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Abstrak 
 
 Pengembangan jamu telah berada dalam masyarakat dan telah lama 

digunakan dan dilaporkan secara empiric memberi manfaat dalam meningkatkan 

kesehatan tubuh dan pengobatan berbagai penyakit. Penggunaan jamu yang 

semakin meningkat membuktikan bahwa masyarakat memiliki kecenderungan 

untuk kembali ke alam (back nature) dengan memanfaatkan berbagai tanaman 

obat. Tidak hanya masyarakat saja yang menggunakan jamu tetapi untuk lingkup 

kecil seperti keluarga juga memiliki kebiasaan mengkonsumsi jamu. Kebiasaan 

tersebut tidak terlepas dari pengalaman keluarga dalam mengkonsumsi jamu 

yang  telah dilakukan secara turun- temurun. Hasil survey perilaku konsumen 

yang dilakukan di Indonesia menyatakan 61,3 % responden memiliki kebiasaan 

meminum jamu yang merupakan tradisi masyarakat dan berkembang di 

masyarakat secara turun- temurun. Tujuan penelitian ini adalah menggali  

pengalaman keluarga mengkonsumsi jamu dalam perspektif sehat sakit. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain fenomenologi. 

Tehnik pengambilan sampling menggunakan purposeful sampling dengan 

strategi snowball sampling. Instrumen penelitian menggunakan  wawancara 

mendalam. Jumlah partisipan enam keluarga yang mengkonsumsi jamu di desa 

Jaten. Analisis data menggunakan content analysis. Terdapat lima tema yang 

muncul meliputi persepsi keluarga tentang jamu, pengalaman keluarga dengan 

jamu, perspektif sehat keluarga dengan mengkonsumsi jamu, perspektif sakit 

keluarga dengan mengkonsumsi jamu dan alasan lebih memilih jamu dibanding 

obat. 

 

Kata kunci:  mengkonsumsi jamu, pengalaman keluarga, perspektif sehat sakit 

PENELITIAN 
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 FAMILY EXPERIENCES OF CONSUMING MEDICINAL HERBS (JAMU) 
IN HEALTHY SICK PERSPECTIVE  

IN JATEN VILLAGE, JUWIRING 
 

 
Ganik Vialin.*  
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Abstraction 
 
The improvement of medicinal herbs (jamu) has been used and reported 
empirically for increasing the healthy body and diseases medicinal. The using of 
jamu has been increased. In this case, many people have willingness in back 
nature by processing many kinds of herb plants. Not only the communities, but 
also each family has a habit for consuming jamu. That habit is related to the 
people experiences from generation to generation. The survey result from 
consumers in Indonesia stated that 61,3 % respondents have the habit of 
drinking jamu. It is one of the traditions and always increases from generation to 
generation. The purpose of the research is to search the family experiences for 
consuming jamu in desease illness perspective. The research is qualitative with 
phenomology design. The sampling technique uses a purposeful sampling with 
snowball strategy. The instrument of research uses interview technique. The total 
of participants are six families, and they consume jamu in Jaten village. The data 
analysis uses content analysis. There are five themes that appear such as the 
family’s perception about jamu, desease perspective of consuming jamu, illness 
perspective of consuming jamu and the reasons choose jamu than medicine. 
 
 
 
 
Key word: consuming jamu, family experiences, desease illness perspective. 
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PENDAHULUAN 
Setiap manusia pada 

hakekatnya mendambakan hidup 
sehat dan sejahtera lahir dan batin. 
Kesehatan merupakan salah satu 
kebutuhan dasar manusia, 
disamping kebutuhan akan sandang, 
pangan, papan dan pendidikan, 
karena hanya dengan kondisi 
kesehatan yang baik serta tubuh 
yang prima manusia dapat 
melaksanakan proses kehidupan 
untuk tumbuh dan berkembang 
menjalankan segala aktivitas 
hidupnya.  

Sehat maupun sakit menurut 
keluarga dipersepsikan secara 
berbeda. Persepsi tentang sehat-
sakit juga dipengaruhi oleh unsur 
pengalaman masa lalu, disamping 
unsur sosial budaya. Pengalaman 
masa lalu menjadi acuan (referensi) 
persepsi individu tentang kondisi 
sehat dan sakit. Seorang individu 
menggunakan pengalaman sebagai 
patokan untuk berperilaku dan 
merupakan sumber dari tujuan dan 
nilai-nilai pribadinya (Yunindyawati, 
2004 ). 

Pengembangan obat 
tradisional (jamu) telah berada 
dalam masyarakat dan telah lama 
digunakan dan dilaporkan secara 
empirik memberi manfaat dalam 
meningkatkan kesehatan tubuh dan 
pengobatan berbagai penyakit 
(Tjokronegoro, 2006). Penggunaan 
jamu di masyarakat memiliki 
kecenderungan untuk kembali ke 
alam (back nature) dengan 
memanfaatkan berbagai tanaman 
obat, karena obat sintesis dirasakan 
terlalu mahal serta efek samping 
yang cukup besar sehingga 
konsumsi obat tradisional di 
Indonesia cenderung semakin 
meningkat.  

Hasil survey perilaku 
konsumen yang dilakukan di 
Indonesia menyatakan 61,3% 

responden memiliki kebiasaan 
meminum jamu yang merupakan 
tradisi masyarakat yang berkembang 
di masyarakat secara turun- temurun 
(Wasito, 2011). Sedangkan menurut 
WHO kira-kira 80% penduduk dunia 
tahun 2007 yang berjumlah 7,9 
milyar percaya pada manfaat 
tumbuh- tumbuhan unruk kesehatan 
dan kebugaran tubuh, dan 
masyarakat lebih menyukai bahan- 
bahan alam ( Dwiyono dalam 
Djamaludin, 2009). 

Menurut peraturan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan 
(Badan POM), obat tradisional 
dikelompokkan menjadi tiga 
golongan yakni jamu, obat herbal 
terstandar dan fitofarmaka. Jamu 
adalah ramuan dari bahan, bahan 
tumbuhan, hewan, mineral, sediaan 
galenik atau campuran dari bahan-
bahan tersebut, yang secara turun 
temurun telah digunakan untuk 
pengobatan berdasarkan 
pengalaman (Wasito, 2011).  

Pada kenyataannya, masih 
banyak keluarga  yang 
menggunakan obat tradisional 
(jamu). Berdasarkan hasil 
wawancara dengan 5 keluarga di 
desa Jaten, didapatkan data bahwa 
anggota keluarga tersebut 
menggunakan jamu sebagai 
pengobatan saat sakit maupun 
sebagai alternatif untuk menjaga 
kesehatan. Dari 2 keluarga 
menyebutkan bahwa jamu 
digunakan ketika kondisi badan 
sedang lelah, 1 keluarga 
mengatakan bahwa mengkonsumsi 
jamu untuk memperlancar ASI, 
sedangkan 2 lainnya mengatakan 
untuk menambah nafsu makan. Dari 
hasil wawancara terhadap 5 
keluarga desa Jaten tersebut, alasan 
memilih mengkonsusmi jamu karena 
lebih efisien harga dan mudah di 
dapat.  
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Dari latar belakang di atas 
dapat disimpulkan bahwa 
pengobatan tradisional dengan jamu  
dapat dipertahankan apabila 
mendukung kesehatan. Oleh karena 
itu, peneliti tertarik untuk meneliti 
tentang “Pengalaman Keluarga 
Mengkonsumsi Jamu dalam 
Perspektif Sehat- Sakit di Desa 
Jaten” 

 
 

LANDASAN TEORI 
Pengalaman Keluarga 
Mengkonsumsi Jamu  
 Pengalaman adalah kejadian 
yang pernah dialami (dijalani, 
dirasai, ditanggung) baik yang sudah 
lama atau baru saja terjadi. Keluarga 
adalah dua atau lebih individu yang 
hidup dalam satu rumah tanggan 
karena adanya hubungan darah, 
perkawinan atau adopsi, dimana 
mereka saling berinteraksi satu 
dengan yang lain, mempunyai peran 
masing- masing dan menciptakan 
serta mempertahan kan suatu 
budaya (Bailon dan Maglaya dalam 
Efendi, 2009).  
 Pada keluarga daerah Jawa 
dan Madura jamu yang terkenal 
adalah rimpang temulawak dalam 
bentuk rajanagan maupun serbuk di 
seduh menjadi minuman yang 
berkhasiat untuk kesehatan. Di 
daerah Kalimantan dikenal pasak 
bumi yang digunakan untuk  
meningkatkan kemampuan aktivitas 
seksual. Di daerah Maluku 
menggunakan tanaman pala untuk 
pengobatan reumatik, sakit kepala. 
Pada Keluarga Papua 
memanfaatkan rumput Kebar untuk 
meningkatkan kesuburan wanita 
 
Jamu 
 Jamu merupakan ramuan 
tradisional sebagai slah satu upaya 
pengobatan yang telah lama dikenal 
luas dan dimanfaatkan oleh 

masyarakat untuk tujuan mengobati 
penyakit ringan, mencegak penyakit, 
menjaga ketahanan tubuh serta 
tujuan kecantikan (Limananti dan 
Triratnawati, 2003). 
 Jenis  obat tradisional 
menurut Wasito (2010): 
a. Jamu 
b. Obat herbal terstandar 
c. Fitofarmaka 
 Keuntungan menggunakan 
ramuan tradisional menurut 
Pramono (2010): 
a. Ramuan  tradisional diramu dari 

bahan- bahan yang disediakan 
alam, jadi lebih aman 

b. Sebagian besar bahan- bahan 
diserap oleh tubuh sebagai nutrisi 
untuk membantu system 
kekebalan tubuh 

c. Tidak mengandung bahan kimia, 
tanpa efek samping 

d. Bahan- bahannya mudah di 
peroleh disekitar lingkungan 
tempat  tinggal, jadi lebih 
hemat biaya 

e. Proses pembuatan dan peralatan 
yang digunakan lebih sederhana 
 
Perspektif Sehat Sakit 

 Perspektif merupakan suatu 
kumpulan asumsi maupun 
keyakinan tentang sesuatu hal, 
dengan perspektif orang akan 
memandang sesuatu hal 
berdasarkan cara-cara tertentu, dan 
cara-cara tersebut berhubungan 
dengan asumsi dasar, unsur-unsur 
pembentuknya dan ruang lingkup 
apa yang dipandangnya (Setiaman, 
2008). 
 Pengertian sehat menurut 
WHO dikutip oleh Mubarak (2005) 
adalah suatu keadaan yang lengkap 
meliputi kesejahteraan fisik, mental 
dan social bukan semata-mata 
bebas dari penyakit dan atau 
kelemahan. 
 Pengertian sakit  menurut 
Mubarak (2005) ialah suatu keadaan 
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yang memperlihatkan adanya 
keluhan dan gejala sakit secara 
subyektif dan obyektif, sehingga 
penderita tersebut memerlukan 
pengobatan untuk mengembalikan 
keadaan sehat. 
 Tahap sakit menurut 
Suchman terbagi menjadi 5 tahap 
yaitu: 
a. Tahap Pertama : klien percaya 

adanya gejala penyakit.  
b. Tahap Kedua: seseorang 

memerlukan perawatan. 
c. Tahap Ketiga: tahap perawatan 

medis yang professional 
d. Tahap Keempat: tahap individu 

berperan sebagai klien 
e. Tahap Terakhir: tahap 

penyembuhan 
 Tanda- tanda sakit menurut 
Cecil Helman :  
a. Terjadinya perubahan pada 

tampilan tubuh seperti jadi kurus, 
perubahan warna kulit, rambut 
rontok. 

b. Perubahan fungsi tubuh seperti 
frekuensi berkemih, menstruasi 
yang banyak, irama jantung yang 
tidak biasa. 

c. Pegeluaran sesuatu dari tubuh 
yang tidak biasa seperti darah 
dalam urine, dahak, buang air 
besar. 

d. Perubahan tugas anggota tubuh 
(kaku) 

e. Perubahan panca indera : kurang 
pendengaran , penglihatan, mati 
rasa 

f. Simpton fisik berupa 
ketidaknyamanan seperti rasa 
sakit, sakit kepala, sakit perut, 
demam, menggigil 

g. Perubahan emosi seperti gelisah, 
depresi, rsa takut yang sangat 

h. Perubahan perilaku dalam 
hubungan dengan orang lain, ada 
masalah keluarga atau pekerjaan.
 Sehat dan sakit atau 
kesehatan dalam perspektif 
transkultural nursing diartikan 

dalam konteks budaya masing- 
masing pandangan masyarakat 
tentang kesehatan yang 
bergantung pada kelompok 
kebudayaannya. Demikian 
teknologi dan non- teknologi 
pelayanan kesehatan yang 
diterima bergantung pada 
budaya, nilai dan kepercayaan 
yang dianutnya. Persepsi sehat 
sakit ini meliputi persepsi individu 
maupun kelompok ( Pratiwi, 
2010).  

 Selain faktor sosial budaya, 
persepsi sehat dan sakit juga 
dipengaruhi oleh pengalaman masa 
masa lalu seseorang, seperi yang 
diungkapkan oleh Yunindyawati 
(2004) “ Persepsi tentang sehat-sakit 
juga dipengaruhi oleh unsur 
pengalaman masa lalu, disamping 
unsur sosial budaya. Pengalaman 
masa lalu menjadi acuan (referensi) 
persepsi individu tentang kondisi 
sehat dan sakit. Seorang individu 
menggunakan pengalaman sebagai 
patokan untuk berperilaku dan 
merupakan sumber dari tujuan dan 
nilai-nilai pribadinya”.  
 
HIPOTESIS 
1. Bagaimana gambaran 
pengalaman keluarga dalam 
mengkonsumsi jamu di desa Jaten? 
2. Bagaimana perspektif keluarga 
desa Jaten dalam mengkonsumsi 
jamu terkait dengan sehat sakit ? 
 
METODELOGI PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian 
 
 Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif dengan desain 
fenomenologi. Fenomenologi 
merupakan ilmu yang tujuannya 
adalah untuk menggambarkan 
fenomena tertentu atau munculnya 
hal-hal sebagai pengalaman hidup 
(Streubert & Carpenter, 2003). 
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Populasi dan Sampel 
 Populasi dalam penelitian ini 
adalah keluarga yang 
mengkonsumsi jamu di desa Jaten. 
Jumlah sampel dalam penelitian ini 
tidak di tentukan. Pembatasan 
sampel dalam penelitian ini 
dihentikan apabila sudah 
mendapatkan kriteria yang 
diharapakan sesuai dengan judul 
penelitian. Tehnik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan tehnik sampel jenuh 
(Saturation Sampling) dengan 
strategi sampling snowball sampling. 
 
Instrumen Penelitian 
 Instrumen penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan alat perekam MP4. 
Pedoman wawancara menggunakan 
wawancara tidak terstruktur yang 
dilakukan kepada keluarga  di desa 
Jaten. Jumlah pertanyaan yang 
digunakan ada 5 pertanyaan. Hasil 
wawancara dengan responden di 
rekam menggunakan alat bantu 
rekam sehingga hasil wawancara 
nanti dapat diekspresikan ke dalam 
bentuk hasil penelitian. 
 
Analisa Data 
 Analisa data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisa 
isi (Content Analysis). Analisis isi 
sering digunakan dalam analisa-
analisa verifikasi, peneliti memulai 
analisisnya dengan menggunakan 
lambang- lambang tertentu, 
mengklasifikasikan data tersebut 
dengan kriteria- kriteria tertentu pula 
(Bungin, 2008). 

 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
 
 Peneliti menemukan lima 
tema yaitu persepsi jamu, 
pengalaman mengkonsumsi jamu, 

perspektif sehat dengan 
mengkonsumsi jamu, perspektif sakit 
dengan mengkonsumsi jamu, alasan 
memilih mengkonsumsi jamu 
dibanding obat. 

 
Persepsi jamu 
 Persepsi keluarga tentang 
jamu dapat ditanyakan mulai dari 
sub tema berikut: 
a. Arti jamu 

 Persepsi jamu menurut 
partisipan adalah minuman yang 
membuat badan segar dan sehat, 
minuman yang menambah 
tenaga, ramuan tradisonal yang 
berwujud minuman. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan partisipan di 
bawah ini: 

“…jamu itu minuman yang 
membuat badan segar dan 
termasuk ramuan tradisional 
(R1)…” 

 Jamu termasuk dalam 
ramuan tradisional yang 
berbentuk minuman yang 
menyehatkan serta menyegarkan 
badan. Semua partisipan 
beranggapan bahwa pengertian 
jamu adalah sebuah ramuan 
tradisional yang bermanfaat untuk 
menyehatkan dan menyegarkan 
badan. 

b. Jenis jamu yang biasa di 
konsumsi 
 Jenis jamu yang biasa di 
konsumsi partisipan adalah jamu 
gendong seperti jamu daun 
papaya, kunir asem, pegel linu, 
dan brotowali, serta jamu serbuk 
seperti jamu sendi. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan partisipan di 
bawah ini: 

“…..jamu yang saya minum 
jamu gendong mbak seperti 
daun papaya, kunir asem, dan 
pegel linu (R1)…..” 
“….jamu nya macam- macam 
biasanya jamu gendong 
pahitan seperti daun papaya, 
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brotowali, kalau tidak ya kunir 
asem (R2)….” 
“….jamu yang dulu saya 
minum jamu sendi di kasih 
telur, kalau sekarang jamu 
kunir asem dicampur daun 
sirih (R3)….” 

 Jenis jamu ada bermacam- 
macam sediaannya. Ada jamu 
gendong, jamu serbuk, jamu 
godhogan dan jamu yang sudah 
modern yaitu jamu dalam bentuk 
pil. Jenis jamu yang di konsumsi 
keluarga desa Jaten jamu 
gendong dan jamu serbuk. 5 
partisipan memilih mongkonsumsi 
jamu gendong dan 1 partsipan 
lebih memilih jamu serbuk. Dari 
macam jamu tersebut yang biasa 
di konsumsi adalah jamu kunir 
asem dan daun papaya. 

c. Alasan memilih jenis jamu 
tersebut 
 Beberapa alasan partisipan 
memilih jenis jamu yang biasa 
dikonsumsi antara lain 
pembuatan jamu gendong selalu 
baru sedangkan jamu serbuk 
dibuat pabrik sehingga ada batas 
kadaluarsanya, jamu gendong 
lebih alami, bau nya lebih sedap 
dan rasanya lebih segar, harga 
jamu gendong lebih murah, jamu 
serbuk khasiatnya lebih cepat. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan 
partisipan di bawah ini: 

“….jamu gendong itu baru 
terus, yang jualan bikin terus 
langsung di jual kalau jamu 
pabrik sampai berapa bulan 
dan harus dilihat 
kadaluarsanya(R1)….” 
“….Kalau saya lebih pilih jamu 
serbuk khasiatnya lebih cepat 
dibadan sehabis minum 
(R3)….” 
“….Jamu gendong lebih enak , 
sedapa rasanya, baunya segar 
karena dari tumbuh- tumbuhan 
yang dip eras (R6)….” 

 Beberapa alasan dari 
partisipan mengenai pilihannya 
tehadap jamu yang di konsumsi 
merupakan hasil dari persepsi 
keluarga tentang jamu. 5 
partisipan memilih mengkonsumsi 
jamu gendong yang dianggap 
lebih aman, lebih sedap, lebih 
segar, dan lebih efisien harga, 1 
partisipan jamu serbuk karena 
lebih cepat khasiatnya 

d. Informasi tentang jamu 
 Informasi tentang jamu yang 
di miliki partisipan berasal dari 
keluarga mereka secara turun 
temurun terutama dari ibu 
mereka, ada juga yang dari 
nenek dan tetangganya. Hal ni 
sesuai dengan pernyataan 
partisipan di bawah ini: 

“….pertama yang memberi 
tahu tentang jamu ibu saya, 
minum jamu di keluarga saya 
sudah dilakukan secara turun 
temurun, dan saya minum 
jamu sejak saya masih muda, 
suami saya pun ikut minum 
jamu juga (R3)….” 
“….pengetahuan jamu ya anak 
turun dari simbah- simbah dari 
tetangga  dan saya ikut- ikutan 
ternyata bagus juga, saya 
minum jamu dari saya muda 
umur 35 an sampai sekarang 
umur 50 th lebih mbak, dan 
istri saya pun juga ikut minum 
jamu (R5)….” 

 Pada kenyataanya kebiasaan 
minum jamu yang dilakukan oleh 
keluarga desa Jaten sudah 
dilakukan sejak lama dan bahkan 
sejak masih muda hingga 
sekarang. Kebiasaan tersebut 
dilakukan secara turun temurun di 
keluarga mereka. Sedangkan 
informasi tentang jamu sendiri 
mereka dapatkan terutama dari 
ibu, ada yang dari nenek nya 
maupun tetangga. 
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Pengalaman mengkonsumsi jamu 
 
 Pengalaman mengkonsumsi 
jamu terbagi menjadi beberapa sub 
tema berikut ini: 
a. Manfaat yang dirasakan setelah 

mengkonsumsi jamu 
 Manfaat yang dirasakan 
partisipan setelah mengkonsumsi 
jamu diantaranya pegal- pegal 
hilang, perut mules hilang, nafsu 
makan bertambah, badan terasa 
ringan, segar, sehat, dapat 
beristirahat dengan puas. Tetapi 
ada juga yang mengatakan untuk 
menggugurkan kandungan. Hal 
ini sesuai dengan pernyataan 
partisipan berikut: 

“….umpamanya mbak perut 
saya mules sebah terus 
minum jamu sebahnya hilang 
makannya enak, kalau badan 
pegal- pegal minum jamu jadi 
segar, pegalnya hilang 
(R1)….” 
“….manfaatnya ya di badan 
enteng mbak, enak, segar, 
untuk bekerja tidak merasa 
capek (R2)….” 
“….manfaatnya kalau jamu 
cap wayang biar dapat mens, 
untuk mengugurkan 
kandungan gitu (R3)….” 
“….manfaatnya pertama bisa 
istirahat, tidur puas, makan  
enak nafsu makan jadi luar 
biasa (R5)…” 

 Kebiasaan minum jamu 
ternyata memberikan manfaat 
bagi pengkonsumsinya. Manfaat 
yang dirasakan keluarga desa 
Jaten setelah mengkonsumsi 
jamu pada dasarnya hampir 
sama antara partisipan satu 
dengan lainnya. 5 partisipan 
mengatakan manfaatnya 
menghilangkan capek dan pegal, 
menambah nafsu makan, 
membuat badan terasa lebih 
ringan serta lebih sehat dan 1 

partisipan mengatakan untuk 
tujuan menggugurkan 
kandungan. 

b. Kerugian jika tidak 
mengkonsumsi jamu 
 Beberapa alasan yang di 
kemukakan partisipan jika tidak 
mengkonsusmi jamu antara lain 
badan terasa capek, mudah 
pusing, badan terasa berat dan 
lemas. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan partisipan berikut: 

“….kalau tidak minum jamu 
rasanya di badan capek- 
capek, gampang pusing, 
badan terasa berat untuk 
bekerja (R1)….” 
“….kalau tidak minum ya tidak 
ada tenaga, berarti  loyo, 
namanya loyo ya lemes, 
griming- griming, lungkrah juga 
(R5)….” 

 Jamu memang memberikan 
manfaaat positif terhadap 
partisipan. Hal ini dibuktikan 
dengan pernyataan partisipan 
yang menyebutkan perasaan 
mereka jika tidak mengkonsumsi 
jamu antara lain badan terasa 
capek dan berat, mudah pusing, 
serta lemas. Sehingga kebiasaan 
ini memberikan perbedaan antara 
mengkonsumsi jamu dan tidak 
mengkonsusmi jamu. 

c. Efek samping minum jamu 
 Efek samping yang pernah 
dirasakan oleh partisipan setelah 
minum jamu diantaranya adalah 
muntah- muntah, diare, pusing, 
perut terasa panas. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan partisipan di 
bawah ini: 

“….Saya pernah keracunan 
jamu jadi diare, tapi saya 
belinya ke penjual lain dan 
ternyata yang minum jamu ke 
penjual yang saya beli itu 
tenyata juga pada diare dan 
muntah- muntah, itu mungkin 
kurang menjaga kebersihan 
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atau mungkin jamu kemarin di 
jual lagi (R1)….” 
“….saya minum jamu cap 
wayang itu panas sekali di 
perut (R3)….” 
“….pernah mbak keracunan, 
minum 2 gelas niatnya biar 
sembuh tapi kenyataannya 
malah kesakitan, saya waktu 
itu minum daun papaya di 
campur butrowali, rasanya jadi 
pusing- pusing mau muntah 
tapi tidak keluar, tapi saya 
belinya di tempat lain, tidak 
yang biasanya, keracunan 
sudah 2x dan satunya 
penjualnya lain juga (R5)….” 
 Selain memberikan manfaat, 

ternyata jamu juga dapat 
menumbulkan efek samping 
seperti keracunan. Pengalaman 
tersebut telah dialami oleh 2 
partisipan yang menyatakan 
pernah mengalami keracunan 
setelah minum jamu sperti 
pusing, muntah- muntah dan 
diare, dan 1 partisipan 
mengatakan perut terasa panas 
setelah mengkonsumsi jamu. Hal 
ini dapat terjadi karena kurangnya 
kebersihan dari penjual jamu nya 
sehingga memberikan efek 
keracunan. Tetapi pengalaman 
tersebut tidak membuat jera 
partisipan untuk berhenti 
mengkonsumsi jamu. 

 
Perspektif sehat denagn 
mengkonsumsi jamu 
 
 Perspektif sehat dengan 
mengkonsumi jamu dapat di bahas 
ke dalam dua sub tema yaitu: 
a. Pengertian sehat 

 Pengertian tentang sehat 
menurut partisipan antara lain 
sehat itu tidak ada gangguan 
apa- apa pada tubuh, badan 
terasa segar, tidak ada keluhan 
apa- apa, bekerja lancar, sehat 

itu secara jasmani dan rohani. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan 
partisipan berikut: 

“…Sehat itu berarti badannya 
tidak ada gangguan apa- apa 
mbak, ya enak di badan segar, 
bekerja lancar, tidak ada 
keluhan pegal- pegal, ya fit 
gitu mbak (R1)….” 
“….sehat itu sehat jasmani dan 
rohani, sehat jasmani 
ibaratnya tidak capek- capek, 
tidak masuk angin (R2)…” 

 Perspektif merupakan 
kumpulan asumsi maupun 
keyakinan tentang suatu hal. 
Perspektif sehat yang di 
kemukakan ke 6 partisipan pada 
dasarnya mempunyai makna 
yang sama. Pernyataan tersebut 
yaitu sehat merupakan keadaan 
badan tidak mengalami gangguan 
atau keluhan apa- apa secara 
jasmani maupun rohani. Keluhan 
yang dimaksud seperti misalnya 
pegal, capek, pusing, badan tidak 
segar dan bugar.  

b. Pengaruh jamu untuk kesehatan 
 Pengaruh jamu untuk 
kesehatan menurut partisipan 
antara lain jamu memberikan 
pengaruh untuk seperti 
menghilangkan pegal, capek, 
mengatasi pusing, menjadikan 
badan sehat dan bugar, 
menambah nafsu makan, 
membuat badan terasa lebih 
ringan. Hal ini sesuai dengan 
pernytaan partisipan berikut: 

“….jamu ada pengaruhnya, 
kalau tidak minum jamu kan 
badan saya pegal- pegal, 
lungkrah, mau bekerja jadi 
males, kepala pusing, kalau 
minum jamu kan jadi segar 
(R2)…” 
“….pengaruhnya badan jadi 
sehat, nafsu makan 
bertambah, badan terasa 
enteng (R6)…” 
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 Perspektif atau asumsi 
keluarga desa Jaten tentang 
pengaruh jamu untuk kesehatan 
ternyata memberikan efek positif 
terhadap kesehatannya. 
Bahwasannya jamu memang 
memberikan pengaruh untuk 
kesehatan yaitu dengan 
mengkonsumsi jamu dapat 
menghilangkan pegal, capek, 
mengatasi pusing, menjadikan 
badan sehat dan bugar, 
menambah nafsu makan, dan 
membuat badan terasa lebih 
ringan. 
 
Perspektif sakit dengan 
mengkonsumsi jamu 
 Perspektif sakit dengan 
mengkonsumsi jamu dapat dibagi 
ke dalam 2 sub tema yaitu 

a. Pengertian sakit 

 Pengertian sakit menurut 

partisipan antara lain sakit berarti 

badannya ada gangguan, 

keadaan kurang fit, tidak ada 

kemauan untuk melangkah, 

badan kurang enak. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan partisipan 

berikut: 

“….sakit berarti badannya ada 

gangguan, tergantung 

gangguan itu di mana, kalau di 

tulang ya pegel- pegel, kalau 

di perut malas makan (R1)….” 

“….sakit itu di badan  rasanya 

kurang fit, dibadan lemas 

(R3)….” 

“….sakit itu mau melangkah 

tidak ada kemauan, aras- 

arasen rasanya (R5)….” 

“….sakit itu ya merasakan 

badan kurang enak, badan 

terasa tidak sehat (R6)….” 

 Sakit dapat di persepsikan 

secara berbeda antara partisipan 

satu dengan lainnya. Karena sakit 

merupakan suatu kondisi yang 

individualis. Tetapi pada 

dasarnya ke 6 partisipan 

menyatakan hal yang sama 

tentang pengertian sakit yaitu 

suatu kondisi yang tidak 

menyenangkan akibat adanya 

gangguan di dalam tubuh. 

b. Pengaruh jamu untuk mengatasi 

sakit 

 Pengaruh jamu untuk 

mengatasi sakit menurut 

partisipan antara lain mengatasi 

pegal- pegal, linu- linu, capek- 

capek, masuk angin, mag, 

pusing, dan polip. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan partisipan di 

bawah ini: 

“…jamu berpengaruh 

mengatasi sakit seperti habis 

bekerja lembur rasanya cepek, 

badan pegal- pegal terus 

minum jamu akhirnya tidur 

pulas dan paginya badan 

segar (R1)….” 

“….kalau sakit mag kan di 

badan rasanya mual- mual 

pengen muntah, jamu 

berpengaruh untuk mengatasi 

sakit seperti masuk angin ya 

tolak angin, capek- capek ya 

jamu sendi, kalau mag jamu 

kunir di campur madu, 

umpama batuk minum uyupan 

daun papaya di kasih inggu 

terus rasanya di dada lega 

tenggorokan tidak gatal (R3),  

 “…. jamu ada pengaruhnya 

untuk sakit alergi hidung saya,  

saya pernah sakit polip 

kemudian di suruh nenek- 

nenek jualan jamu untuk 

minum jamu setiap pagi sore, 

jamunya godhogan terus 
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sakitnya berkurang rasanya 

jadi enak (R6)…” 

 

Lebih memilih mengkonsumsi 

jamu di banding obat 

 Alasan keluarga lebih 

memilih mengkonsumsi jamu di 

banding obat antara lain: jamu 

berasal dari bahan alami dan 

tradisional, jamu lebih aman dan 

tidak ada efek sampingnya, jamu 

lebih segar rasa dan aromanya, 

jamu lebih murah. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan partisipan di 

bawah ini: 

“…jamu itu kan dari tradisional 

berarti lebih aman, tidak 

mengandung kimia seperti obat- 

obat apotek dan dokter, tidak 

mempunyai efek samping (R6)…” 

“…. ya kan tradisional kalau jamu 

itu, tradisional ibaratnya dari 

tumbuh- tumbuhan, kalau kapsul 

kan ada kimianya, ada 

pengawetnya, kalau jamua alami, 

tapi biasanya saya usaha jamu 

dulu, kalau nanti belum sembuh 

baru berobat, jamunya untuk  

mengatasi sakit ringan (R3)…”  

“…. saya pilih jamu jawa karena 

segernya itu, habis minum 

rasanya pengen makan terus, 

tapi nanti kalau pusingnya tidak 

sembuh- sembuh baru saya beli 

obat di apotek (R4)…” 

“…. kalau rasa sakitnya agak 

berat ya saya ke puskesmas, 

kalau sakitnya hanya capek- 

capek saya minum jamu dulu, 

jamu hanya 1 ribu murah, ya 

karena ekonomi mbak (R5)…” 

 Alasan keluarga lebih 

memilih jamu diantaranya jamu 

mempunyai bahan yang alami 

sehingga lebih aman, karena alami 

jamu tidak memiliki efek samping, 

harganya juga lebih murah. Karena 

alasan tersebut, masih banyak 

masyarakat yang menggemari jamu. 

Di samping factor keamanan untuk 

tubuh, factor ekonomi juga yang 

menjadikan alasan lebih memilih 

jamu di banding obat. Tetapi alasan 

alternative pertama minum jamu 

hanya untuk penyakit ringan saja. 3 

dari 6 partisipan menyebutkan 

bahwa mengkonsumsi jamu 

memang alternative pertama, tetapi 

saat sakit tidak kunjung reda, 

mereka juga melakukan pengobatan 

kimia dengan periksa ke dokter/ 

Puskesmas. 

  

PEMBAHASAN 

 Jamu telah berada dalam 

masyarakat dan telah lama 

digunakan dan dilaporkan secara 

empiric memberi manfaat dalam 

meningkatkan kesehatan tubuh dan 

pengobatan berbagai penyakit 

ringan. Sedangkan jamu menurut 

partisipan merupakan ramuan 

tradisional yang berbentuk minuman 

yang menyehatkan serta 

menyegarkan badan. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Jamal, dkk (2011) 

bahwa obat herbal atau jamu lebih 

popular digunakan sebagai 

suplemen kesehatan untuk 

pemeliharaan kebugaran fisik dan 

kesehatan, pemulihan dan semangat 

hidup. 

 Jenis jamu yang biasa 

dikonsumsi oleh keluarga desa 

Jaten adalah jamu gendong dan 

jamu serbuk. 5 partisipan memilih 

mengkonsumsi jamu gendong dan 1 

partisipan jamu serbuk. Dari macam 
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jamu, yang biasa di konsumsi adalah 

jamu kunir asem dan daun papaya. 

Jamu kunir asem berkhasiat 

memperlancar haid dan 

menyegarkan badan sedangkan 

jamu daun papaya menambah nafsu 

makan. Hal ini sesuai dengan 

penenlitian Rengga dan Handayani 

(2008) yang menyebutkan bahwa 

khasiat daun papaya diantaranya 

penambah nafsu makan, mengobati 

beri- beri, kejang perut, malaria, 

demam berdarah, sakit panas. 

Sedangkan khasiat kunyit menurut 

(Kumala Sari, 2006) ialah untuk 

mengurangi nyeri haid dan sangat 

baik dikonsusmsi saat datang bulan. 

 Manfaat yang di dapat 

setelah mengkonsumsi jamu sesuai 

dengan pernyataan partisipan 

diantaranya untuk menghilangkan 

capek- capek dan pegal- pegal, 

menjadikan badan terasa lebih 

ringan, menambah nafsu makan dan 

badan lebih sehat. Hal ini sesuai 

dengan Limananti dan Triratnawati 

(2003) bahwa jamu telah dikenal 

luas dan dimanfaatkan oleh 

masyarakat untuk tujuan mengobati 

penyakit ringan, mencegah 

datangnya penyakit, menjaga 

ketahanan dan kesehatan tubuh 

serta untuk tujuan kecantikan. 

 Hal di atas menunjukkan 

gambaran bahwa manfaat jamu 

untuk tujuan positif. Sedangkan 

pada kenyataannya jamu juga di 

manfaatkan oleh partisipan lainnya 

untuk tujuan negative seperti 

menggugurkan kandungan. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Istiari, 

Pietorjo dan Kunsianah (2006) yang 

mengatakan bahwa 59,4 % 

responden mempunyai sikap 

mendukung terhadap aborsi. Dan 

dari hasil wawancara mendalam 

yang telah dilakukannya bahwa 

responden melakukan aborsi 

dengan jalan minum pil, minum jamu 

dan pijat ke dukun. 

 Meskipun jamu memberikan 

manfaat bagi pengkonsumsinya, 

pada kenyataannya jamu juga dapat 

menimbulkan efek samping seperti 

keracunan. Hal ini sesuai dengan 

hasil wawancara terhadap 2  

partisipan yang mengatakan bahwa 

setelah minum jamu timbul diare, 

pusing dan perasaan mual ingin 

muntah dan 1 partisipan 

mengatakan perut terasa panas . 

Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh (Gitawati, 

2008) bahwa sejumlah 30 dari 120 

responden konsumen obat 

tradisional (25%) menyatakan 

pernah mengalami efek samping 

ketika mengkonsumsi obat 

tradisional seperti rasa mual, 

muntah, perut sebah (kembung), 

pusing dan diare. 

 Persepsi keluarga akan 

pentingnya jamu untuk kesehatan 

merupakan bagian dari kebudayaan. 

Yang mana kebudayaan yang dapat 

diambil di sini ialah budaya 

mengkonsusmi jamu untuk 

meningkatakan kesehatan. Sesuai 

dengan pernyataan dari ke 6 

partisipan bahwa jamu berpengaruh 

untuk meningkatkan kesehatan 

dimana pengaruhnya seperti 

menghilangkan pegal, capek, 

mengatasi pusing, menjadikan 

badan sehat dan bugar, serta 

menambah nafsu makan. Hal 

tersebut seperti yang dikemukanan 

oleh Agustina (2011) bahwa 
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perspektif akan kesehatan dalam 

antropologi merupakan bagian dari 

budaya. Budaya sendiri merupakan 

bentuk adaptasi manusia terhadap 

lingkungan (Nurwidodo, 2011). 

 Persepsi keluarga tentang 

mengkonsumi jamu juga tidak 

terlepas dari kebudayaan. 

Kebudayaan mengkonsumsi jamu 

juga telah dilakukan keluarga desa 

Jaten untuk mengobati penyakit. 

Hasil wawancara terhadap 6 

keluarga di desa Jaten di dapatkan 

hasil bahwa jamu berpengaruh untuk 

mengatasi sakit dari penyakit ringan 

seperti pusing, masuk angin, dan 

capek- capek hingga penyakit cukup 

berat seperti mag dan polip. Sesuai 

dengan penelitian Windadri, Rahayu, 

Uji dan Rustiami ( 2006) yang 

mengatakan bahwa obat tradisional 

digunakan masyarakat Muna tidak 

hanya untuk penyakit ringan tetapi 

mampu digunakan untuk melakukan 

pengobatan penyakit cukup berat. 

 Jamu merupakan alternative 

yang telah di pilih keluarga desa 

Jaten karena beberapa 

keunggulannya. Hasil wawancara 

terhadap 6 partisipan mengatakan 

bahwa jamu berasal dari bahan yang 

alami sehingga lebih aman, jamu 

tidak memiliki efek samping, dan 

harganya juga lebih murah. Hal itu 

sesuai dengan (Pramono, 2010) 

bahwa obat tradisional (jamu) 

diramu dari bahan- bahan yang 

disediakan alam, jadi lebih aman. 

Tidak mengandung bahan kimia, 

tanpa efek samping, dan dapat 

diperoleh dengan murah bahkan 

cuma- cuma sehingga hemat biaya. 

Sehingga keluarga desa Jaten 

sampai saat ini tetap melestarikan 

tradisi minum jamu karena jamu 

memberikan efek positif terhadap 

kesehatan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Persepsi maupun pemahaman 

keluarga desa Jaten mengenai 

jamu sendiri merupakan sebuah 

minuman yang menyehatkan dan 

menyegarkan tubuh 

2. Jenis jamu yang biasa 

dikonsumsi ada jamu gendong 

dan jamu serbuk dengan 

beberapa macamnya yaitu jamu 

kunir asem, daun papaya, pegel 

linu, dan brotowali 

3. Dari pengalaman keluarga, 

manfaat yang dirasakan selama 

mengkonsumsi jamu yaitu jamu 

mampu menghilangkan capek 

dan pegal, menjadikan badan 

terasa lebih ringan, menambah 

nafsu makan, dan badan lebih 

sehat serta untuk menggugurkan 

kandungan 

4. Jamu mampu untuk mengobati 

penyakit mulai dari penyakit 

ringan seperti pusing, masuk 

angin, capek hingga penyakit 

cukup berat seperti mag dan 

polip. 

5. Alasan keluarga memilih 

mengkonsumsi jamu adalah jamu 

terbuat dari bahan alami, jamu 

tidak memiliki efek samping, 

harga jamu lebih murah 

dibanding dengan obat, mudah 

untuk mendapatknannya. 

Saran 

1. Bagi keluarga yang 

mengkonsumsi jamu 

Kebiasaan mengkonsumsi jamu 

yang dilakukan keluarga 
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diharapakan dapat memberikan 

informasi terhadap keluarga lain 

sehingga mampu memberikan 

wawasan tentang 

pengkonsumsian jamu.  

2. Bagi Akademisi 

Bagi kalangan akademisi untuk 

terus menggali dan 

mengembangkan pengetahuan 

tentang manfaat mengkonsumsi 

jamu untuk kesehatan dan 

pengobatan, karena ilmu 

keperwatan akan selalu 

berkembang sesuai dengan 

zamannya. 

3. Bagi Peneliti 

Rekomendasi kepada peneliti 

selanjutnya adalah melakukan 

pengkajian dan penelitian lebih 

mendalam serta memperluas 

wilayah penelitiannya. Sehingga 

diharapakan mampu menemukan 

teori- teori baru tentang 

pengkonsumsian jamu dalam 

perspektif sehat sakit yang sesuai 

dengan kultur dan budaya 

setempat. 
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