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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Usia dini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan 

karakter dan kepribadian anak. Usia dini merupakan usia ketika anak 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Usia dini merupakan 

periode awal yang paling penting dan mendasar dalam sepanjang rentang 

pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manusia. Masa ini ditandai oleh 

berbagai periode penting yang fundamen dalam kehidupan anak selanjutnya 

sampai periode akhir perkembangannya.
1
 

Diskusi tentang kesiapan bersekolah telah mengubah sikap masyarakat 

tentang makna kesiapan sekolah. Tanggung jawab perkembangan dan 

pembelajaran dini anak tidak lagi hanya milik anak dan orangtuanya namun 

dipandang sebagai tanggung jawab bersama diantara anak, orangtua, keluarga, 

ahli PAUD,masyarakat dan negara. Bagi sebagian orang tua, kesiapan berarti 

anak mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk 

berhasil baik di jenjang PAUD dan untuk bersiap memasuki jenjang 

berikutnya.
2
  

Dalam penerapannya, PAUD berfungsi membina, dan menumbuh 

kembangkan seluruh potensi anak secara optimal. Pembinaan yang dimaksud 
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harus sesuai dengan tahap perkembangannya sehingga memiliki kesiapan 

untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
3
  

Dalam buku yang dikutip: 

PAUD juga merupakan suatu upaya pembinaan anak sejak lahir sampai 

usia enam tahun, yang dilakukan dengan memberi rangsangan 

pendidikan untuk membantu tumbuh kembangnya jasmani dan rohani 

mereka agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan dasar.
4
 

 

Anak usia dini sebagai individu yang berada dalam proses pertumbuhan 

dan perkembangan. Anak usia dini memiliki karakteristik yang unik.
5
 Irama 

perkembangan anak usia dini bersifat alamiah, sehingga pada dasarnya anak 

tidak senang dipaksa maupun didesak untuk melakukan sesuatu secara cepat. 

Pada diri anak usia dini sudah mulai tumbuh kemandirian dan harga diri namun 

cara berfikirnya masih egosentris( memandang sesuatu dari cara pandangnya 

sendiri).  

Anak usia dini adalah peniru yang ulung yang sangat menyukai proses. 

Kegiatan yang menyenangkan bagi anak seperti bermain, akan diulang-ulang 

oleh anak. Anak usia dini belajar melalui bermain, dengan menggunakan 

seluruh inderanya.
6
 Berdasarkan karakteristik anak yang unik, guru anak usia 

dini termasuk di RA perlu mengetahui kebutuhan akan cinta, kehangatan, dan 

kasih sayang. Anak usia dini perlu diberi kesempatan dan waktu yang lebih 

banyak untuk mengeskplorasi lingkungannya. Anak juga perlu diberi aturan 
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yang wajar dan fleksibel. Namun demikian pemberian lingkungan dan aturan 

yang regular juga dibutuhkan anak sebagai pembelajaran kedisiplinan secara 

bertahap. Pujian dan dorongan adalah hal yang sangat dibutuhkan anak usia 

dini sehingga mereka merasa dihargai dan dipahami.
7
  

Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai 

lompatan perkembangan.
8
 Usia dini merupakan usia yang sangat menentukan 

dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Usia dini merupakan usia 

ketika ketika anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. 

Usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan mendasar dalam 

sepanjang rentang pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manusia. Masa 

ini ditandai oleh berbagai periode penting yang fundamen dalam kehidupan 

anak selanjutnya sampai periode akhir perkembangannya.
9
 Perkembangan 

kognitif anak-anak usia dini terkait dengan bagaimana kemampuan berfikir 

mereka berkembang.
10

 

Dalam buku yang dikutip: 

Antara umur 5 sampai 7 tahun, proses pikiran anak-anak mengalami 

perubahan yang berarti. Ini adalah suatu proses transisi dari tahap 

pikiran praoperasional ke tahap operasional konkrit. Dalam tahap 

operasional konkrit, kekurangan logis dari praoperasional hilang. Anak 

juga menunjukkan kemampuan baru dalam memberi alasan untuk 
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memperhitungkan apa yang akan dilakukan. Pikiran mendahului 

perbuatan.
11

 

 

Anak akan mengetahui pengetahuan melalui interaksi dengan objek 

yang ada di lingkungan sekitarnya. Pada saat bermain sambil belajar sains anak 

memiliki kesempatan untuk mengetahui sifat-sifat objek dengan mengamati, 

menyentuh, mencium, dan mendengarkan.
12

 Dari penginderaan tersebut anak 

memperoleh fakta, konsep, dan informasi-informasi baru yang akan disusun 

menjadi struktur pengetahuan dan digunakan sebagai dasar untuk berfikir. 

Kognitif sering disamakan dengan intelektual karena prosesnya banyak 

berhubungan dengan berbagai konsep yang telah dimiliki anak dan berkenaan 

dengan kemampuan berfikirnya dalam memecahkan suatu masalah.
13

 Hal ini 

penting, karena dalam proses kehidupannya, anak akan menghadapi berbagai 

persoalan yang harus dipecahkan. Memecahkan masalah mulai dari yang 

sederhana merupakan langkah yang kompleks pada diri anak, yang sebelumnya 

perlu memiliki kemampuan untuk mencari cara pemecahannya. 

Anak-anak usia lima tahun senang bicara. Mereka juga belajar 

kebiasaan bercakap-cakap dan agak jarang memotong percakapan, belajar 

antri, dan mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Salah satu 
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perubahan kognitif penting di tahun-tahun prasekolah terjadi antara anak-anak 

usia tiga ke empat tahun adalah perkembangan pikiran simbolik.
14

  

Dalam buku yang dikutip:  

Pikiran simbolik adalah kemampuan menghadirkan secara mental atau 

simbolis objek konkret, tindakan, dan peristiwa. Tanda paling nyata dari 

perkembangan pikiran simbolis pada anak-anak usia empat tahun ialah 

perambahan yang signifikan dalam penggunaan mereka akan 

permainankhayalan, yang menjadi lebih rinci tatkala mereka tumbuh.  

  

Prestasi belajar yang didapatkan anak ditentukan oleh beberapa faktor, 

salah satu faktor penting yaitu metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. 

Metode pembelajaran yang sesuai diterapkan di RA  merupakan metode yang 

dapat memberikan pengalaman langsung kepada anak. Sesuai dengan 

karakteristik siswa RA  yaitu operasional konkret bahwa usia siswa RA  dalam 

kegiatan belajar mengajar diperlukan benda-benda konkret agar siswa lebih 

memaknai pembelajaran. Selain benda konkret dalam pembelajaran, 

keterlibatan siswa secara keseluruhan juga mempengaruhi prestasi belajar. 

Karyawisata merupakan suatu perjalanan atau pesiar yang dilakukan 

oleh peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar, terutama 

pengalaman langsung dan merupakan bagian integral dari kurikulum sekolah. 

Meskipun karyawisata memiliki banyak hal yang bersifat nonakademis, tujuan 

umum pendidikan dapat segera dicapai, terutama berkaitan dengan 

pengembangan wawasan pengalaman tentang dunia luar. 

Metode karyawisata dilakukan dengan cara mengajak anak 

mengunjungi suatu objek secara langsung untuk memberikankan pengalaman 
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belajar yang tidak diperolehnya didalam kelas.
15

 Metode Karyawisata 

merupakan salah satu cara belajar yang mengajak anak pada suatu perjalanan 

atau pesiar yang dilakukan oleh peserta didik untuk memperoleh pengalaman 

belajar, terutama pengalaman langsung dan merupakan bagian integral dari 

kurikulum sekolah.
16

 Meskipun metode karyawisata memiliki banyak hal yang 

bersifat nonakademis, tujuan umum pendidikan dapat segera dicapai, terutama 

berkaitan dengan pengembangan wawasan pengalaman tentang dunia luar.  

Pembelajaran dengan metode ini dapat dilakukan dengan melaksanakan 

kunjungan ke kebun sekitar sekolah untuk melihat macam-macam tanaman, 

macam-macam bunga. Melalui kegiatan ini, anak dapat melihat, mengenal, dan 

mengamati secara langsung objek-objek yang dikunjungi. Selain itu, dengan 

berkaryawisata anak taman kanak-kanak memperoleh kesempatan untuk 

menumbuhkan minat tentang suatu hal, meningkatkan perbendaharaan kata, 

menambah pengetahuan dan memperluas wawasannya.
17

 

Pembelajaran tanaman obat berdasarkan dokument RPPM (Rencana 

Program Pembelajaran Mingguan) tema tanaman ada di semester I dengan 

rincian sebagai berikut:
18

 Untuk minggu ke-14 sub temanya adalah tanaman 

jenis berkayu dan tidak berkayu dengan sub-sub temanya berdasarkan 

manfa’atnya, jenisnya, bagian-bagian tanaman, dan cara menanam dengan 

muatan materi : macam-macam tanaman jenis pohon, melestarikan tanaman, 

menyiram tanaman, dapat bekerja sama dengan teman, koordinasi motorik 
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halus, pengenalan huruf vokal dan konsonan, serta perbedaan bunyi dan warna 

benda-benda di sekitar. Untuk minggu ke-15 sub tema tanaman hias dan 

tanaman perdu dengan sub-sub temanya berdasarkan manfa’atnya, jenisnya, 

bagian-bagian tanaman, dan cara menanam dengan muatan materi menyiram 

bunga, gotong royong, mengucap terima kasih, pengenalan bentuk-bentuk 

bunga dan lain-lain. Untuk minggu ke-16 sub temanya tanaman jenis sayur, 

apotik hidup dengan sub-sub temanya berdasarkan manfa’atnya, jenisnya, 

bagian-bagian tanaman, dan cara menanam dengan muatan materi : mencoba 

hal baru, berkebun, tenggang rasa, pengenalan bentuk-bentuk sayuran, 

mengulang kalimat. Untuk minggu ke-17 sub tema tanaman jenis buah dan 

tanaman jenis umbi dengan sub-sub temanya berdasarkan manfa’atnya, 

jenisnya, bagian-bagian tanaman, dan cara menanam dengan muatan materi : 

berkreasi dengan bahan alam, koordinasi motorik halus, pengenalan bentuk-

bentuk buah, pertumbuhan tanaman, perbedaan warna buah dan sebagainya.                                                                                                           

Masalah mendasar yang ditemukan oleh peneliti adalah pengalaman 

peneliti sendiri mengajar selama hampir tujuh tahun di RA Al-falah Ngubalan. 

Peneliti menemukan masih rendahnya kemampuan kognitif anak kelompok B 

dalam mengenal jenis-jenis tanaman, terutama tanaman obat yang ada di 

Indonesia. Hal tersebut ditandai oleh (1) rendahnya kemampuan siswa dalam 

mengingat jenis-jenis dari tanaman tersebut, (2) rendahnya minat siswa 

terhadap jenis-jenis dari tanaman tersebut, (3) kurangnya pengalaman yang 

dimiliki anak dikarenakan pembelajaran selalu dikelas, sehingga anak tidak 

bisa melihat objek langsung.  
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Penelitian yang dilakukan di  RA Al-falah Ngubalan menunjukkan 

bahwa kemampuan kognitif anak dalam mengenal jenis tanaman memang 

masih kurang. Dalam sistem pembelajarannya metode karyawisata masih 

jarang sekali digunakan. Selama ini metode yang digunakan hanya metode 

penugasan dan ceramah padahal banyak sekali macam-macam variasi metode 

lain yang bisa digunakan. Masalah lain yaitu minimnya media-media 

pembelajaran yang dimiliki oleh sekolah yang merupakan faktor pendukung 

utama dalam pencapaian kemampuan anak usia dini, Sehingga pencapaian 

dalam mengembangkan kemampuan kognitif anak dirasa masih kurang.  

Hasil dilapangan menunjukkan masalah pada tahapan aplikasi teori-

teori kognitif di bidang pembelajaran adalah dalam kaitannya dengan 

pengorganisasian isi pesan atau bahan belajar dan penstrukturan kegiatan 

belajar mengajar.
19

 Hal ini bisa dimengerti mengingat bahwa penelitian dan 

pengembangan paket-paket program pembelajaran pada berbagai jenis cabang 

disiplin keilmuan dan keahlian ternyata tidak menunjukkan hasil yang 

konsisten. 

Peneliti melihat terdapat banyak tanaman disekitar lingkungan sekolah 

yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman obat, lahan-lahan itu terhampar luas 

karena masih berupa ladang dan kebun. Tetapi mayoritas masyarakat disana 

kurang menyadari untuk membudidayakan dan memanfaatkan lahannya untuk 

tanaman obat. Mereka menggantungkan pengobatan dengan obat-obatan 
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buatan pabrik yang menggandung bahan kimia dan tentu saja dapat 

menimbulkan efek dikemudian hari.  

Peneliti mengajak anak untuk melakukan kegiatan berkunjung ke kebun 

disekitar lingkungan sekolah, sehingga anak bisa melihat obyek secara 

langsung. Tujuan pembelajaran tentang pemanfaatan tanaman obat ini, 

diharapkan sejak dini anak sudah terlatih dan menyadari pentingnya 

mengembangkan tanaman obat bagi kesehatan, serta berkreatif untuk 

mengembangkan potensi yang ada pada lingkungannya. Diharapkan juga 

pembelajaran lebih mengena kepada anak dan bisa meningkatkan 

keberbendaharaan kata karena pangalaman yang dialami sendiri.  

Bagi sekolah yang masih minim sarana dan prasarana terutama di RA 

Al-falah kegiatan berkunjung disekitar lingkungan sekolah ini bisa menjadi 

solusi karena tidak membutuhkan biaya yang besar. Selain itu mengenalkan 

tanaman obat yang berasal dari lingkungan sendiri diharapkan dapat 

menanamkan sikap cinta terhadap produk lokal sejak dini, serta melatih anak 

untuk berkreatif dalam mengembangkan potensi yang ada disekitar 

lingkungannya. Ide dan persoalan baru menyangkut pendidikan dan 

pengasuhan anak dan usaha untuk membuat program yang sesuai dengan 

pendidikan dan perkembangan membuat bidang pendidikan anak usia dini 

selalu dalam keadaan berubah. Bahkan, perubahan adalah satu hal yang tetap 

dalam profesi pendidikan anak usia dini.
20
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Dari latar belakang di atas peneliti bermaksud mengadakan penelitian 

tindakan kelas (PTK) dengan judul “Penerapan Metode Karyawisata Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak Dalam Mengenal Jenis Tanaman 

Obat Pada Anak Kelompok B” RA Al-falah Ngubalan kecamatan Kalidawir 

Kabupaten Tulungagung Tahun Pelajaran 2017/201. Oleh karena itu, untuk 

membentuk anak Indonesia yang berkualitas perlu dikembangkan PAUD pada 

semua aspek perkembangannya, dan perlu disosialisasikan keberadaannya 

kepada seluruh masyarakat. Cara yang dipandang efektif untuk meningkatkan 

kualitas output pendidikan dari sudut pandang psikologi kognitif adalah 

pengembangan program-program pembelajaran yang dapat mengoptimalkan 

keterlibatan mental intelektual pembelajar pada setiap jenjang belajar.
21

  

Ahli pendidikan anak usia dini sepakat bahwa cara yang baik untuk 

memenuhi kebutuhan anak sebaiknya dilakukan lewat keluarganya, 

bagaimanapun bentuk keluarga tersebut.
22

 Keluarga sangat penting dalam 

pendidikan dan perkembangan anak. Bekerja sama dengan orangtua adalah 

gagasan yang menguntungkan bagi semua orang.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan Metode Karyawisata dalam mengenalkan jenis 

tanaman obat di RA Al-falah Ngubalan kecamatan Kalidawir Kabupaten 

Tulungagung? 
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2. Bagaimana peningkatan kemampuan kognitif anak, dalam mengenal jenis-

jenis tanaman obat melalui penerapan Metode Karyawisata siswa Kelompok 

B Di RA Al-Falah Ngubalan Kecamatan Kalidawir Kabupaten 

Tulungagung? 

C. Tujuan Masalah 

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan masalah yang diangkat adalah: 

1. Mendeskripsikan penerapan metode karyawisata tentang pembelajaran 

mengenal jenis tanaman obat pada anak kelompok B di RA Al-falah 

Ngubalan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. 

2. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan kognitif anak, dalam mengenal 

jenis tanaman obat melalui penerapan  metode karyawisata siswa Kelompok 

B Di RA Al-Falah Ngubalan Kecamatan Kalidawir Kabupaten 

Tulungagung. 

D. Manfa’at Penelitian 

   Penelitian ini bermanfaat bagi perbaikan pembelajaran di RA Al-falah 

Ngubalan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung yaitu: 

1. Manfaat bagi kepala sekolah: 

a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan seorang 

kepala sekolah untuk mengembangkan kemampuan kognitif anak dengan 

metode pembelajaran yang tepat bagi siswa. 

b. Metode karyawisata ini efektif digunakan oleh kepala sekolah untuk 

menyampaikan komponen yang sesuai karena metode karyawisata ini 
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memberikan pengalaman langsung terhadap siswa sehingga 

pembelajaran dirasa lebih bermakna. 

2. Manfaat bagi guru: 

a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan seorang 

guru untuk mengembangkan kemampuan kognitif anak dengan metode 

pembelajaran yang tepat bagi siswa 

b. Metode karyawisata ini efektif digunakan oleh guru untuk 

menyampaikan komponen yang sesuai karena metode karyawisata ini 

memberikan pengalaman langsung terhadap siswa sehingga 

pembelajaran dirasa lebih bermakna. 

3. Manfaat bagi peneliti lain: 

a. Bagi peneliti lain penelitian ini menambah pengetahuan tentang pengaruh 

penggunaan metode karyawisata terhadap prestasi belajar anak. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti lain yang 

mengkaji tentang pengaruh metode karyawisata terhadap kemampuan 

kognitif anak. 

E. Hipotesis Penelitian 

Jika metode karyawisata ini diterapkan pada pembelajaran mengenal 

jenis-jenis tanaman obat, maka kemampuan mengenal jenis tanaman anak 

kelompok B di RA Al-falah Ngubalan Kalidawir Tulungagung akan 

meningkat. 

F. Definisi Istilah 

 Beberapa istilah yang kami gunakan adalah sebagai berikut:  
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1. Penegasan Konseptual 

a. Pengertian Metode Karyawisata 

Metode Karyawisata adalah suatu cara yang merupakan suatu 

perjalanan yang dilakukan oleh peserta didik untuk memperoleh 

pengalaman belajar, terutama pengalaman langsung dan merupakan 

bagian integral dari kurikulum sekolah.
23

  Metode karyawisata atau biasa 

disebut field trip adalah suatu metode pengajaran yang dilaksanakan 

dengan cara mengajak anak-anak keluar kelas untuk dapat 

memperhatikan hal-hal atau peristiwa yang ada hubungannya dengan 

bahan pengembangan yang sedang dibahas dikelas.
24

  

b. Pengertian Kognitif 

Kognitif adalah sebuah istilah yang digunakan oleh psikolog untuk 

menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, 

pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan 

seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan 

merencanakan masa depan, atau semua proses psikologis. Hal ini tentu 

saja berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, 

mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan 

lingkungannya.
25

 

c. Pengertian Tanaman Obat 
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 Obat herbal adalah obat-obatan yang bahan pembuatannya berasal 

dari tanaman tertentu. Tanaman itulah yang disebut tanaman obat. Jadi 

tanaman obat adalah tanaman yang dapat digunakan untuk mengobati 

suatu penyakit atau memelihara kesehatan.
26

  Manfaat dan keuntungan 

dari pengobatan dengan tumbuhan alami adalah sebagai berikut: 

1) Tumbuh-tumbuhan alami/toga bisa didapatkan di sekeliling rumah 

kita contoh: kunyit, lengkuas, jahe, dll 

2) Tidak banyak mengeluarkan biaya 

3) Tidak mempunyai efek sampingan yang membahayakan kesehatan 

4) Bisa meracik sendiri, harga ralatif murah dan terjangkau 

5) Melestarikan kekayaan alam kita.
27

  

2.  Secara Operasional 

a. Metode karyawisata adalah adalah suatu cara yang merupakan suatu 

perjalanan yang dilakukan oleh peserta didik untuk memperoleh 

pengalaman belajar, terutama pengalaman langsung dan merupakan 

bagian integral dari kurikulum sekolah. Melalui metode karyawisata anak 

didik lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar. Karena metode 

karyawisata tersebut berisi hal-hal yang dapat dilihat langsung oleh anak, 

sehingga timbulah pemahaman yang lebih mendalam dan luas. Metode 

karyawisata juga memuat pengalaman yang menarik dan mengesankan 

bagi anak, sehingga mereka lebih mudah untuk mengingat dan dapat 

                                                           
26

 Nita Suhemeti, Aan Sujana & Deni Kumiadi, Pendidikan Lingkungan Hidup SD/MI 

Kelas 5, (Grasindo Amazon.com, BukuKita.com, Gramedia), hlm. 2 
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Lembaga penelitian pengembangan dan pemberdayaan lingkungan (LP3L), 

pemanfaatan tumbuh-tumbuhan alami untuk kesehatan dan pengobatan alternatif
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menerapkannya pada situasi yang baru. Melalui karyawisata dapat 

ditumbuhkan minat dan rasa ingin tahu anak terhadap sesuatu. Hal ini 

dimungkinkan karena anak melihat langsung dalam bentuk nyata dan 

asli. Berdasarkan persepsinya dapat mendorong tumbuhnya minat 

terhadap sesuatu untuk mengetahui lebih lanjut. Apalagi masa anak 

memang masa yang memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap sesuatu 

yang baru baginya. 

b. Kemampuan Kognitif  adalah kemampuan intelektual(berfikir) seseorang 

yang meliputi tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, 

hubungan dan evaluasi terhadap suatu objek maupun masalah. Sama 

halnya dengan sejumlah aspek perkembangan lainnya, kemampuan 

kognitif anak juga mengalami perkembangan tahap demi tahap menuju 

kesempurnaannya. Secara sederhana, kemampuan kognitif dapat 

dipahami sebagai kemampuan anak untuk berfikir lebih kompleks serta 

kemampuan untuk melakukan penalaran dan pemecahan masalah. 

Dengan berkembangnya kemampuan kognitif ini akan memudahkan anak 

menguasai pengetahuan umum yang lebih luas, sehingga anak mampu 

menjalankan fungsinya dengan wajar dalam interaksinya dengan 

masyarakat dan lingkungan sehari-hari. 

c.  Pengertian tanaman obat 

    Tanaman obat adalah tanaman yang dapat digunakan untuk mengobati 

suatu penyakit atau memelihara kesehatan. Banyak sekali jenis tanaman 

obat yang ada di Indonesia seperti: kunyit, jahe, lengkuas, temu lawak, 
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bawang merah. Usaha untuk mengobati berbagai macam penyakit untuk 

diri kita sendiri atau orang lain sebenarnya bisa dengan menggunakan 

ramuan obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang bisa diperoleh 

disekitar kita, kebun, ladang, atau hutan. Tinggal bagaimana kita meramu 

dan mengolahnya sehingga obat-obatan ini bisa dijangkau oleh semua 

lapisan masyarakat. Tanaman yang dipilih untuk pengobatan harus 

memenuhi syarat sebagai berikut : 

1. Tanaman yang dipilih benar 

2. Tanaman bersih dari kotoran maupun pestisida 

3. Air yang digunakan bersih dan sehat 

4. Alat dan tempat harus bersih 

5. Peraciknya sehat dan bersih 

6. dibuat secara higienis 

 


