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ABSTRAK 

 
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sikap Orang Rimba Singosari terhadap diversifikasi pangan 
di Desa Pematang Kabau, untuk mengetahui tingkat diversifikasi pangan Orang Rimba Singosari di 
Desa Pematang Kabau, dan untuk menganalisis hubungan antara sikap Orang Rimba Singosari 
terhadap diversifikasi pangan di Desa Pematang Kabau.. Penelitian ini mulai dilakukan pada awal 
Oktober 2017 sampai November 2017. Komponen sikap yang dimaksud meliputi kognitif, afektif, dan 
konatif. Lalu, diversifikasi pangan dibagi menjadi sembilan kelompok bahan pangan yaitu; kelompok 
padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-
kacangan, gula, sayuran dan buah-buahan, lain-lain. Kemudian, untuk populasi relatif kecil dan 
menetapkan sebanyak tiga puluh enam kepala keluarga dengan metode penentuan responden 
sensus. Penelitian ini menggunakan metode statistik uji chi-square dengan tabel kontingensi 2x2 pada 
tingkat kesalahan 5%. Hasil analisis data menunjukkan bahwa sikap Orang Rimba kelompok Singosari 
terhadap diversifikasi pangan terbukti positif, tingkat diversifikasi pangan Orang Rimba kelompok 
Singosari menunjukkan implementasi diversifikasi pangan yang tinggi, dan terdapat hubungan antara 
sikap Orang Rimba kelompok Singosari terhadap diversifikasi pangan dengan perolehan nilai x

2 
hitung = 

4,28 ≥ x
2 

tabel = 3,84 maka keputusannya tolak H0. Artinya terdapat hubungan signifkan antara sikap 
Orang Rimba Kelompok Singosari terhadap diversifikasi pangan di Desa Pematang Kabau Kecamatan 
Air Hitam Kabupaten Sarolangun Tahun 2017. 
 
Kata Kunci: Diversifikasi Pangan, Sikap, Orang Rimba, Chi-Square  

ABSTRACT 
 

This research was aimed to knows relationship between the attitude of Orang Rimba Singosari Group 
towards food of diversity in Pematang Kabau village, to knows the level of food of diversity in 
Pematang Kabau Village, and to analysed relationship between the attitude of Orang Rimba Singosari 
Group towards food of diversity in Pematang Kabau Village. This research started in early October 
2017

th 
until November 2017

th
. The component of attitude include cognitive, affective, and conative. 

After that, the food of diversity were categorized into nine materials which are; rice plant group, 
tuber group, animal food group, oil and fat, fruit/oily seeds, beans group, sugar, vegetables and 
fruits, and others. Then, population were relatively small and determined  as many 36 family head by 
a census method. The data were analysed in chi-square test (2x2) on 5% mistaken degree . The result 
of data analysed shows that the attitude of Orang Rimba Singosari Group in food of diversity has 
proved in positive, The implementation level food of diversity on Orang Rimba Singosari Group has 
high, and there were relationship between the attitude Orang Rimba Singosari Group toward food of 
diversity by the value x

2
 test (4,28) > x

2 
table 3,8 that reject H0. It means, there was a significant relation 

between Orang Rimba Singosari Group attitude to food of diversity in Pematang Kabau village Air 
Hitam district Sarolangun Regency on 2017.  
 
Keywords: Food of diversity, attitude, Orang Rimba, Chi-square test 
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PENDAHULUAN 

 Dalam penyelenggaran ketahanan pangan, peran pemerintahan provinsi dan 
kabupaten/kota dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana diamanatkan dalam 
Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 adalah melaksanakan dan 
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masing-masing 
dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, 
dilakukan dengan: (a) memberikan informasi dan pendidikan ketahanan pangan; (b) 
meningkatkan motivasi masyarakat; (c) membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan 
pangan; (d) meningkatkan kemandirian ketahanan pangan. (Anonim, 2012). 
 Dari pengertian ketahanan tersebut lahirlah prinsip dasar yakni mengenai pola 
konsumsi pangan. Strategi nasional penerapan pola konsumsi pangan perlu segera 
diimplementasikan. Fokus implementasi adalah pada upaya promosi pangan beragam, 
bergizi seimbang dan aman serta aktivitas fisik yang baik, benar, terukur, dan teratur yang 
dilakukan oleh setiap individu. Pola konsumsi pangan masyarakat juga berhubungan 
signifikan dengan kondisi ketidaktahanan atau ketahanan masyarakat, sebab susunan 
makanan yang biasa dikonsumsi mencakup jenis dan jumlah bahan makanan yang 
dikonsumsi seseorang atau kelompok/penduduk dalam frekuensi dan jangka waktu tertentu 
adalah pengertian pola konsumsi pangan agar tercapainya upaya pangan beragam, bergizi, 
seimbang, dan aman. (Kemenkes, 2011). 
 Terkait dengan hal ini, implementasi diversifikasi tentu tidak luput dari upaya 
pangan yang beraneka ragam bagi masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah 
masyarakat yang berada di dalam wilayah Kabupaten Sarolangun pada umumnya, 
Kecamatan Air Hitam khususnya. Pada wilayah administrasi Desa Pematang Kabau, Dusun 
Singosari terdapat kelompok Orang Rimba Singosari yang dipimpin oleh H. Helmi. Kelompok 
ini memiliki jumlah anggota kelompok terbanyak di wilayah Kabupaten Sarolangun 
berdasarkan pada Tabel 2, yaitu sebanyak 144 jiwa. Kelompok ini terdiri dari 69 jiwa berjenis 
kelamin laki-laki dan 71 jiwa berjenis kelamin perempuan.  
 Perpindahan sebagian kelompok Orang Rimba dari dalam kawasan TNBD ke Dusun 
Singosari diperkuat yakni dengan alasan mata pencaharian yang semakin lama semakin 
menyempit, regulasi pemerintah yang melarang segala bentuk kegiatan dalam kawasan 
konservasi Taman Nasional Bukit Duabelas,  lalu interaksi Orang Rimba dengan masyarakat 
transmigrasi disekitar kian lama kian berkembang dalam pergaulan, serta adanya 
pendidikan dari luar yang didapatkan; tidak tetap terjadwal namun berkelanjutan. 
Dijabarkan bahwa penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui sikap Orang Rimba 
Singosari terhadap diversifikasi pangan di Desa Pematang Kabau. 2) Untuk mengetahui 
tingkat diversifikasi pangan Orang Rimba Singosari di Desa Pematang Kabau, 3) Untuk 
menganalisis hubungan antara sikap Orang Rimba Singosari terhadap diversifikasi pangan di 
Desa Pematang Kabau. 

METODOLOGI PENELITIAN 
 Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam 
Kabupaten Sarolangun. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) 
dengan pertimbangan sebagai daerah yang terdapat aktivitas Orang Rimba. Aktivitas yang 
dimaksud adalah aktivitas Orang Rimba Singosari yang berpindah tempat dari kawasan 
Taman Nasional Bukit Duabelas ke wilayah administrasi Desa Pematang Kabau dan 
bergabung dalam struktur masyarakat desa. Data yang diperoleh melalui metode 



 
 

wawancara langsung terhadap Orang Rimba Singosari yang dipilih sebagai responden, lalu 
data yang  dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. 
Populasi yang dimaksud merupakan Orang Rimba Singosari di Desa Pematang Kabau 
Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun. Pemilihan daerah penelitian dilakukan secara 
sengaja (purposive) dengan pertimbangan di daerah ini terdapat aktivitas Orang Rimba yang 
berpindah tempat dari kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas ke wilayah administrasi 
Desa Pematang Kabau. 
 Berdasarkan data penduduk Orang Rimba Singosari (WARSI, 2016) bahwa terdapat 
jumlah Orang Rimba yang berpindah ke wilayah administrasi Desa Pematang Kabau tercatat 
sebanyak 144 jiwa yang terdiri dari 36 KK; kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, dan 
anak-anak. Penelitian ini menentukan 36 KK yang dikenal dengan total populasi atau sensus 
(Usman & Purnomo, 19--). Metode ini dilakukan dengan menggunakan 36 kepala keluarga 
sebagai responden penelitian. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan anggota 
populasi yang relatif kecil dan peran kepala keluarga sebagai pengambil keputusan dalam 
rumah tangga dan pemenuhan nafkah. 
 Analisis data disederhanakan terlebih dahulu menggunakan tabulasi distribusi 
frekuensi dan persentase (%) sedangkan untuk mengetahui sikap Orang Rimba terhadap 
diversifikasi pangan dilakukan secara sedarhana melalui uji Chi-Square dengan kontingensi 
2x2. Menurut Siegel (2011), Apabila sel berisi frekuensi ≥ 5, maka rumus yang digunakan: 

x2= 
           

                    
 

Sedangkan bila terdapat sel yang berisi frekuensi < 5 digunakan rumus sebagai berikut : 

x2= 
 [        

 

 
]
 

                    
  

Keterangan : N = Jumlah sampel 

Tabel 1. Tabel Analisis Kontingensi 2x2 

Sikap Orang Rimba 
Kelompok Singosari 

Diversifikasi Pangan 
Jumlah 

Tinggi Rendah 

Tinggi (S)         

Rendah (KS)         

Jumlah           

 
Dimana: 
S  = Sesuai 
KS = Kurang sesuai 
DP = Diversifikasi Pangan 
 Nilai (X2) pada tabel derajat bebas (Db) = 1 pada tingkat kepercayaan 95% dengan 
tingkat kesalahan adalah 3,84 dapat dibandingkan antara x2hitung dengan x2 tabel dengan 
keputusan sebagai berikut: 

1. Jika x2 hitung [ ≤ x2  = 5 % db = (b – 1) (k-1) ] terima Ho 



 
 

2. Jika x2 hitung [ ≥ x2  = 5 % db = (b – 1) (k-1) ] tolak Ho 

 Selanjutnya untuk mengukur hubungan  antara kedua variabel digunakan koefisien 
kontingensi dengan rumus sebagai berikut: 

       √
  

     
 

Dimana : 
N  = Jumlah sampel 
C  = Koefisien kontingensi 
 Seterusnya untuk mengukur keeratan hubungan digunakan perhitungan dengan 
menggunakan rumus yaitu: 

   
    

     
   Diketahui,         √

   

 
    dan   Chit = √

  

     
 

Dimana ; 
r    = Koefisien keeratan hubungan 
m  = Jumlah kolom / baris pada tabulasi silang 
Dengan kategori : 

a. Hubungan digolongkan lemah apabila nilai terletak antara 0 – 0,353 
b. Hubungan digolongkan kuat apabila nilai terletak antara 0,353 – 0,707 

  Berikutnya untuk menghitung terdapat hubungan signifikan atau tidak, 
dapat menggunakan perhitungan dengan rumus sebagai berikut : 

       √
    

       
 

Di mana ; 
        
        
Jika t hitung ( ≤ t tabel = (               Terima Ho 
Jika t hitung ( > t tabel = (               Tolak Ho 

  = Tidak terdapat hubungan signifikan antara sikap Orang Rimba terhadap diversikasi 
pangan di Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun 
    = Terdapat hubungan signifikan antara sikap Orang Rimba terhadap diversifikasi 
pangan di Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun 
 Adapun konsepsi pengukuran yang ditetapkan dalam perolehan data meliputi: 
Komponen kognitif Orang Rimba kategori skor rata-rata rendah jika skor  14-42, tinggi jika 
skor  43-70, komponen afektif Orang Rimba skor rata-rata rendah jika skor  9-27, tinggi jika 
skor  28-45, komponen konatif Orang Rimba skor rata-rata rendah jika skor 9 -27, tinggi jika 
skor  28-45. Diversifikasi Pangan dengan skor rata-rata tinggi jika skor 46-75, rendah jika 
skor 15-45.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sikap Orang Rimba Kelompok Singosari Terhadap Diversifikasi Pangan di Desa Pematang 
Kabau 
 Sikap merupakan komponen penting dalam jiwa dan sangat kuat memengaruhi 
setiap keputusan yang akan diambil. Sikap terlahir dari proses sosialisasi dimana seseorang 
akan bereaksi sesuai dengan stimulasinya, jika sikap mengarah pada objek tertentu maka 



 
 

adaptasi pada objek tersebut dipengaruhi oleh lingkaran sekitar dan kesedian untuk 
bereaksi dari individu terhadap objek tertentu. (Susanti, Novi 2010). 
 Untuk mengetahui sikap Orang Rimba kelompok Singosari terhadap diversifikasi 
pangan di Desa Pematang Kabau dapat dilihat pada Tabel 2 berikut: 
 
Tabel 2. Skor dan Persentase Sikap Orang Rimba Kelompok Singosari Terhadap Diversifikasi 
 Pangan Tahun 2017  

Kategori Frekuensi (orang) Persentase (%) 

Tinggi 19 53 

Rendah 17 47 

 36 100 

 Berdasarkan Tabel 2 memperlihatkan bahwa 53% Orang Rimba kelompok Singosari 
memiliki sikap positif dan beradaptasi di lingkungannya terhadap diversifikasi pangan di 
Desa Pematang Kabau. Sedangkan Orang Rimba kelompok Singosari yang bersikap negatif 
adalah 47%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Orang Rimba kelompok Singosari pada 
umumnya menunjukkan sikap positif terhadap diversifikasi pangan. Sikap menerima Orang 
Rimba kelompok Singosari terhadap diversifikasi pangan ini menunjukkan bahwa Orang 
Rimba kelompok Singosari cenderung untuk menyenangi, mendekati, dan menerima 
diversifikasi pangan. 
 
Komponen Kognitif 
  Komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau  
apa yang benar bagi objek sikap. Kognitif yang dimaksud adalah pengetahuan Orang Rimba 
singosari terhadap diversifikasi pangan di Desa Pematang Kabau. Hal ini, tentu memberi 
pandangan semakin tinggi tingkat pengetahuan mengenai diversifikasi pangan maka 
kemungkinan besar Orang Rimba kelompok Singosari untuk mampu mengimplementasikan 
kebijakan tersebut. Setiap rangsangan objek tanpa adanya peningkatan pengetahuan maka 
objek tersebut akan lebih sulit diimplementasikan. Untuk mengetahui frekuensi sikap Orang 
Rimba kelompok Singosari melalui komponen kognitif dapat dilihat dari Tabel 3: 

Tabel 3. Skor Kognitif Orang Rimba Kelompok Singosari Tehadap Diversifikasi Pangan Tahun 
2017 

Skor Kategori Frekuensi (orang) Persentase (%) 

43 – 70 Tinggi 28 77,8 

14 – 42 Rendah 8 22,2 

Jumlah  36 100 

 Berdasarkan Tabel 3 komponen kognitif terhadap diversifikasi pangan Tahun 2017 
tergolong tinggi yaitu 77,8%. Artinya Orang Rimba kelompok Singosari di Desa Pematang 
Kabau memiliki tingkat pengetahuan mengenai diversifikasi pangan yang baik. Hal ini, 
menunjukkan bahwa sebagian besar Orang Rimba kelompok Singosari di Desa Pematang 



 
 

Kabau memiliki tingkat pengetahuan dalam setiap upaya diversifikasi pangan dari mulai 
kelompok bahan pangan padi-padian hingga kelompok pangan lain-lain. 

Komponen Afektif 
 Komponen Afektif menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap 
suatu objek sikap. Komponen ini yang dimaksud pada aspek emosional terhadap 
diversifikasi pangan di Desa Pematang Kabau oleh Orang Rimba kelompok Singosari. 
   Komponen ini merupakan ukuran nilai senang/tidak senang, suka/tidak suka 
responden yang setuju dengan diversifikasi pangan. Penerapan ini akan sulit dikembangkan 
jika kesukaran mereka untuk suka/tidak suka adalah rendah, tetapi jika tingkat suka/tidak 
suka Orang Rimba tinggi maka penerapan diversifikasi pangan akan lebih mudah 
diupayakan. Untuk mengetahui frekuensi sikap Orang Rimba kelompok Singosari 
berdasarkan komponen afektif di Desa Pematang Kabau dapat dilihat dari Tabel 4: 

Tabel 4. Skor Afektif Orang Rimba Kelompok Singosari Tehadap Diversifikasi Konsumsi 
Pangan Tahun 2017 

Skor Kategori Frekuensi (orang) Presentase (%) 

28 – 45 Tinggi 27 75 

9 – 27 Rendah 9 25 

Jumlah  36 100 

 Berdasarkan Tabel 4 dijelaskan bahwa komponen afektif terhadap diversifikasi 
pangan di Desa Pematang Kabau Tahun 2017 cukup tinggi dengan persentase 75%, artinya 
Orang Rimba kelompok Singosari di Desa Pematang Kabau sebagian besar senang dan suka 
dengan diversifikasi pangan. 

Komponen Konatif 
 Komponen perilaku atau komponen konatif dalam strukur sikap menunjukkan 
bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam seseorang berkaitan 
dengan objek sikap yang dihadapinya.  Komponen ini diartikan mengenai kecenderungan 
berperilaku Orang Rimba terhadap diversifikasi pangan di Desa Pematang Kabau. Untuk 
mengetahui frekuensi sikap Orang Rimba kelompok Singosari berdasarkan komponen 
konatif di Desa Pematang Kabau dapat dilihat dari Tabel 5: 

Tabel 5. Skor Konatif Orang Rimba Singosari Terhadap Diversifikasi Pangan Tahun 2017 

Skor Kategori Frekuensi (orang) Presentase (%) 

28 – 45 Tinggi 22 61,1 

9 – 27 Rendah 14 38,9 

Jumlah  36 100 

 Berdasarkan Tabel 5 bahwa komponen konatif Orang Rimba kelompok Singosari di 
Desa Pematang Kabau yaitu dengan persentase 61,1%. Artinya kecenderungan Orang Rimba 
terhadap diversifikasi pangan tergolong  tinggi. Hal ini diperoleh dari hasil penelitian bahwa 



 
 

disamping pengetahuan, kesetujuan juga terdapat kemauan dalam mengupayakan aktivitas 
ragam pangan pada keluarga mereka di kehidupan sehari-hari.  

Tingkat Diversifikasi Pangan Kelompok Singosari di Desa Pematang Kabau 
   Dalam roadmap diversifikasi pangan (Kementan RI) menjelaskan bahwa disusunnya 
roadmap tersebut digunakan untuk acuan sukses pembangunan pertanian. 
Penganekaragaman pangan adalah untuk memantapkan atau membudayakan pola 
konsumsi pangan yang beraneka ragam untuk mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif. 
Untuk mengetahui skor tingkat diversifikasi pangan Orang Rimba kelompok Singosari di 
Desa Pematang Kabau dapat dilihat dari Tabel 6: 

Tabel 6. Skor Diversifikasi Pangan di Orang Rimba Kelompok Singosari Desa Pematang Kabau 
 Tahun 2017 

Skor Kategori Frekuensi (orang) Presentase (%) 

46 – 75 Tinggi 26 72,2 

15 – 45 Rendah 10 27,8 

Jumlah  36 100 

 Berdasarkan Tabel 6 bahwa implementasi diversifikasi pangan responden Orang 
Rimba kelompok Singosari di Desa Pematang Kabau diperoleh hasil persentase dengan nilai 
72,2% dan tergolong tinggi. Hal ini menjelaskan bahwa sebagian besar Orang Rimba 
kelompok Singosari telah menerapkan diversifikasi pangan.  

Hubungan antara Komponen Kognitif Orang Rimba Kelompok Singosari terhadap 
Diversifikasi Pangan 
 Komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau  
apa yang benar bagi objek sikap. Berikut hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 7: 

Tabel 7. Kontingensi hubungan antara komponen kognitif Orang Rimba kelompok Singosari 
terhadap diversifikasi pangan di Desa Pematang Kabau Tahun 2017 

Kognitif Orang Rimba 
Kelompok Singosari 

Diversifikasi Pangan 
Jumlah 

Tinggi Rendah 

Tinggi 23 5 28 

Rendah 3 5 8 

Jumlah 26 10 36 

 Berdasarkan hasil statistik non parametrik dengan menggunakan uji Chi-Square 
diperoleh nilai x2

hit sebesar 4,156 > x2 tabel sebesar 3,84 maka keputusannya terima H1 tolak 
H0. Artinya terdapat hubungan antara komponen kognitif Orang Rimba kelompok Singosari 
terhadap diversifikasi pangan di Desa Pematang Kabau. Untuk mengukur keeratan 
hubungan antara komponen kognitif Orang Rimba kelompok Singosari terhadap diversifikasi 
pangan di Desa Pematang Kabau didapat derajat (C) 0,321 lalu  digunakan uji r dengan nilai 



 
 

0,452 artinya keeratan hubungan digolongkan kuat, karena berada diantara 0,353–0,707. 
Dari nilai r tersebut diperoleh nilai thit= 2,979 > dari ttabel (α/2 = 5%) db=30) = 1,69726, maka 
keputusan terima H1 tolak H0. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara komponen 
kognitif Orang Rimba kelompok Singosari terhadap diversifikasi pangan di Desa Pematang 
Kabau pada taraf kepercayaan 95%. Hubungan ini menunjukkan setiap pengetahuan yang 
mereka dapatkan berdasarkan sembilan kelompok bahan pangan diversifikasi konsumsi 
pangan telah dilakukan. Semakin besar tingkat pengetahuan Orang Rimba kelompok 
Singosari maka semakin tinggi hubungan terhadap diversifikasi pangan yang nantinya akan 
diterapkan. Menurut Ancok (1997) bahwa adanya pengetahuan tentang suatu hal akan 
menyebabkan seseorang bersikap positif pada objek tersebut. 

Hubungan Antara Komponen Afektif Orang Rimba Kelompok Singosari Terhadap 
Diversifikasi Pangan 
 Komponen afektif merupakan emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek 
sikap. Afektif yang dimaksud mengarah pada tingkat setuju–tidak sejutu/senang atau tidak 
senang responden terhadap diversifikasi pangan. Berikut adalah hasil penelitian dapat 
dilihat pada Tabel 8: 

Tabel 8. Kontingensi Hubungan Antara Komponen Afektif Orang Rimba Kelompok Singosari 
Terhadap Diversifikasi Pangan Tahun 2017 

Afektif Orang Rimba 
Kelompok Singosari 

Diversifikasi Pangan 
Jumlah 

Tinggi Rendah 

Tinggi 24 3 27 

Rendah 2 7 9 

Jumlah 26 10 36 

 Berdasarkan hasil statistik non parametrik dengan menggunakan uji Chi-Square 
diperoleh nilai x2

hit = 11,81 > x2 tabel= 3,84 maka keputusannya tolak H0 terima H1. Artinya 
terdapat hubungan antara komponen afektif Orang Rimba kelompok Singosari terhadap 
diversifikasi pangan. Selanjutnya untuk mengukur keeratan hubungan antara komponen 
afektif terhadap diversifikasi pangan di Desa Pematang Kabau didapat derajat hubungan (C) 
0,497 lalu digunakan uji r dengan nilai 0,703 artinya keeratan hubungan digolongkan kuat, 
karena berada di antara 0,353–0,707. Sehingga, didapatnya nilai r maka diperoleh nilai thit = 
5,76 > dari ttabel (α/2 = 5%) db=30) =1,69726 maka keputusan terima H1 tolak H0. Artinya 
terdapat hubungan yang signifikan antara komponen afektif Orang Rimba kelompok 
Singosari terhadap diversifikasi pangan di Desa Pematang Kabau pada taraf kepercayaan 
95%. Hubungan ini menunjukkan setiap kesukaan atau setuju Orang Rimba kelompok 
Singosari dalam menerima setiap individu pangan pada diversifikasi pangan sesuai 
komposisi yang dianjurkan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementan RI. Hal ini yang 
kemudian menjadi dorongan diterapkan atau tidaknya diversifikasi pangan. Dengan adanya 
sikap emosional yang baik tentang suatu hal, akan mendorong terjadi perubahan perilaku 
sebagaimana yang dikatakan oleh Azwar (2015) menjelaskan bahwa adanya penilaian 



 
 

emosional tentang manfaat suatu hal akan menyebabkan seseorang bersikap positif atau 
suka terhadap kegiatan itu. 
Hubungan Antara Komponen Konatif Orang Rimba Kelompok Singosari Terhadap 
Diversifikasi Pangan 
 Komponen konatif merupakan kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri 
seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Konatif ini mengarah kepada 
kemauan Orang Rimba kelompok Singosari terhadap implementasi diversifikas pangan. 
Berikut adalah hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 9: 

Tabel 9.   Kontingensi hubungan antara komponen konatif terhadap diversifikasi konsumsi 
pangan Tahun 2017 

Konatif Orang Rimba 
Kelompok Singosari 

Diversifikasi  Pangan 
Jumlah 

Tinggi Rendah 

Tinggi 19 3 22 

Rendah 7 7 14 

Jumlah 26 10 36 

 Berdasarkan hasil statistik non parametrik yang menggunakan uji Chi-Square 
diperoleh nilai x2

hit = 3,97 > x2 tabel = 3,84 maka keputusannya terima H1 tolak H0. Artinya 
terdapat hubungan antara komponen konatif Orang Rimba kelompok Singosari terhadap 
diversifikasi pangan di Desa Pematang Kabau, untuk mengukur keeratan hubungan antara 
komponen konatif Orang Rimba kelompok Singosari terhadap diversifikasi pangan di Desa 
Pematang Kabau didapat derajat hubungan (C) 0,315 lalu digunakan uji r sehingga diperoleh 
nilai r = 0,445 artinya keeratan hubungan digolongkan kuat, karena berada diantara 0,353–
0,707. Sehingga, didapatnya nilai r maka diperoleh nilai thit = 2,904 > dari ttabel (α/2 = 5%) 
db=30) = 1,69726, maka keputusan terima H1 tolak H0. Artinya terdapat hubungan yang 
signifikan antara komponen konatif Orang Rimba kelompok Singosari terhadap diversifikasi 
pangan di Desa Pematang Kabau pada taraf kepercayaan 95%. Hubungan ini menjelaskan 
tingkat kecenderungan berperilaku/kemauan Orang Rimba kelompok Singosari dalam 
melakukan diversifikasi pangan cenderung besar yang ditunjukkan pada setiap hasil 
kuesioner yang diperoleh. Menurut (Azwar S, 2015) menjelaskan tentang bagaimana 
kecenderungan berperilaku dalam diri seseorang yang berkaitan dengan objek sikap yang 
dihadapinya. Kaitan ini didasari oleh asumsi bahwa kepercayaan dan perasaan 
mempengaruhi perilaku.  
 
Hubungan antara Sikap Orang Rimba Kelompok Singosari terhadap Diversifikasi Pangan 
 Sikap Orang Rimba kelompok Singosari dalam implementasi diversifikasi pangan 
pada dalam keluarganya tidak terlepas dari kesiapannya para kepala keluarga/obyek 
tersebut. Hal ini mengarah pada komponen kognitif, afektif, dan konatif dari responden itu 
sendiri. Penilaian Orang Rimba kelompok Singosari terhadap diversifikasi pangan pada 
keluarganya akan timbul suatu respon yang mengarah untuk menerapkan atau tidak 
menerapkan secara berkelanjutan. Berikut uraiannya: 



 
 

Tabel 10. Kontingensi sikap Orang Rimba kelompok Singosari terhadap diversifikasi pangan 
Tahun 2017 

Sikap Orang 
Rimba Singosari 

Diversifikasi Pangan 
Jumlah 

Tinggi Rendah 

Tinggi 17 2 19 

Rendah 9 8 17 

Jumlah 26 10 36 

 Tabel 10 menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan hubungan antara sikap 
Orang Rimba kelompok Singosari dengan implementasi diversifikasi pangan. Dalam 
ukurannya, apabila sikap Orang Rimba kelompok Singosari semakin tinggi maka akan ada 
kecenderungan sikap Orang Rimba kelompok Singosari dengan psikomotorik/perilaku akan 
semakin tinggi. Artinya Orang Rimba kelompok Singosari cenderung menerima/positif dalam 
implementasi diversifikasi pangan dalam pemenuhan kebutuhan makanan  pada 
keluarganya. 
 Berdasarkan hasil statistik non parametrik dengan menggunakan melalui uji Chi-
Square diperoleh nilai x2

hit sebesar 4,28 > x2 tabel sebesar 3,84 maka keputusannya tolak H0 

terima H1. Artinya terdapat hubungan antara sikap Orang Rimba kelompok Singosari 
terhadap diversifikasi pangan di Desa Pematang Kabau Tahun 2017. Untuk mengukur 
keeratan hubungan, didapat derajat hubungan (C) 0,325 lalu digunakan uji r dengan nilai 
0,461 artinya keeratan hubungan digolongkan kuat. Dari nilai r tersebut diperoleh nilai thit =  
3,030 > dari ttabel (α/2 = 5%) db=30) = 1,69726 maka keputusannya tolak H0 terima H1 artinya 
terdapat hubungan yang signifikan antara sikap Orang Rimba kelompok Singosari terhadap 
diversifikasi pangan pada taraf kepercayaan 95%. Hubungan ini menjelaskan bahwa sikap 
yang dimaksud mulai dari tingkat pengetahuan, emosional hingga tingkat kecenderungan 
kemauan/perilaku Orang Rimba kelompok Singosari yang berdasarkan sembilan kelompok 
bahan pangan yang telah ditentukan pada diversifikasi pangan menunjukkan sikap 
menerima.  
 Landasan tersebut menjadi acuan bahwa dirumahkannya Orang Rimba kelompok 
Singosari dalam wilayah administratif di Desa Pematang Kabau Dusun Singosari oleh 
pemerintah selama ini hingga dapat bertahan hidup dan beradaptasi hingga saat ini adalah 
sesuai, terlepas dari tantangan yang dihadapi Orang Rimba itu sendiri dalam kehidupan 
rumah tangganya. Menurut (Azwar S, 2015) menjelaskan bahwa perubahan sikap atau 
perilaku seseorang sebagai akibat dari penerimaan informasi atau adopsi suatu objek atau 
stimulus. Apabila individu berada dalam situasi yang betul-betul bebas dari berbagai bentuk 
tekanan atau hambatan yang dapat mengganggu ekspresi sikapnya maka dapat diharapkan 
bahwa bentuk-bentuk perilaku merupakan ekspresi sikap yang sebenarnya.  

KESIMPULAN DAN SARAN 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Sikap 
Orang Rimba kelompok Singosari terhadap diversifikasi pangan terbukti positif. Tingkat 
diversifikasi pangan Orang Rimba kelompok Singosari menunjukkan kecenderungan 
implementasi diversifikasi pangan yang tinggi. Terakhir, hasil analisis hubungan 



 
 

menunjukkan bahwa sikap Orang Rimba kelompok Singosari berhubungan signifikan dengan 
diversifikasi pangan. 

UCAPAN TERIMA KASIH 
 Terima kasih tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala kehidupan 
yang diberikan hingga saat ini, kedua Orangtua, selanjutnya kepada Ibu Dr. Ir. Hj. Rosyani, 
M.S dan Bapak Idris Sardi, S.P., M.Si selaku pembimbing skripsi, serta Ibu Ir. Emy Kernalis, 
M.P selaku pembimbing akademik dan Ketua Jurusan, Dekan Fakultas Pertanian, Camat Air 
HItam, Jenang Jalal, dan rekan-rekan agribisnis yang ikut memberi bantuan dalam setiap 
proses penyelesaian tugas akhir ini. 

DAFTAR PUSTAKA 
Ancok, D. 1997. Teknik Penyusunan Skala Pengukuran. Pusat Penelitian Kependudukan. 

UGM. Yogyakarta 
Anonim. 2012. Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Strategis di Kota Medan. USU.  Sumatera 

Utara.  
A. Wawan & Dewi M. 2010. Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku 

Manusia. Nuha Medika. Yogyakarta. 
Azwar, Saifuddin. 2015. Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya. Pustaka Pelajar. 

Yogyakarta 
Balai Taman Nasional Bukit Duabelas. 2014. Orang Rimba di Taman Nasional Bukit 

Duabelas. Sarolangun-Bangko. Jambi 
Baliwati, dkk. 2004. Pengantar Pangan dan Gizi. Penebar Swadaya. Jakarta.  
Badan Ketahan Pangan. 2015. Laporan Tahunan. Kementerian Pertanian 
Badan Ketahanan Pangan. 2012. Roadmap Diversifikasi Pangan. 2011-2015. Kementan RI. 

PDF 
Dinsosnakertrans. 2016. Provinsi Jambi. Jambi 
Dimas. 2016. Wawancara Langsung. WARSI. Jambi 
Husaini Usman & R. Purnomo S Akbar. Pengantar Statistika. Bumi Aksara. 
Kemenkes RI. 2011. Strategi Nasional Penerapan Pola Konsumsi Makanan dan Aktivitas 

Fisik. Jakarta. Katalog PDF 
Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Rineka Cipta. Jakarta. 
Rahman, 2016. Wawancara Langsung. Rerayo Orang Rimba Singosari. Sarolangun. Jambi 
Sarolangun Dalam Angka. 2016. Kecamatan Air Hitam. BPS. Sarolangun 
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung 
Susanti, Ningsih. 2013. Perubahan Sistem Mata Pencaharian Hidup Orang Rimba, Jambi. 

Universitas Jambi 
WARSI. 2016.  Data Monografi Orang Rimba Kelompok Singosari. Jambi 


