakit 

adalah korbannya, objek dari agresi atau hukuman yang ditujukan khusus kepadanya 

untuk alasan-alasan yang khusus menyangkut dirinya saja. Foster dan Anderson( 2015 

:63-64). 

 

b. Sistem Medis Naturalistik 

Dalam sistem-sistem naturalistik, penyakit (illness) dijelaskan dengan istilah-

istilah sistemik yang bukan pribadi. Sistem-sistem naturalistik, di atas segalanya, 

mengakui adanya suatu model keseimbangan, sehat terjadi karena unsur-unsur yang 

tetap dalam tubuh, seperti panas, dingin, cairan tubuh (humor atau dosha), yin dan 

yang, berada dalam keadaan seimbang menurut usia dan kondisi individu dalam 

lingkungan alamiah dan lingkungan sosial. Apabila keseimbangan ini terganggu, maka 

hasilnya adalah timbulnya penyakit.(Foster dan Anderson, 2015; 63-64). 

Dikotomi sistem klasifikasi yang hampir serupa dengan aneka terminologi 

digunakan pula oleh ahli-ahli antropologi lain. Sebagai contoh, kategori Saijas tentang 

“supranatural” dan “nonsupranatural” dekat artinya dengan kategori personalistik dan 



naturalistic kami, seperti yang nampak jelas pada pada kalimat-kalimat berikut ini; 

“kategori-kategori etiologi supranatural merujuk kepada penjelasan yang menempatkan 

asal usul penyakit (disease) pada kekuatan-kekuatan yang terasa dahsyat, agen-agen 

atau tindakan-tindakan yang tak dapat diobservasi secara langsung. Penjelasan 

penyakit seperti tenung, sihir, masuknya roh, susto, mata jaha, dan sebagainya, 

semuanya masuk kedalam kategori ini.           Penjelasan-penjelasan tentang penyakit 

yang bersifat nonsupranatural penjelasan yang seluruhnya didasarkan atas hubungan 

sebab akibat yang dapat diobsevasi, lepas dari persoalan apakah hubungan yang 

terbentuk itu keliru atau tidak, disebabkan oleh observasi yang tidak lengkap atau keliru” 

(Seijas1973 :545). 

Secara umum sistem perawatan medis terbagi atas tiga macam kategori, yang 

dimana ketiga ketegori ini saling berhubungan satu dengan lainya. Namun fokus 

penelitian saya lebih pada sistem medis tradisional, sistem medis tradisional ini menurut 

Foster dan Anderson memiliki beberapa komponen yaitu sistem etiologi penyakit atau 

sistem penyebab penyakit ini mengandung penjelasan budaya tentang sebab-sebab 

penyakit pada masyarakat tersebut. Sehingga dalam hal ini kebudayaan menjadi peran 

peranti dan penjelasan gejala-gejala fisiologis, gangguan tubuh, mental yang di rasakan 

oleh masyarakat. Sistem etiologi ini mengandung dua komponen utama yaitu sistem 

personalistik dan sistem naturalistik. Sistem etiologi ini sangat mempengaruhi cara 

mengambil keputusan dalam proses pengobatan penyakit. Menurut para ahli Foster dan 

Anderson (1986:62) Etnomedisin adalah cabang antropologi medis yang membahas 

tentang asal mula penyakit, sebab-sebab dan cara pengobatan menurut kelompok 

masyarakat tertentu. Aspek etnomedisin merupakan aspek yang muncul seiring 

perkembangan kebudayaan manusia dibidang antropologi medis, etnomedisin 



memunculkan terminologi yang beragam. Cabang ini sering disebut pengobatan 

tradisional, pengobatan primitif, tetapi etnomedisin terasa lebih netral. 

4. Sistem Teori Penyakit 

Dari kepercayaan-kepercayaan mengenai ciri-ciri sehat, sebab-sebab sakit, serta 

pengobatan dan teknik-teknik penyembuhan lain yang digunakan oleh para dokter. 

Sebaliknya suatu sistem perawatan kesehatan memperhatikan cara-cara yang 

dilakukan oleh berbagai masyarakat untuk merawat orang sakit dan untuk 

memanfaatkan “pengetahuan” tentang penyakit untuk menolong si pasien. Sistem-

sistem teori penyakit berkenaan dengan kausalitas, penjelasan yang diberikan oleh 

penduduk mengenai hilangnya kesehatan, dan penjelasan mengenai pelanggaran tabu, 

mengenai pencurian jiwa orang, mengenai gangguan keseimbangan antara unsur 

panas-dingin dalam tubuh, atau kegagalan pertahanan Immunologi organ manusia 

terhadap agen-agen patogen seperti kuman-kuman dan virus. Dengan demikian, suatu 

sistem teori penyakit merupakan suatu sistem ide konseptual, suatu konstruk 

intelektual, bagian dari orientasi anggota-anggota kelompok tersebut. Hal itu berkenaan 

dengan klasifikasi, penjelasan, serta sebab dan akibat. (Foster dan Anderson, 2015 

:46:47). 

Semua sistem penyebab penyakit sebagian terbesar bersifat rasional dan logis, 

dalam arti bahwa teknik-teknik penyembuhan merupakan fungsi dari, atau berasal dari, 

suatu susunan ide konseptual yang khusus tentang sebab-sebab penyakit. Sistem-

sistem kausalitas penyakit hanya dapat dipandang sebagai suatu yang tidak rasional 

oleh masyarakat lain, yang percaya bahwa premis yang mendasari penjelasan itu 

seluruhnya atau sebagiannya bertentangan dengan fakta. (Foster dan Anderson: 

2015.46:47) 



5. Sistem Perawatan Kesehatan 

Sistem Perawatan Kesehatan adalah suatu pranata sosial yang melibatkan 

interaksi antara sejumlah orang, sedikitnya pasien dan penyembuh. Fungsi yang 

terwujudkan dari suatu sistem perawatan kesehatan adalah untuk memobilisasi sumber-

sumber daya si pasien, yakni keluarganya dan masyarakatnya, untuk menyertakan 

mereka dalam mengatasi masalah tersebut. Suatu sistem perawatan kesehatan jelas 

merefleksikan sifat logis dan filsafat dari sistem penyebab penyakit yang terkait 

dengannya, sistem penyebab penyakit banyak menentukan keputusan-keputusan yang 

diambil dan tindakan yang diambil oleh para pelaku dalam adegan yang terjadi di kamar 

sakit. Namun kedua sistem itu, meskipun dekat, tidaklah sama. Bagi keperluan analisis, 

keduanya dapat dipisahkan dan ciri-ciri maupun fungsinya masing-masing dapat 

dipelajari sendiri tanpa penjelasan dari yang lainnya. Masing-masing dari kedua sistem 

itu mengisi fungsi-fungsi khusus di luar jangkauan peran gabungan mereka dalam 

perawatan bagi yang sakit. (Foster dan Anderson: 2015. 46:47) 

6. Sistem Pengetahuan Lokal. 

Dalam konteks kebudayaan, sistem pengetahuan lokal merupakan salah satu 

unsur budaya yang sifatnya universal, terdapat pada hampir semua kebudayaan, 

betapapun sederhananya kebudayaan itu. Ade M.Kartawinata (2011:ix) mengenai 

konsep kebudayaan, bahwah kebudayaan dalam realitasnya sebagai satu istilah yang 

erat dengan kehidupan masyarakat. karena kebudayaan, sebagaimana dikemukakan 

oleh para ahli antropologi, diciptakan manusia sebagai keseluruha yang kompleks yang 

didalamnya terkandung sistem pengetahuan, kepercayaan,seni, hukum, moral, adat 

istiadat, dan lain-lain kemampuan serta kebiasaan yang diterima oleh masyarakat 

secara berkelanjutan melalui proses enkulturasi, sosialisasi, dan internalisasi. Dengan 



demikian, setiap anggota masyarakat mempunyai pengetahuan mengenai 

kebudayaannya tersebut yang dapat tidak sama dengan anggota-anggota lainnya, 

disebabkan oleh pengalaman dan proses belajar yang berbeda dan karena lingkungan-

lingkungan yang mereka hadapi tidak selamanya sama. 

Istilah ethomedicine, sering mencirikan objek studi dalam penelitian etnografi 

tentang bentuk penyembuhan dan klasfifikasi penyakit pada masyarakat pribumi, 

biasanya non-barat. Riset semacam itu sering kali berfokus pada penjelasan emik atau 

penjelasan pribumi tentang konsep penyakit dan pengobatannya. (Helen Lambert, 2010 

: 456-460). 

 

7. Sehat dan Sakit 

Kalangie (1994 :39) menjelaskan konsep sehat dan sakit sebagai suatu kondisi 

individu dan kelompok sosial yang dinamis, selalu dalam keadaan berubah-rubah. Sifat 

berubah-rubah ini bukan hanya dapat di amati dan dirasakan dalam suatu masa tertentu 

yang relatif panjang (seperti masa bay atau masa usia lanjut) tetapi juga dalam periode 

singkat (seperti sehari dalam seminggu) tetapi juga dalam periode singkat (seperti 

sehari atau seminggu).  

Konsep sehat sakit sebagai konstruksi sosial budaya dalam perspektif 

antropologi adalah sehat sakit yang diinterprestasikan orang yang berbeda-beda 

berdasarkan komunitas penyandang kebudayaan mereka. Perbedaan pemahaman 

terhadap konsep sehat sakit dapat dilihat secara etik maupun emik, hal ini karena 

adanya pengetahuan yang berbeda konsep sehat tadi, walaupun secara nyata akan 



terlihat bahwa seseorang secara etik dinyatakan tidak sehat, tetapi masih melakukan 

aktifitas sosial lainnya. 

G. Metode penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Yang bisa dipahami serangkaian prosedur untuk di gunakan dalam pemecahan yang 

diselidiki dengan mengembarkan keadaan objek-objek penelitian pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang ada. 

Menurut Lexy J Maleong (2000: 3) penelitian deskriptif kualitatif adalah sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yang diarahkan untuk 

menjelaskan hal-hal atau masalah yang terjadi dan digambarkan sesuai dengan fokus 

masalah penelitian. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yang 

digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan 

subjek atau objek pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagai mana adanya. Tujuan dari metode ini adalah untuk Mendeskrispsikan secara 

sistematis, faktual dan akurat serta pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat serta pendekatan yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah etnografi untuk melakukan penelitian tentang praktik 

pengetahuan lokal etnomedisin Pada Masyarakat Sula di Desa Paslal Kabupaten 

Kepulauan Sula. 



2.  Lokasi Penelitian 

Dalam Lokasi penelitian yang di laksanakan di Desa Paslal, Kabupaten 

Kepulauan Sula. Desa Paslal dijadikan sebagai tempat penelitian penulis, karena kajian 

praktik pengobatan lokal etnomedisin masih di pertahankan dalam perawatan 

kesehatan. 

3.  Penentuan Informan 

Di dalam sebuah penelitian yang dilakuan, diharuskan melakukan penentuan 

informan, karena penentuan informan sangat dibutukan dalam melakuakan sebuah 

penelitian. Maka dari informan yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi informan 

kunci dan informan ahli, informan yang dibutukan dalam penelitian ini sebanyak 

beberapa informan, di antaranya dari kalangan masyarakat, tokoh agama, pia makata 

dan pemerintah Desa. Oleh karena itu membutuhkan sebuah kriteria penentuan, dalam 

menentukan mana yang menjadi informan kunci, di antaranya: 

1. Pemerintah desa yang tahu betul aktivitas Masyarakat. 

2. Pia Makata yang mengetahui pelaksanaan pengobatan tradisional 

Demi kelengkapan data diatas judul terkait diangkat oleh penulis maka 

dipandang perlu untuk penulis menentukan informan ahli yang nantinya penulis dapat 

wawancarai di lapangan, informan ahli meliputi. 

1. Pia Makata yang memiliki pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan pengobatan 

tradisional etnomedisin. 

2. Masyarakat yang melakukan pengobatan tradisional etnomedisin. 

Kriteria-kriteria inilah yang penulis gunakan dalam menentukan para informan ahli dan 

informan kunci, informan yang dibutukan dalam penelitian ini sebanyak beberapa orang. 

Dari beberapa informan ini terdiri dari toko agama, pia makata dan pemerintah desa dan  

masyarakat yang melakukan praktik pengobatan etnomedisin. 



4. Teknik pengumpulan data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, data yang diperlukan agar sesuai 

dengan tujuan penelitian maka teknik pengumpulan data digunakan yakni: 

a. Studi Dokumen 

Dengan melakukan studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data dari 

berbagai informasi dari bacaan sebagai literatur untuk menganalisis gejala dan 

fenomena sosial yang berkaitan dilokasi penelitian, seperti laporan penelitian, buku, 

jurnal ilmiah dan publikan lainnya. 

b. Observasi Partisipasi 

Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati 

berbagai hal berupa fenomena, peristiwa atau kejadian dilapangan. Dalam hal ini,  

pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengamatan terlibat, dimana 

peneliti turun langsung untuk mengamati keadaan dilapangan dan aktivitas masyarakat 

sekitar dalam melakukan praktik perawatan etnomedisin pada masyarakat Sula di Desa 

Paslal. 

c. Wawancara 

Sebelum wawancara dilangsungkan, terlebih dahulu peneliti menentukan orang-

orang yang akan dijadikan informan,dengan menggunakan pedoman wawancara 

sebagai acuan untuk mendapatkan data. Informasi yang disampaikan informan 

merupakan data utama penelitian ini, disamping sumbur data lainnya. Informan yang 

dipilih dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di wilayah penelitian yang 

mengetahui banyak tentang keadaan sosial-budaya masyarakat di Desa Paslal, baik 

(pia makata), tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh adat. Yang dianggap memahami 

substansi yang dicari dalam penelitian ini. 



Moleong (1990:135) menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewe) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewe) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Dalam melakukan teknik pengumpulan data juga, penulis juga harus menentukan 

soal topik pada observasi dan wawancara yang penulis lakukan, karena hal ini juga 

akan mengerakan penulis soal apa yang mau penulis lihat, observasi dan wawancarai 

pada masyarakat sula di Desa Paslal, maka topik diantaranya: 

1. Apa alasan masyarakat Paslal melakukan pengobatan tradisional. 

2. Tahapannya seperti apa dan bagimana prosesnya dalam melakukan 

pengobatan tradisional etnomedisin. 

3. Alat-alat apa saja yang harus disiapkan dan akan digunakan lewat wawancara 

yang dilakukan dalam penelitian ini. 

4. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pengobatan tradisional etnomedisin 

ini yang akan di wawancarai. 

5. Tujuan pelaksanaan pengobatan tradisional etnomedisin yang akan 

diungkapkan lewat wawancara. 

5. Sumber Data 

Dalam data penelitian ini, peneliti dapat menggunakan dua sumber data yaitu data 

primer dan data sekunder: 

a. Data Primer: yaitu data yang diambil langsung tampah perantara dari 

sumbernya berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Yang merupakan sumber 

utama dalam pengambilan data yang menjadi bahan acuan sumber utama dalam 

penyusunan penelitian ini. 

1. Kepala Desa 



2. Tokoh Agama 

3.  Pia Makata 

4. Masyarakat yang terlibat langsung dengan pengobatan tradisional etnomedisin 

sebanyak beberapa orang. 

b. Data Sekunder: 

Adalah data-data pendukung yang di peroleh secara tidak langsung seperti buku-

buku pendukung, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

6. Teknik Analisis Data  

Analisis data dilakukan baik sewaktu dalam proses pengumpulan data maupun 

setelah pengumpulan data untuk melakukan analisis data hasil penelitian melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka digunakan analisis data secara kualitatif 

deskriptif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif. Ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamatai dari orang-orang 

(subyek) itu sendiri. Oleh karenanya ada beberapa hal yang penulis lakukan dalam 

menganalisis sebuah data di antaranya: 

a. Menyajikan data-data yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara 

pada masyarakat Sula di Desa Paslal Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten 

Kepulauan Sula. 

b. Verifikasi data ini bermaksud untuk memisakan data-data yang bisa digunakan 

dan tidak bisa digunakan dari hasil wawancara yang dilakukan. 

c. Penarikan kesmpulan dilakukan dari data yang telah di dapat dan diverifikasi 

agar supaya diketahui hasil dari pada penilitian ini. 

1. Memilah Data atau Reduksi Data 

Reduksi Data adalah proses pemilihan, menyederhanakan, memfokuskan, 

mengabstraksi,dan mengubah data kasar ke dalam catatan lapangan. Data yang 



diperoleh lewat penelitian lapangan yang masih simpan-siur kemudian dipilih-pilih 

sesuai dengan kebutuhan sehingga menjadi lebih sederhana dalam memberikan makna 

pada aspek-aspek tertentu. Dengan cara ini penyusunan data menjadi sistematis dan 

mudah diatur dengan jelas dapat memberi gambaran mengenai hasil yang dicapai (Ali, 

2014: 261) 

2. Penyajian Data atau Display Data 

Penyajian data merupakan tahap analisis data dan interpretasi data di mana 

setelah data-data dikumpulkan dan dipilih berdasarkan fokus penelitian dan ditampilkan 

dalam bentuk narasi serta penjelasan yang terperinci dengan cara menguraikan dan 

menjelaskan apa yang disampaikan oleh informan dalam penelitian. Display data 

biasanya dibuat dalam bentuk cerita atau teks. Display data disusun sebaik-baiknya 

sehingga memungkinkan peneliti menjadikannya sebagai jalan untuk menuju kepada 

pembuatan kesimpulan. 

Display yang baik adalah jalan utama menuju analisis kualitatif yang valid dan 

analisis kualitatif yang valid merupakan langkah penting untuk menghasilkan 

kesimpulan dari riset kualitatif yang dapat diverifikasi dan direplikasi. (Ali, 2014: 441). 

3. Verifikasi Data 

Pada tahap ini, sebelum dapat mencapai kesimpulan, cara yang dilakukan 

memeriksa keabsahan data yang diperoleh dengan tujuan mengontrol hasil penelitian 

sehingga narasi penelitian dibuat tidak membias dan tidak menimbulkan hasil yang tidak 

diharapkan dalam penelitian ini (Denzin dalam Natsir, Dkk, 2005: 248). 

 

 


