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Abstract 

Remote Indigenous Community empowerment in maintaining and preserving the environment is 

one of the goals of development. The behavior of Remote Indigenous Communities who care about 

the environment is an important aspect in maintaining and preserving the environment. Care for 

the environment is not behavior regardless of the level of knowledge about various matters related 

to the environment itself.  A person's knowledge about something it will indirectly influence on 

attitudes or the vagaries of the Act. However, there is still a Remote Indigenous Community who do 

not know how to dispose of garbage and how to clean garden nicely and less concerned with the 

environment. This research aims to analyze the environmental knowledge of remote Indigenous 

Community tribe of Bonai Rokan Hulu. The approach used is carried out quantitative-qualitative, 

descriptive, i.e. describing the level of knowledge of indigenous communities of the Remote 

environment with the quantitative data are dinalisis by using the percentage then meant in 

qualitative. Data collected in field by way of spreading the questioner, interview and observation of 

remote Indigenous Communities towards Tribal Bonai. Remote Indigenous Komuniutas knowledge 

vary widely viewed from gender, age, education level and job level. But in general the level of 

knowledge of remote Indigenous Community categorized low. 

 

Keywords: Knowledge, Environment, Community 

 

PENDAHULAUN 

Pembangunan dipahami sebagai proses multidimensi yang mencakup perubahan 

orientasi dan organisasi sistem sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan lingkungan. 

Tujuannya adalah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 

Kemakmuran berkaitan dengan aspek ekonomi, dapat diukur dengan tingkat produksi, 

pengeluaran, dan pendapatan. Sedangkan kesejahteraan ditentukan oleh aspek non-

ekonomi, misalnya kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Sebagai sebuah proses, 

pembangunan menunjukkan adanya hubungan saling pengaruh antara berbagai faktor yang 

dihasilkannya. Dari hubungan tersebut dapat diketahui tahap-tahap yang akan mewujudkan 

peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat. 

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup akan memanfaatkan apa yang tersedia 

di sekitar lingkungannya dengam cara beradaptasi agar melahirkan keseimbangan dan 

keteraturan dalam masyarakat dan lingkungan, yaitu memberlakukan sistem-sistem 

pengendalian sosial yang berupa norma & hukum adat yang merupakan produk dari 

masyarakat tersebut. Dalam kelompok masyarakat tradisional indonesia atau dikenal 

dengan masyarakat adat dan norma/hukum yang berlaku di dalam masyarakat tradisional 

ini dikenal dengan hukum adat. 

KAT Suku Bonai Rantau Binuang Sakti merupakan komunitas masyarakat yang 

tergolong komunitas adat terpencil dalam katagori I. Masyarakat Suku Bonai hidup dengan 

cara berpidah-pindah, bertempat tinggal dikawasan perairan sungai, dan mereka memenuhi 

kebutuhan hidup dengan cara mencari ikan, mereka berinteraksi dengan masyarakat 

lainnya sangat terbatas, mereka berinteraksi dengan masyarakat luar disaat mereka menjual 

ikan dan membeli persediaan makanan pokok. 

Komunitas Adat Terpencil yang tersebar di Kabupaten Rokan Hulu merupakan suku 

asli yaitu Suku Bonai. Asal usul suku Bonai belum diketahui secara pasti, karena tidak 
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adanya peninggalan-peninggalan dari catatan sejarah. Cerita rakyat menceritakan kisah dua 

orang Sultan bernama Sutan Harimau dan Jangguik yang berasal dari Tapanuli Selatan 

dikarenakan pemanggilan Sultan diubah menjadi Sutan. Pada saat Sutan Harimau 

menjumpai kampung Bonai, Sontang, Torusan Puyuh, Titian Gadiang, Toluk Sono dan 

Sungai Murai, diantarkan satu orang setiap kampung yang sudah dihuni sebelumnya oleh 

suku Sakai. Selanjutnya berkembang dan bahkan merantau sampai ke Brunai Darussalam. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Rantau Binuang Sakti pada 

tanggal 7 september 2016 mengatakan bahwa ―masyarakat KAT Suku Bonai di Rantau 

Binuang Sakti masih banyak masyarakat yang membuang sampah dengan cara membakar, 

membersihkan kebun dengan cara membakar lahan, dan kurang peduli dengan kebersihan 

lingkungan‖. Hal ini juga sejalan yang disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan 

Hulu bahwa ―komunitas adat terpencil suku Bonai di Rantau Binuang Sakti memang sudah 

diberikan pemberdayaan, namun perilaku masyarakat masih banyak mecari kayu di hutan 

untuk dijual kepada somel serta menjerat burung‖. Berdasarkan uraian serta penjelasan 

yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah adalah 

bagaimana pengetahuan lingkungan Komunitas Adat Terpencil Suku Bonai di Kabupaten 

Rokan Hulu? 

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan. 

Pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan setiap 

orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk 

lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya untuk mewujudkan harapan ini 

tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih 

dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan 

masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 2011) 

Pengetahuan menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa (2005) dapat diartikan 

secara luas mencakup segala sesuatu yang diketahui. Hali ini sejalan dengan pernyataan 

Suriasumantri (2003) bahwa pengetahuan adalah segenap apa yang kita ketahui tentang 

suatu objek tertentu. Menurut Notoadmodjo dalam Priyto (2003) pengetahuan merupakan 

hasil tahu setelah melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan 

terjadi melalui panca indera manusi, yakni: Indera penglihatan, pendengaran, penciuman, 

rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. 

Lingkungan berasal dari kata lingkung yaitu sekeliling, sekitar. Lingkungan adalah 

bulatan yang yang melingkungi atau melingkari, sekalian yang terlingkung disuatu daerah 

sekitarnya. Menurut Ensiklopedia Umum lingkungan adalah alam sekitar termasuk orang-

orangnya dalam hidup pergaulan yang mempengaruhi manusia sebagai anggota 

masyarakat dalam kehidupan dan kebudayaannya. (Amos Neolaka, 2008) 

Bicara tentang perilaku masyarakat peduli lingkungan tidak terlepas dari tingkat 

pengetahuan dan sikap tentang berbagai hal yang berkaitan dengan lingkungan. 

Pengetahuan seseorang tentang sesuatu hal secara tidak langsung akan berpengaruh 

terhadap sikap atau tingkah lakunya. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Fishbein dan 

Ajzen (1975), pengetahuan menjadi dasar pembentukan keyakinan serta keyakinan 

manjadi bahan pertimbangan untuk menentukan sikap, sedangkan pengetahuan adalah 

kumpulan informasi yang terekam dalam diri seseorang. 

Ada beberapa variabel yang ditanyakan kepada masyarakat terkait pengetahuan dan 

sikap tentang lingkungan hidup. Wawancara dengan masyarakat dilakukan dengan cara 

memberikan kartu Bantu yang berisi pilihan jawaban. Pilihan jawaban yang diberikan 

menggunakan metode skala Likert, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak 

setuju. Terdapat 14 variabel pengukur pengetahuan peduli lingkungan hidup dan berikut 

item-itemnya : (Kementerian Lingkungan Hidup RI: 2013) 

1. Membakar Sampah Mencemari Udara 
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2. Menanam Tanaman menjadikan udara lebih segar 

3. Meningkatnya karobondiogsida di atmosfir menyebabkan semakin memanasnya suhu 

bumi 

4. Membiarkan air mengalir tanpa digunakan berpeluang menyebabkan pemborosan air 

5. Rumah tangga perlu menyediakan area resapan air 

6. Menghemat listrik berarti menghemat bahan bakar 

7. Mematikan alat elektronik jika tidak digunakan adalah langkah menghemat listrik 

8. Menggunakan kendaraan umum ketika berpergian berarti menghemat bahan bakar 

9. Melakukan perawatan kendaraan berarti menjaga lingkungan 

10. Satwa yang dilindungi tidak boleh tidak boleh dipelihara perorangan dan bagian 

tubuhnya tidak dapat diperjualbelikan 

11. Mengkonsumsi bahan makanan yang diproduksi lokal berarti menghemat bahan bakar 

12. Tumbuhan dilindungi tidak boleh dipelihara, dimiliki dan diperjualbelikan perorangan 

13. Sampah plastik, sampah makanan, sampah kertas dan sampah lainnya perlu dipilah 

sebelum dibuang 

14. Sampah yang mengandung bahan kimia sebaiknya dikubur 

Komunitas (Community) dalam perspektif Sosiologi adalah warga yang berdomisili 

pada suatu setempat yang dapat dibedakan dari masyarakat lebih luas (Society), anggota 

komunitas melalui kedalaman perhatian secara bersama-sama (a community of interest) 

dan memiliki tingkat interaksi yang tinggi. Para anggota komunitas memiliki kebutuhan 

bersama antara satu dengan yang lainnya (commond needs). Kebutuhan bersama tersebut 

memberikan karakteristik suatu  komunitas (Jim Ife, 1995). 

Sesuai dengan Keppres R.I Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Sosial 

Komunitas Adat Terpencil, yang dimaksud dengan Komunitas Adat Terpencil adalah 

kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat 

dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik. Komunitas Adat 

Terpencil menjalani kehidupan yang sangat sederhana serta mempertahankan cara-cara 

tradisional. Mereka hidup dengan sistem ekonomi yang lebih bersifat subsistem, yaitu 

melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja, dengan 

karaktersitik ; (1) berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen, (2) pranata sosial 

bertumpu pada hubungan kekerabatan, (3) terpencil secara geografis dan relatif sulit 

dijangkau, (4) masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem, (5) teknologi masih 

sederhana, (6) ketergantungan dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam relatif 

tinggi, (7) akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik terbatas. 

Komunitas-komunitas sosial yang dalam kenyataannya secara geografis tinggal dan 

bermukim di lokasi-lokasi terpencil dan terisolasi di berbagai pelosok kawasan/wilayah 

Indonesia, sebagian besar belum terjangkau dan dilibatkan secara langsung oleh program-

program pembangunan, yang dikelola oleh pihak Pemerintah. Lokasi-lokasi pemukiman 

mereka yang belum dapat dijangkau oleh alat-alat transportasi, terutama disebabkan oleh 

keterbatasan dan belum memadainya sarana infrastruktur dalam wujud jaringan jalan yang 

dapat dilalui oleh alat-alat transportasi. Sejumlah komunitas-komunitas sosial ini bahkan 

belum pernah berinteraksi sosial secara intensif dengan penduduk di luar komunitas 

mereka. Gejala interaksi sosial yang biasanya terwujud dengan pihak luar, terjalin melalui 

proses kegiatan barter hasil hutan mereka dengan para pedagang dari luar dan melalui 

kegiatan industri yang dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah di dekat lokasi 

pemukiman mereka. 

Bagi penduduk lokal di pedalaman dampak lingkungan yang cenderung bersifat 

negatif dan merugikan kehidupan mereka, tentunya dapat merupakan bencana bagi 

kehidupan sehari-hari mereka. Yang sangat tergantung pada sumber-sumber daya alam di 

lingkungan permukiman mereka. Penebangan pohon-pohon di hutan primer dan eksplorasi 
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pertambangan secara langsung melanggar hak ulayat yang mendasari penguasaan wilayah 

lingkungan alam tertentu sebagai wilayah penguasaan secara adat, yang memiliki sanksi 

atau denda bagi mereka yang melanggar. Masalah serius yang perlu dihadapi penduduk 

lokal, dalam hal ini adalah menurunnya daya dukung lingkungan alam ditinjau dari 

kuantitas flora dan faunanya. Hampir seluruh nafkah kehidupan warga komunitas-

komunitas sosial ini digambarkan sepenuhnya pada kekayaan flora dan fauna di hutan-

hutan sekitar lokasi pemukiman mereka. Kegiatan ekonomi seperti halnya berburu, 

meramu dan berladang pindah dilakukan sepenuhya di lokasi-lokasi hutan pedalaman. 

Punahnya sejumlah fauna karena rusaknya dan tercemarnya habitat mereka, berarti akan 

mengurangi hasil kegiatan ekonomi mereka secara langsung. Padahal sumber bahan 

makanan yang mengandung protein umumnya dapat diperoleh dan dikonsumsi dari sumber 

flora dan fauna dihutan sekitar tempat tinggal mereka. 

Ketergantungan Komunitas Adat Terpencil terhadap lingkungan alam setempat 

berkaitan dengan sistem pengetahuan atau pengetahuan budaya yang mencakup pedoman 

mengenai kiat-kiat ataupun aturan-aturan pelestarian lingkungan alam. Oleh karena itu, 

kegiatan produksi pengolahan lahan dan lingkungan alam dalam kegiatan ekonomi 

Komunitas Adat Terpencil, senantiasa dilakukan berdasarkan prinsip-prisip pelestarian 

lingkungan alam atau yang dikenal dengan sebutan kearifan lingkungan (ecological 

wisdom). Berbagai taboo/larangan-larangan dan denda-denda adat yang diterapkan 

berkaitan dengan kegiatan-kegiatan mereka di lingkungan hutan, dalam kenyataannya 

merupakan mekanisme upaya pelestarian lingkungan alam, binatang-binatang hasil buruan 

mereka. Dalam konteks kegiatan berladang pindah, berkurangnya wilayah lahan 

perladangan akan mengurangi jumlah produksi kegiatan ekonomi tradisional mereka. Jika 

kegiatan produksi bahan makanan mengalami penurunan secara drastis maka gejala ini 

akan mempengaruhi bahkan menyebabkan munculnya bahaya kelaparan bagi warga-warga 

komunitas sosial, yang bermukim di pedalaman. 

 

METODE 

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dimana menggambarkan pengetahuan 

lingkungan KAT Suku Bonai dengan menggunakan data kuantitaif dan kualitatif dengan 

persentase. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rantau Binuang Sakti Kecamatan 

Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Kepala 

Keluarga KAT Suku Bonai di Desa Rantau Binuang Sakti Kecamatan Kepenuhan yang 

yang berjumlah 52 KK, sampling dilakukan secara total dimana seluruh populasi dijadikan 

sampel. Dalam mengumpulkan data kuantitatif peneliti menggunakan teknik questioner 

dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang telah diuji validitasnya, kemudian daftar 

pertanyaan diserahkan kepada responden penelitian. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik dokumentasi sebagai data sekunder, penulis mengumpulkan data 

dengan cara meneliti, mempelajari dan menelaah data yang diperlukan dari beberapa 

dokumen tertulis yang terkait dengan data KAT Suku Bonai. 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data informasi 

yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan diberi nilai 

persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian dengan rumus persentasenya 

mengunakan rumus sebagai berikut : 

%100X
N

F
P   

Keterangan : 

P  = Persentase 

F  = Frekuensi 

N  = Populasi 
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Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan pengetahuan dan perilaku peduli 

lingkungan Komunitas Adat Terpencil Suku Bonai Kabupaten Rokan Hulu keseluruhan 

indicator yang telah diajukan kepada responden dengan mengunakan teknik persentase 

yang diklasifikasikan pada tiga bagian : 

Tabel 1. Interpretasi Skor Tentang Pengetahuan Lingkungan 

No Range Skor Interpretasi Skor Pengkodean 

1 0 % – 49 % Rendah 1 

2 50 % – 74 % Sedang 2 

3 75 % – 100 % Tinggi 3 

Sumber : KemenLH-RI, 2013 

 

Untuk menganalisis pengetahuan dan perilaku peduli lingkungan Komunitas Adat 

Terpencil Suku Bonai, maka perlu dianalisis pengetahuan dan perilaku peduli lingkungan 

pada masing-masing karakteristik responden. Analisis ini dilakukan dari hasil tabulasi 

silang dan analisis chi-square yang terjadi antara pengetahuan dengan karakteristik 

responden.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data dari hasildapat digambarkan pengetahuan lingkungan KAT Suku 

Bonai, sebagaimana paada tabel berikut: 

Tabel 2. Pengetahuan Lingkungan KAT Suku Bonai. 

Indikator 
Alternatif Jawaban 

Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu 

1 32,69 0,00 1,92 65,38 

2 86,54 0,00 0,00 13,46 

3 1,92 0,00 0,00 98,08 

4 26,92 5,77 0,00 67,31 

5 3,85 0,00 0,00 96,15 

6 15,38 0,00 0,00 84,62 

7 15,38 0,00 0,00 84,62 

8 1,92 0,00 0,00 98,08 

9 1,92 0,00 0,00 98,08 

10 40,38 0,00 3,85 55,77 

11 0,00 0,00 3,85 96,15 

12 38,46 1,92 3,85 55,77 

13 0,00 0,00 3,85 96,15 

14 1,92 0,00 1,92 96,15 

Jumlah 19,09 0,55 1,37 78,98 

 

Berdasarkan tabel 2 data dianalisis dengan menggunakan persentase yaitu 19,92 

%, maka pengetahuan lingkungan Komunitas Adat Terpencil Suku Bonai dikategorikan 

Rendah. Untuk menganalisis pengetahuan lingkungan Komunitas Adat Terpencil Suku 

Bonai pada masing-masing responden, maka dilakukan tabulasi silang dan analisis chi-

square yang terjadi antara pengetahuan lingkungan dengan karakteristik responden. Berikut 

tabulasi silang antara jenis kelamin dengan pengetahuan lingkungan Komunitas Adat 

Terpencil Suku Bonai. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3. Tabulasi Silang antara Pengetahuan Lingkungan dengan Jenis Kelamin 

No 
Jenis 

Kelamin 

Pengetahuan Lingkungan 
Total 

Chi-Square 

Rendah Sedang Nilai Sig 

1. Laki-Laki 79,6 % 100 % 80,8 % 

0,758 0,384 2. Perempuan 20,4 % 0,0 % 19,2 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Berdasarkan tabel 3 menjelaskan bahwa tabulasi silang antara pengetahuan 

lingkungan dengan jenis kelamin, pada umumnya jenis kelamin laki-laki cenderung lebih 

tinggi pengetahuan lingkungannya dibandingkan jenis kelamin perempuan, dimana pada 

pengetahuan lingkungan tingkat rendah diketahui jenis kelamin laki-laki sebanyak 79,6% 

dan jenis kelamin perempuan sebanyak 20,4%. Sedangkan pada pengetahuan lingkungan 

tingkat sedang diketahui jenis kelamin laki- laki sebanyak 100 % dan perempuan sebanyak 

0%. Dengan diketahui nilai sig pada chi-square 0,384, dimana nilai sig (0,384 > 0,05) 

maka H0 diterima yang artinya terdapat hubungan yang tidak signifikan antara 

pengetahuan lingkungan dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Dapat 

disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan lingkungan pada masyarakat Komunitas Adat 

Terpencil Suku Bonai masih tergolong rendah baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun 

perempuan, walaupun jenis kelamin laki-laki, ada yang memiliki pengetahuan dengan 

tingkat sedang tetapi persentasenya masih tergolong kecil hanya 7% dari sampel yang ada. 

Berikut tabulasi silang antara umur dengan pengetahuan lingkungan Komunitas Adat 

Terpencil Suku Bonai. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4. Tabulasi Silang antara Pengetahuan Lingkungan dengan Umur 

No Umur 

Pengetahuan 

Lingkungan Total 
Chi-Square 

Rendah Sedang Nilai Sig 

1. < 25 Tahun 8,2 % 0,0 % 7,7 % 

0,272 0,873 
2. 25 – 40 Tahun 59,2 % 66,7 % 59,6 % 

3. > 40 Tahun 32,7 % 33,3 % 32,7 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Berdasarkan tabel 4 di atas menjelaskan bahwa tabulasi silang antara pengetahuan 

lingkungan dengan umur memiliki kecendrungan yang rendah, dimana pada pengetahuan 

lingkungan tingkat rendah diketahui umur < 25 tahun sebanyak 8,2 %, umur 25 – 40 tahun 

sebanyak 59,2 % dan umur > 40 tahun sebanyak 32,7 %, sedangkan pada pengetahuan 

lingkungan tingkat sedang diketahui umur < 25 tahun sebanyak 0%, umur 25 – 40 tahun 

sebanyak 66,7 % dan umur > 40 tahun sebanyak 33,3 %. Dengan diketahui nilai sig pada 

chi-square 0,873, dimana nilai sig (0,873 > 0,05) maka H0 diterima yang artinya terdapat 

hubungan yang tidak signifikan antara pengetahuan lingkungan dengan umur responden, 

baik umur < 25 tahun, 25 – 40 tahun dan > 40 tahun. Dapat disimpulkan bahwa tingkat 

pengetahuan lingkungan pada masyarakat Komunitas Adat Terpencil Suku Bonai masih 

tergolong rendah baik yang berumur < 25 tahun, 25 – 40 tahun dan > 40 tahun, walaupun 

umur 25 – 40 tahun dan > 40 tahun masih ada yang memiliki pengetahuan dengan tingkat 

sedang tetapi persentasenya masih tergolong kecil hanya 5-6% dari sampel yang ada. 

Berikut tabulasi silang antara status dengan pengetahuan lingkungan Komunitas Adat 

Terpencil Suku Bonai. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 5. Tabulasi Silang antara Pengetahuan Lingkungan dengan Status 

No Status 
Pengetahuan Lingkungan 

Total 
Chi-Square 

Rendah Sedang Nilai Sig 

1. Belum Kawin 80,0 % 33,3 % 1,9 % 

16,712 0,000 
2. Kawin 95,9 % 66,7 % 94,2 % 

3. Duda/Janda 4,1 % 0,0 % 3,8 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Berdasarkan tabel 5 di atas menjelaskan bahwa tabulasi silang antara pengetahuan 

lingkungan dengan status, dimana pada pengetahuan lingkungan tingkat rendah diketahui 

status belum kawin sebesar 0%, status kawin sebanyak 95,9% dan status Duda/Janda 

sebanyak 4,1% sedangkan pada pengetahuan tingkat sedang diketahui status belum kawin 

sebanyak 33,3%, status kawin sebanyak 66,7% dan status Duda/Janda sebanyak 0%. 

Dengan diketahui nilai sig pada chi-square 0,000, dimana nilai sig (0,000 < 0,05) maka H0 

ditolak yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan lingkungan 

dengan status responden, baik status belum kawin, kawin dan duda/janda. Dapat 

disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan lingkungan pada masyarakat Komunitas Adat 

Terpencil Suku Bonai masih tergolong rendah baik status belum kawin, kawin dan 

duda/janda, walaupun status kawin masih ada yang memiliki pengetahuan dengan tingkat 

sedang tetapi persentasenya masih tergolong kecil hanya 4% dari sampel yang ada. 

Berikut tabulasi silang antara pendidikan dengan pengetahuan lingkungan 

Komunitas Adat Terpencil Suku Bonai. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 6. Tabulasi Silang antara Pengetahuan Lingkungan dengan Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan 
Pengetahuan Lingkungan 

Total 
Chi-Square 

Rendah Sedang Nilai Sig 

1. SD 79,6 % 100  % 80,8 % 

0,758 0,685 
2. SLTP 6,1 % 0,0 % 5,8 % 

3. SLTA 14,3 % 0,0 % 13,5 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Berdasarkan tabel 6 di atas menjelaskan bahwa tabulasi silang antara pengetahuan 

lingkungan dengan pendidikan, dimana pada pengetahuan lingkungan tingkat rendah 

diketahui pendidikan SD sebanyak 79,6%, pendidikan SMP sebanyak 6,1% dan 

pendidikan SMA sebanyak 14,3% sedangkan pada pengetahuan tingkat sedang diketahui 

pendidikan SD sebanyak 100%, pendidikan SMP tidak sebanyak 0% dan pendidikan SMA 

sebanyak 0%. Dengan diketahui nilai sig pada chi-square 0,685, dimana nilai sig (0,685 > 

0,05) maka H0 diterima yang artinya terdapat hubungan yang tidak signifikan antara 

pengetahuan lingkungan dengan pendidikan responden, baik pendidikan SD, SLTP dan 

SLTA. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan lingkungan pada masyarakat 

Komunitas Adat Terpencil Suku Bonai masih tergolong rendah baik pendidikan SD, SMP 

dan SMA, walaupun pendidikan SD masih ada yang memiliki pengetahuan dengan tingkat 

sedang tetapi persentasenya masih tergolong kecil hanya 7% dari sampel yang ada. Berikut 

tabulasi silang antara pekerjaan dengan pengetahuan lingkungan Komunitas Adat 

Terpencil Suku Bonai. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 7. Tabulasi Silang antara Pengetahuan Lingkungan dengan Pekerjaan 

No Pekerjaan 
Pengetahuan Lingkungan 

Total 
Chi-Square 

Rendah Sedang Nilai Sig 

1. Wiraswasta 6,1 % 0,0  % 5,8 % 

0,232 0,890 
2. Petani/Perkebun 67,3 % 66,7 % 67,3 % 

3. Lainnya 26,5 % 33,3 % 26,9 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Berdasarkan tabel 27 di atas menjelaskan bahwa tabulasi silang antara pengetahuan 

lingkungan dengan pekerjaan, dimana pada pengetahuan tingkat rendah diketahui 

pekerjaan Wiraswasta sebanyak 6,1%, pekerjaan petani/pekebun sebanyak 67,3% dan 

pekerjaan lainnya sebanyak 26,5% sedangkan pada pengetahuan tingkat sedang diketahui 

pekerjaan Wiraswasta sebanyak 0%, pekerjaan petani/pekebun sebanyak 66,7% dan 

pekerjaan lainnya sebanyak 33,3%. Dengan diketahui nilai sig pada chi-square 0,890, 

dimana nilai sig (0,890 > 0,05) maka H0 diterima yang artinya terdapat hubungan yang 

tidak signifikan antara pengetahuan lingkungan dengan pekerjaan responden, baik 

pekerjaan wiraswasta, petani/pekebun dan pekerjaan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa 

tingkat pengetahuan lingkungan pada masyarakat Komunitas Adat Terpencil Suku Bonai 

masih tergolong rendah baik pekerjaan wiraswasta, petani/pekebun dan pekerjaan lainnya, 

walaupun pekerjaan petani/pekebun masih ada yang memiliki pengetahuan dengan tingkat 

sedang tetapi persentasenya masih tergolong kecil hanya 6% dari sampel yang ada. Berikut 

tabulasi silang antara pekerjaan dengan pengetahuan lingkungan Komunitas Adat 

Terpencil Suku Bonai. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 8. Tabulasi Silang antara Pengetahuan Lingkungan dengan Kondisi Ekonomi 

No Kondisi Ekonomi 
Pengetahuan Lingkungan 

Total 
Chi-Square 

Rendah Sedang Nilai Sig 

1. < 500 Ribu Rupiah 4,1 % 0,0  % 3,8 % 

2,987 0,398 

2. 500 Ribu – 1 Juta 

Rupiah 

22,4 % 66,7 % 25,0 % 

3. 1,1 Juta – 2,5 Juta 

Rupiah 

71,4 % 33,3 % 69,2 % 

4. >2,5 Juta Rupiah 2,0 % 0,0 % 1,9 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Berdasarkan tabel 8 di atas menjelaskan bahwa tabulasi silang antara pengetahuan 

lingkungan dengan kondisi ekonomi, dimana pada pengetahuan tingkat rendah diketahui 

kondisi ekonomi < 500 ribu sebanyak 4,1%, kondisi ekonomi 500 ribu – 1 juta sebanyak 

22,4%, kondisi ekonomi 1,1 juta – 2,5 juta sebanyak 71,4% dan kondisi ekonomi > 10 juta 

sebanyak 2,0% sedangkan pada pengetahuan tingkat sedang diketahui pendapatan < 500 

ribu sebanyak 0%, pendapatan 500 ribu – 1 juta sebanyak 66,7%, pendapatan 1,1 juta – 2,5 

juta sebanyak 33,3% dan pendapatan > 10 juta sebanyak 0%. Dengan diketahui nilai sig 

pada chi-square 0,394, dimana nilai sig (0,394 > 0,05) maka H0 diterima yang artinya 

terdapat hubungan yang tidak signifikan antara pengetahuan lingkungan dengan kondisi 

ekonomi responden, baik kondisi ekonomi < 500 ribu, 500 ribu – 1 juta, 1,1 juta – 2,5 juta 

dan > 10 juta. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan lingkungan pada masyarakat 

Komunitas Adat Terpencil Suku Bonai masih tergolong rendah baik kondisi ekonomi < 

500 ribu, 500 ribu – 1 juta, 1,1 juta – 2,5 juta dan > 10 juta, walaupun kondisi ekonomi 500 

ribu – 1 juta masih ada yang memiliki pengetahuan dengan tingkat sedang tetapi 

persentasenya masih tergolong kecil hanya 18% dari sampel yang ada. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilkukan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 

lingkungan Komunitas Adat Terpencil Suku Bonai Kabupaten Rokan Hulu dikategorikan 

rendah. Karakteristik responden yang berhubungan dengan pengetahuan lingkungan terdiri 

dari jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan.Namun terdapat korelasi 

yang sangat signifikan antara status perkawinan dengan pengetahuan lingkungan 

Komunitas Adat Terpencil Suku Bonai.  
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