
 
PENDIDIKAN KONSERVASI TANGKOKO – KUESIONER MURID 2014-2015 ( SEPTEMBER 2014) 

 

Nama  Kelas  

Sekolah  Kelurahan  

Jenis Kelamin  Umur  

Pekerjaan/profesi ayah  Pekerjaan/profesi ibu  
 

Apakah kamu sudah pernah mengikuti program kami (Pendidikan Konservasi Tangkoko?)   Iya   Tidak 
Apakah kamu sudah pernah mengikuti program pendidikan konservasian alam yang lain?    Iya   Tidak 
 

 

Kamu pergi ke hutan:  Tidak pernah       Sekali setahun  Setiap bulan     Setiap minggu      Setiap hari 
Kamu pergi dengan:   Sendiri/ tidak dengan orang lain  Dengan teman-teman           Dengan keluarga 
 
Hal apa saja yang kamu lakukan ketika kamu di dalam hutan?.................................................................................................. 
 
Apakah keluarga kamu mengambil atau menebang kayu dari hutan?     Iya  Tidak 
Jika kamu menjawab iya, kayu dari hutan digunakan untuk apa? …......................................................................................... 
 
Apakah keluarga kamu makan buah-buahan dari hutan?     Iya  Tidak 
 
Apakah keluarga kamu makan satwa liar?      Iya  Tidak 
Jika iya, satwa liar apa? :  Tikus  Babi hutan   Kuskus  Ular   Paniki   Yaki  Burung   Lainya, tulisan:……………………… 
 
Apakah keluarga kamu menggunakan tanaman dari hutan untuk meracik obat-obatan tradisional?   Iya  Tidak 
 
Apakah keluarga kamu memelihara satwa liar?     Iya   Tidak 
Jika iya, satwa liar apa saja?  Kuskus      Yaki      Rusa     Babi hutan    Burung         Lainya, tulisan:…………………………… 
 
Kalau kamu belum memelihara satwa liar, apakah keluarga kamu ingin memelihara satwa liar?   Iya   Tidak 
Jika iya, satwa liar apa saja?  Kuskus      Yaki      Rusa     Babi hutan    Burung         Lainya, tulisan:…………………………… 
 

KETIKA KAMU DI HUTAN : 
Di hutan, dimana kamu membuang sampah:   Sembarangan  Di tempat sampah yang ada di hutan 
 
DI HUTAN : 
Apakah kamu sudah pernah melihat Yaki di hutan ? Ya Belum pernah 
 
JAWAB HANYA KALAU KAMU SUDAH PERNAH LIHAT YAKI DI HUTAN : 
Apakah kamu melihat yaki di hutan?    Setiap kali    Kadang-kadang  Jarang 
Jika iya, apakah kamu merasa senang?   Setiap kali   Kadang-kadang  Tidak peduli 
Jika iya, apakah kamu mendekati yaki?    Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
Mengamati yaki?      Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
Memberi makan yaki?      Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
Apakah kamu takut yaki?    Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
 
Jika kamu tidak suka bertemu yaki di hutan, hal apa saja yang kamu lakukan? 
Mengusirnya    Menjaga jarak   Lari dari Yaki itu 
 
DI KEBUN: 
Apakah kamu punya kebun?   Iya  Tidak 
Jika kamu punya kebun, apakah yaki datang ke kebun?   Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
Apakah kamu merasa senang ?     Iya    Tidak   Tidak peduli 
Jika iya, apakah kamu mendekati yaki di kebun?    Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
Mengamati yaki di kebun?      Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
Memberi makan yaki di kebun?      Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
Mengusir yaki dari kebun?      Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
 
 
 

Murid N°: ____ 

Murid yang masuk di dalam program 



DI DESA: 
Apakah kamu perduli dengan sampah?      Iya   Tidak 
Apakah kamu melihat satwa liar di sekitar rumah?    Iya   Tidak 
Jika iya, satwa liar apa saja?  
 Tikus    Babi hutan    Kuskus     Ular     Paniki      Yaki    Burung   Lainya, tulisan:…………………………………………………… 
Apa kamu lakukan terhadap satwa liar tersebut:  
Mengusir  Menangkap     Memburu  Tidak ada    Lainya, tulisan:…………………………………………………… 

 

PENGETAHUAN LINGKUNGAN HIDUP: 
Air adalah sebuah elemen kehidupan yang penting. Tulis 2 elemen yang lain: ……………………dan ……………………………….. 
  
Tulis nama binatang pada gambar dibawah ini, dan centang kotak kalau binatang tersebut tinggal di Sulawesi atau tidak: 

 ………………………………     …..………………………    ……………………….     …………………………….    …..…………………….    …………………………. 
Ada di Sulawesi?  Ada di Sulawesi?         Ada di Sulawesi?  Ada di Sulawesi?          Ada di Sulawesi?    Ada di Sulawesi? 
 Iya     Tidak   Iya   Tidak           Iya   Tidak   Iya   Tidak              Iya   Tidak     Iya    Tidak 
 
Pilih :  
Tangkoko-Duasudara adalah :   Cagar Alam Hutan Lindung Taman nasional Taman wisata alam 
Gunung Klabat adalah :    Cagar Alam Hutan Lindung Taman nasional Taman wisata alam 
Gunung Tumpa adalah :   Cagar Alam Hutan Lindung Taman nasional Taman wisata alam 

 
Menurut kamu, Yaki Sulawesi Utara adalah : 
Binatang dilindungi oleh hukum     Iya   Tidak 
Binatang yang hampir punah     Iya   Tidak 
Binatang yang penting untuk regenerasi hutan   Iya   Tidak 
 
Kelompok binatang apa yang mempunyai spesies yang paling banyak?  
Mamalia   Serangga    Burung   Amfibi   Reptil  
 
Tulis 3 aktivitas untuk memelihara dan menjaga kelestarian hutan dan satwa liar: 

- ………………………………………………………………………………………………. 
- ………………………………………………………………………………………………. 
- ………………………………………………………………………………………………. 

 

Mengapa keanekaragaman Sulawesi berbeda dari pulau-pulau lain ? Pilih 2 jawaban : 

Karena ada satwa liar endemik yang tidak ada di tempat lain di Dunia   Karena ada Harimau dan Orangutan  

Karena ada banyak Cagar Alam        Karena ada 7 jenis macaca  

 

Tulis 3 macam satwa liar yang dapat ditemui di hutan  sekitar kamu (Tangkoko-Duasudara, Klabat, Tumpa) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

      

 

BELAJAR DARI ALAM, BERBUAT UNTUK ALAM ! 

Apakah kamu senang untuk mengambil bagian dalam Pendidikan Konservasi Tangkoko? 

Kalau , Jelaskan kenapa: .................................  

 

Apakah kamu senang untuk menjaga kelestarian lingkungan?  ( binatang, tanaman, pohon..)  

Kalau , Jelaskan, kenapa: .................................  

     



 
PENDIDIKAN KONSERVASI TANGKOKO – KUESIONER MURID 2014-2015 ( MEI 2015) 

 

Nama  Kelas  

Sekolah  Kelurahan  

Jenis Kelamin  Umur  

Pekerjaan/profesi ayah  Pekerjaan/profesi ibu  
 

Apakah kamu sudah pernah mengikuti program kami (Pendidikan Konservasi Tangkoko?)   Iya   Tidak 
Apakah kamu sudah pernah mengikuti program pendidikan konservasian alam yang lain?    Iya   Tidak 
 

 

Kamu pergi ke hutan:  Tidak pernah       Sekali setahun  Setiap bulan     Setiap minggu      Setiap hari 
Kamu pergi dengan:   Sendiri/ tidak dengan orang lain  Dengan teman-teman           Dengan keluarga 
 
Hal apa saja yang kamu lakukan ketika kamu di dalam hutan?.................................................................................................. 
 
Apakah keluarga kamu mengambil atau menebang kayu dari hutan?     Iya  Tidak 
Jika kamu menjawab iya, kayu dari hutan digunakan untuk apa? …......................................................................................... 
 
Apakah keluarga kamu makan buah-buahan dari hutan?     Iya  Tidak 
 
Apakah keluarga kamu makan satwa liar?      Iya  Tidak 
Jika iya, satwa liar apa? :  Tikus  Babi hutan   Kuskus  Ular   Paniki   Yaki  Burung   Lainya, tulisan:……………………… 
 
Apakah keluarga kamu menggunakan tanaman dari hutan untuk meracik obat-obatan tradisional?   Iya  Tidak 
 
Apakah keluarga kamu memelihara satwa liar?     Iya   Tidak 
Jika iya, satwa liar apa saja?  Kuskus      Yaki      Rusa     Babi hutan    Burung         Lainya, tulisan:…………………………… 
 
Kalau kamu belum memelihara satwa liar, apakah keluarga kamu ingin memelihara satwa liar?   Iya   Tidak 
Jika iya, satwa liar apa saja?  Kuskus      Yaki      Rusa     Babi hutan    Burung         Lainya, tulisan:…………………………… 
 

KETIKA KAMU DI HUTAN : 
Di hutan, dimana kamu membuang sampah:   Sembarangan  Di tempat sampah yang ada di hutan 
 
DI HUTAN : 
Apakah kamu sudah pernah melihat Yaki di hutan ? Ya Belum pernah 
 
JAWAB HANYA KALAU KAMU SUDAH PERNAH LIHAT YAKI DI HUTAN : 
Apakah kamu melihat yaki di hutan?    Setiap kali    Kadang-kadang  Jarang 
Jika iya, apakah kamu merasa senang?   Setiap kali   Kadang-kadang  Tidak peduli 
Jika iya, apakah kamu mendekati yaki?    Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
Mengamati yaki?      Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
Memberi makan yaki?      Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
Apakah kamu takut yaki?    Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
 
Jika kamu tidak suka bertemu yaki di hutan, hal apa saja yang kamu lakukan? 
Mengusirnya    Menjaga jarak   Lari dari Yaki itu 
 
DI KEBUN: 
Apakah kamu punya kebun?   Iya  Tidak 
Jika kamu punya kebun, apakah yaki datang ke kebun?   Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
Apakah kamu merasa senang ?     Iya    Tidak   Tidak peduli 
Jika iya, apakah kamu mendekati yaki di kebun?    Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
Mengamati yaki di kebun?      Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
Memberi makan yaki di kebun?      Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
Mengusir yaki dari kebun?      Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
 
 
 

Murid N°: ____ 

Murid yang masuk di dalam program 



DI DESA: 
Apakah kamu perduli dengan sampah?      Iya   Tidak 
Apakah kamu melihat satwa liar di sekitar rumah?    Iya   Tidak 
Jika iya, satwa liar apa saja?  
 Tikus    Babi hutan    Kuskus     Ular     Paniki      Yaki    Burung   Lainya, tulisan:…………………………………………………… 
Apa kamu lakukan terhadap satwa liar tersebut:  
Mengusir  Menangkap     Memburu  Tidak ada    Lainya, tulisan:…………………………………………………… 

 

PENGETAHUAN LINGKUNGAN HIDUP: 
Air adalah sebuah elemen kehidupan yang penting. Tulis 2 elemen yang lain: ……………………dan ……………………………….. 
  
Tulis nama binatang pada gambar dibawah ini, dan centang kotak kalau binatang tersebut tinggal di Sulawesi atau tidak: 

 ………………………………     …..………………………    ……………………….     …………………………….    …..…………………….    …………………………. 
Ada di Sulawesi?  Ada di Sulawesi?         Ada di Sulawesi?  Ada di Sulawesi?          Ada di Sulawesi?    Ada di Sulawesi? 
 Iya     Tidak   Iya   Tidak           Iya   Tidak   Iya   Tidak              Iya   Tidak     Iya    Tidak 
 
Pilih :  
Tangkoko-Duasudara adalah :   Cagar Alam Hutan Lindung Taman nasional Taman wisata alam 
Gunung Klabat adalah :    Cagar Alam Hutan Lindung Taman nasional Taman wisata alam 
Gunung Tumpa adalah :   Cagar Alam Hutan Lindung Taman nasional Taman wisata alam 

 
Menurut kamu, Yaki Sulawesi Utara adalah : 
Binatang dilindungi oleh hukum     Iya   Tidak 
Binatang yang hampir punah     Iya   Tidak 
Binatang yang penting untuk regenerasi hutan   Iya   Tidak 
 
Kelompok binatang apa yang mempunyai spesies yang paling banyak?  
Mamalia   Serangga    Burung   Amfibi   Reptil  
 
Tulis 3 aktivitas untuk memelihara dan menjaga kelestarian hutan dan satwa liar: 

- ………………………………………………………………………………………………. 
- ………………………………………………………………………………………………. 
- ………………………………………………………………………………………………. 

 

Mengapa keanekaragaman Sulawesi berbeda dari pulau-pulau lain ? Pilih 2 jawaban : 

Karena ada satwa liar endemik yang tidak ada di tempat lain di Dunia   Karena ada Harimau dan Orangutan  

Karena ada banyak Cagar Alam        Karena ada 7 jenis macaca  

 

Tulis 3 macam satwa liar yang dapat ditemui di hutan  sekitar kamu (Tangkoko-Duasudara, Klabat, Tumpa) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

      

 

BELAJAR DARI ALAM, BERBUAT UNTUK ALAM ! 

Apakah kamu senang untuk mengambil bagian dalam Pendidikan Konservasi Tangkoko? 

Kalau , Jelaskan kenapa: .................................  

 

Apakah kamu senang untuk menjaga kelestarian lingkungan?  ( binatang, tanaman, pohon..)  

Kalau , Jelaskan, kenapa: .................................  

     



TANGKOKO CONSERVATION EDUCATION – KUESIONER ORANG TUA 2014-2015 

 (SEPTEMBER 2014) 

 

Nama 
 
 

Nama murid 
 
 

Nama Sekolah murid 

Profesi :  
 
 

Keluarahan 

Dari kapan anak anda mengikuti program Pendidikan Konservasi Tangkoko ?  □2011 □2012 □2013 □2014 

 
1. ANDA, ANAK ANDA DAN PROGRAM PENDIDIKAN KONSERVASI TANGKOKO 

Apakah anda senang bahwa anak Anda merupakan bagian dari    □ Ya  □Tidak 

program Pendidikan Konservasi Tangkoko?   
 

Apakah Anda percaya anak anda akan terlibat dan memahami    □ Ya  □Tidak 

program Pendidikan Konservasi Tangkoko?   
 

Apakah Anda tertarik untuk mengetahui yang anak Anda     □ Ya  □Tidak 

capai dengan program kami? 
 

Apakah anak Anda berbicara tentang pelajaran Pendidikan Konservasi   □ Ya  □Tidak 

Tangkoko dan perjalanan dengan Anda dan keluarga Anda?  
 

Apakah Anda berencana untuk membantu anak  Anda untuk melakukan  □ Ya  □Tidak 

beberapa latihan yang berhubungan dengan program kami sepanjang tahun? 
 

2. ANDA DAN KEBIASAAN TENTANG KEANEKA RAGAMAN HAYATI 
 
Anda pergi ke hutan:  Tidak pernah       Sekali setahun  Setiap bulan     Setiap minggu      Setiap hari 
Anda pergi dengan:   Sendiri/ tidak dengan orang lain  Dengan teman-teman   Dengan keluarga 
 
Hal apa saja yang anda lakukan ketika kamu di dalam hutan?...................................... .......................................... 
 
Apakah keluarga anda mengambil atau menebang kayu dari hutan?     Iya  Tidak 
Jika anda menjawab iya, kayu dari hutan digunakan untuk apa? ….................................................................................. 
 
Apakah keluarga anda makan buah-buahan dari hutan?     Iya  Tidak 
 
Apakah keluarga anda makan satwa liar?      Iya  Tidak 
Jika iya, satwa liar apa? : 
 Tikus     Babi hutan    Kuskus     Ular     Paniki      Yaki     Burung   Lainya, tulisan:……………………………… 
 
Apakah keluarga anda menggunakan tanaman untuk meracik obat-obatan tradisional?   Iya  Tidak 
 
Apakah keluarga anda memelihara satwa liar?    Iya   Tidak 
Jika iya, satwa liar apa saja?       Kuskus      Yaki      Rusa     Babi hutan    Burung         Lainya, 
tulisan:…………………………… 
 
Kalau anda belum memelihara satwa liar, apakah keluarga anda ingin memelihara satwa liar?   Iya  Tidak 
Jika iya, satwa liar apa saja yang keluarga anda ingin pelihara?  Kuskus      Yaki      Rusa     Babi hutan    Burung         
Lainya, :…………………………… 
 
 

Orang tua N°: ____ 

Ibu □  Ayah □ 

Teacher who is part of PKT programme 



 
KETIKA ANDA DI HUTAN : 
Apakah anda sudah pernah melihat Yaki di hutan ? Ya Belum pernah 
 
JAWAB HANYA KALAU ANDA SUDAH PERNAH LIHAT YAKI DI HUTAN : 
Apakah anda melihat yaki di hutan?    Setiap kali    Kadang-kadang  Jarang 
Jika iya, apakah anda merasa senang?   Iya    Tidak   Tidak peduli 
Jika iya, apakah anda mendekati yaki?    Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
Mengamati yaki?      Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
Memberi makan yaki?      Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
Apakah anda takut yaki?    Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
 
Jika anda tidak  suka bertemu yaki di hutan, hal apa saja yang anda lakukan? 
Mengusirnya    Menjaga jarak   Lari dari Yaki itu 
 
KETIKA ANDA DI KEBUN: 
Apakah anda punya kebun?   Iya  Tidak 
Jika anda punya kebun, apakah yaki datang ke kebun?   Setiap kali   Kadang-kadang  Tidak pernah 
 Apakah anda merasa senang ?    Iya    Tidak   Tidak peduli 
Apakah anda mendekati yaki di kebun?    Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
Mengamati yaki di kebun?     Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
Memberi makan yaki di kebun?     Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
Mengusir yaki dari kebun?     Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
 
Jika anda tidak  suka bertemu yaki di kebun, hal apa saja yang anda lakukan? 
Mengusirnya    Menjaga jarak   Lari dari Yaki itu 
 

3. ANDA DAN PENGETAHUAN TENTANG KEANEKARAGAMAN HAYATI : 
 
Tulis nama binatang pada gambar dibawah ini, dan centang kotak kalau binatang tersebut  tinggal di Sulawesi atau tidak: 

 ………………………………     …..………………………    ……………………….     …………………………….    …..…………………….   …………………………. 
Ada di Sulawesi?  Ada di Sulawesi?         Ada di Sulawesi?  Ada di Sulawesi?          Ada di Sulawesi?    Ada di Sulawesi? 
 Iya     Tidak   Iya   Tidak           Iya   Tidak   Iya   Tidak              Iya   Tidak     Iya    Tidak 
 
Pilih :  
Tangkoko-Duasudara adalah :   Cagar Alam Hutan Lindung Taman nasional Taman wisata alam 
Gunung Klabat adalah :    Cagar Alam Hutan Lindung Taman nasional Taman wisata alam 
Gunung Tumpa adalah :   Cagar Alam Hutan  Lindung Taman nasional Taman wisata alam 

 
Menurut anda, Yaki Sulawesi Utara adalah : 
Binatang dilindungi oleh hukum     Iya   Tidak 
Binatang yang hampir punah     Iya   Tidak 
Binatang yang penting untuk regenerasi hutan   Iya   Tidak 

 
Mengapa keanekaragaman Sulawesi berbeda dari pulau-pulau lain ? Pilih 2 jawaban : 

Karena ada satwa liar endemik yang tidak ada di tempat lain di Dunia   Karena ada Harimau dan Orangutan  

Karena ada banyak Cagar Alam        Karena ada 7 jenis macaca  

 

Tulis 3 macam satwa liar yang dapat ditemui di hutan di sekitar anda (Tangkoko-Duasudara, Klabat, atau Tumpa) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   



TANGKOKO CONSERVATION EDUCATION –KUESIONER ORANG TUA 2014-2015 

 (MEI  20154) 

 

Nama 
 
 

Nama murid 
 
 

Nama Sekolah murid 

Profesi :  
 
 

Keluarahan 

Dari kapan anak anda mengikuti program Pendidikan Konservasi Tangkoko ?  □2011 □2012 □2013 □2014 

 
1. ANDA, ANAK ANDA DAN PROGRAM PENDIDIKAN KONSERVASI TANGKOKO 

Apakah anda senang bahwa anak Anda merupakan bagian dari    □ Ya  □Tidak 

program Pendidikan Konservasi Tangkoko?   
 

Apakah Anda percaya anak anda akan terlibat dan memahami    □ Ya  □Tidak 

program Pendidikan Konservasi Tangkoko?   
 

Apakah Anda tertarik untuk mengetahui yang anak Anda     □ Ya  □Tidak 

capai dengan program kami? 
 

Apakah anak Anda berbicara tentang pelajaran Pendidikan Konservasi   □ Ya  □Tidak 

Tangkoko dan perjalanan dengan Anda dan keluarga Anda?  
 

Apakah Anda berencana untuk membantu anak  Anda untuk melakukan  □ Ya  □Tidak 

beberapa latihan yang berhubungan dengan program kami sepanjang tahun? 
 

Apakah anak Anda menunjukkan buku pelajaran dari Pendidikan   □ Ya  □Tidak 

Konservasi Tangkoko di rumah? 
 

Apakah Anda merasa program ini memiliki efek positif dan panjang   □ Ya  □Tidak 

pada anak Anda? Artinya, apakah itu menguntungkan mereka di rumah  
dan / atau masyarakat mereka? (Silakan rumit jika bisa) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Apakah Anda memiliki rekomendasi (baik, buruk atau acuh tak acuh) Anda ingin membuat tentang program Pendidikan 
Konservasi Tangkoko? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ANDA DAN KEBIASAAN TENTANG KEANEKA RAGAMAN HAYATI 

 
Anda pergi ke hutan:  Tidak pernah       Sekali setahun  Setiap bulan     Setiap minggu      Setiap hari 
Anda pergi dengan:   Sendiri/ tidak dengan orang lain  Dengan teman-teman   Dengan keluarga 
 
Hal apa saja yang anda lakukan ketika kamu di dalam hutan?...................................... .......................................... 
 
Apakah keluarga anda mengambil atau menebang kayu dari hutan?     Iya  Tidak 
Jika anda menjawab iya, kayu dari hutan digunakan untuk apa? ….................................................................................. 
 
Apakah keluarga anda makan buah-buahan dari hutan?     Iya  Tidak 

Orang tua N°: ____ 

Ibu □  Ayah □ 



 
Apakah keluarga anda makan satwa liar?      Iya  Tidak 
Jika iya, satwa liar apa? : 
 Tikus     Babi hutan    Kuskus     Ular     Paniki      Yaki     Burung   Lainya, tulisan:……………………………… 
 
Apakah keluarga anda menggunakan tanaman untuk meracik obat-obatan tradisional?   Iya  Tidak 
 
Apakah keluarga anda memelihara satwa liar?    Iya   Tidak 
Jika iya, satwa liar apa saja?       Kuskus      Yaki      Rusa     Babi hutan    Burung         Lainya, 
tulisan:…………………………… 
 
Kalau anda belum memelihara satwa liar, apakah keluarga anda ingin memelihara satwa liar?   Iya  Tidak 
Jika iya, satwa liar apa saja yang keluarga anda ingin pelihara?  Kuskus      Yaki      Rusa     Babi hutan    Burung         
Lainya, :…………………………… 
 
 
KETIKA ANDA DI HUTAN : 
Apakah anda sudah pernah melihat Yaki di hutan ? Ya Belum pernah 
 
JAWAB HANYA KALAU ANDA SUDAH PERNAH LIHAT YAKI DI HUTAN : 
Apakah anda melihat yaki di hutan?    Setiap kali    Kadang-kadang  Jarang 
Jika iya, apakah anda merasa senang?   Iya    Tidak   Tidak peduli 
Jika iya, apakah anda mendekati yaki?    Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
Mengamati yaki?      Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
Memberi makan yaki?      Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
Apakah anda takut yaki?    Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
 
Jika anda tidak  suka bertemu yaki di hutan, hal apa saja yang anda lakukan? 
Mengusirnya    Menjaga jarak   Lari dari Yaki itu 
 
KETIKA ANDA DI KEBUN: 
Apakah anda punya kebun?   Iya  Tidak 
Jika anda punya kebun, apakah yaki datang ke kebun?   Setiap kali   Kadang-kadang  Tidak pernah 
 Apakah anda merasa senang ?    Iya    Tidak   Tidak peduli 
Apakah anda mendekati yaki di kebun?    Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
Mengamati yaki di kebun?     Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
Memberi makan yaki di kebun?     Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
Mengusir yaki dari kebun?     Setiap kali    Kadang-kadang  Tidak pernah 
 
Jika anda tidak  suka bertemu yaki di kebun, hal apa saja yang anda lakukan? 
Mengusirnya    Menjaga jarak   Lari dari Yaki itu 
 

3. ANDA DAN PENGETAHUAN TENTANG KEANEKARAGAMAN HAYATI : 
 
Tulis nama binatang pada gambar dibawah ini, dan centang kotak kalau binatang tersebut  tinggal di Sulawesi atau tidak: 

 ………………………………     …..………………………    ……………………….     …………………………….    …..…………………….   …………………………. 
Ada di Sulawesi?  Ada di Sulawesi?         Ada di Sulawesi?  Ada di Sulawesi?          Ada di Sulawesi?    Ada di Sulawesi? 
 Iya     Tidak   Iya   Tidak           Iya   Tidak   Iya   Tidak              Iya   Tidak     Iya    Tidak 
 



Pilih :  
Tangkoko-Duasudara adalah :   Cagar Alam Hutan Lindung Taman nasional Taman wisata alam 
Gunung Klabat adalah :    Cagar Alam Hutan Lindung Taman nasional Taman wisata alam 
Gunung Tumpa adalah :   Cagar Alam Hutan  Lindung Taman nasional Taman wisata alam 

 
Menurut anda, Yaki Sulawesi Utara adalah : 
Binatang dilindungi oleh hukum     Iya   Tidak 
Binatang yang hampir punah     Iya   Tidak 
Binatang yang penting untuk regenerasi hutan   Iya   Tidak 

 
Mengapa keanekaragaman Sulawesi berbeda dari pulau-pulau lain ? Pilih 2 jawaban : 

Karena ada satwa liar endemik yang tidak ada di tempat lain di Dunia   Karena ada Harimau dan Orangutan  

Karena ada banyak Cagar Alam        Karena ada 7 jenis macaca  

 

Tulis 3 macam satwa liar yang dapat ditemui di hutan di sekitar anda (Tangkoko-Duasudara, Klabat, atau Tumpa) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   



PENDIDIKAN KONSERVASI TANGKOKO – KUESIONER GURU 2014-2015 ( SEPTEMBER 2014) 
 

1. INFORMASI PERSONAL 

Nama  Kelas  

Sekolah  Kelurahan  

Jumlah murid di kelas   

Dari kapan anda mengikuti program Pendidikan Konservasi Tangkoko ? □2011 □2012 □2013 □2014 

 
2. ANDA DAN SEKOLAH ANDA  

Mata pelajaran apakah yang anda terima/pelajari paling banyak untuk mengajar? 

□ Olahraga    □ Bahasa Indonesia  □ Ilmu pengetahuan alam  □  Bahasa Iggris 

□ Matematika  □  Agama   □yang lain…………… 

Apakah anda mengajar pelajaran alam dikelas anda? □ Iya  □ Tidak 

Apakah anda pernah mengajar pelajaran alam dikelas?   □ Iya  □ Tidak 

Jika iya: 
Topik apa saja yang anda ajar?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Selain menjelaskan mengenai pelajaran, apakah anda menggunakan alat alat lain (contoh: buku, internet, 
membawa binatang ke kelas, karya wisata ke alam, dst)?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tahun ini, apakah siswa-siswi pergi untuk karya wisata?  □ Iya  □ Tidak 

Jika iya, kemana?   □ Cagar Alam Tangkoko  □Pusat Penyelamatan Tasikoki □Kebun Binantang Tandurusa 

Yang lain………………………………………………………………………………… 
 

Apakah kelas anda punya binatang peliharaan kelas?   □ Iya  □ Tidak 

Jika iya, binatang apa?………………………………………………………… ……… 
Mengapa?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Apakah anda menemui kendala untuk menyiapkan pelajaran ilmu pengetahuan alam ?  □ Iya   □ Tidak 

Jika iya, kendala apa saja?………………………………………………………… …………………………………………… 
 
3.  ANDA DAN PROGRAM PENDIDIKAN KONSERVASI TANGKOKO 
 
Apakah anda pernah mengikuti kegiatan training Guru dari program PKT (28, 29, 30 Agustus 2014 ?)  
□ Iya   □ Tidak 

 
Silahkan tingkat skala dari 1 (tidak baik) sampai 10 (terbaik) kualitas konten Program Pendidikan Konservasi 
Tangkoko : 
 
Informasi yang diberikan kepada Anda sebelum program Pendidikan Konservasi Tangkoko mulai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Pengetahuan pendidik  tentang materi pelajaran (buku pelajaran) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Guru N°: ____ 

Guru yang masuk di dalam program PKT 



 
Keterlibatan guru yang diharapkan selama program 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Pentingnya program Tangkoko Pendidikan Konservasi bagi siswa dan guru 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Apakah Anda ingin pelajaran Pendidikan Konservasi Tangkoko menjadi bagian dari kurikulum (K13)?  
□ Iya □ Tidak 

 
Apakah Anda berpikir akan menggunakan buku pelajaran PKT untuk pelajaran Anda di kelas ? 

□ Iya   □ Tidak  □Belum tahu 

4. ANDA  DAN KEBIASAAN TENTANG KEANEKARAGAMAN HAYATI 

Pilih satu 

 Konservasi keanekaragaman alam adalah sebuah prioritas utama 

 Konservasi keanekaragaman alam itu penting tetapi  bukan prioritas 

 Konservasi keanekaragaman alam tidak penting 

 Konservasi keanekaragaman alam tidak berguna 
 
Jika menurut anda konservasi keanekaragaman alam itu penting, mengapa hal tersebut itu penting? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ANDA DAN PENGETAHUAN TENTANG KEANEKARAGAMAN HAYATI : 
Tulis nama binatang pada gambar dibawah ini, dan centang kotak kalau binatang tersebut tinggal di Sulawesi atau tidak: 

………………………………   …..………………………   ………………………. ……………………………. 
…..…………………….   …………………………. 
Ada di Sulawesi?        Ada di Sulawesi?       Ada di Sulawesi?  Ada di Sulawesi?     Ada di Sulawesi?   Ada di Sulawesi? 
 Iya     Tidak  Iya   Tidak           Iya   Tidak   Iya   Tidak          Iya   Tidak     Iya    Tidak 
 

Pilih :  
Tangkoko-Duasudara adalah :  Cagar Alam   Hutan Lindung      Taman nasional Taman wisata alam 
Gunung Klabat adalah :   Cagar Alam    Hutan Lindung Taman nasional Taman wisata alam 
Gunung Tumpa adalah :   Cagar Alam    Hutan Lindung Taman nasional Taman wisata alam 

 
Menurut anda, Yaki Sulawesi Utara adalah : 
Binatang dilindungi oleh hukum     Iya   Tidak 
Binatang yang hampir punah      Iya   Tidak 
Binatang yang penting untuk regenerasi hutan   Iya   Tidak 
 
Mengapa keanekaragaman Sulawesi berbeda dari pulau-pulau lain ? Pilih 2 jawaban : 
Karena ada satwa liar endemik yang tidak ada di tempat lain di Dunia  Karena ada Harimau dan Orangutan  
Karena ada banyak Cagar Alam         Karena ada 7 jenis macaca  
 
Tulis 3 macam satwa liar yang dapat ditemui di hutan di sekitar anda (Tangkoko-Duasudara, Klabat, atau Tumpa) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



PENDIDIKAN KONSERVASI TANGKOKO – KUESIONER GURU 2014-2015 ( MEI 2015) 
 

1. INFORMASI PERSONAL 

Nama  Kelas  

Sekolah  Kelurahan  

Jumlah murid di kelas   

Dari kapan anda mengikuti program Pendidikan Konservasi Tangkoko ? □2011 □2012 □2013 □2014 

 
2. ANDA DAN SEKOLAH ANDA  

Mata pelajaran apakah yang anda terima/pelajari paling banyak untuk mengajar? 

□ Olahraga    □ Bahasa Indonesia  □ Ilmu pengetahuan alam  □  Bahasa Iggris 

□ Matematika  □  Agama   □yang lain…………… 

Apakah anda mengajar pelajaran alam dikelas anda? □ Iya  □ Tidak 

Apakah anda pernah mengajar pelajaran alam dikelas?   □ Iya  □ Tidak 

Jika iya: 
Topik apa saja yang anda ajar?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Selain menjelaskan mengenai pelajaran, apakah anda menggunakan alat alat lain (contoh: buku, internet, 
membawa binatang ke kelas, karya wisata ke alam, dst)?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tahun ini (2014-2015), apakah siswa-siswi pergi untuk karya wisata?  □ Iya  □ Tidak 

Jika iya, kemana?   □ Cagar Alam Tangkoko  □Pusat Penyelamatan Tasikoki □Kebun Binantang Tandurusa 

Yang lain………………………………………………………………………………… 
 

Apakah kelas anda punya binatang peliharaan kelas?   □ Iya  □ Tidak 

Jika iya, binatang apa?………………………………………………………… ……… 
Mengapa?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Apakah anda menemui kendala untuk menyiapkan pelajaran ilmu pengetahuan alam ?  □ Iya   □ Tidak 

Jika iya, kendala apa saja?………………………………………………………… …………………………………………… 
 
3.  ANDA DAN PROGRAM PENDIDIKAN KONSERVASI TANGKOKO 
 
Silahkan tingkat skala dari 1 (tidak baik) sampai 10 (terbaik) kualitas konten Program Pendidikan Konservasi 
Tangkoko : 
 
Informasi yang diberikan kepada Anda selama program Pendidikan Konservasi Tangkoko mulai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Pengetahuan pendidik  tentang materi pelajaran (buku pelajaran) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Keterlibatan guru yang diharapkan selama program 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Organisasi kegiatan (jadwal, transportasi, logistik) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Guru N°: ____ 

Guru yang masuk di dalam program PKT 



 
Pentingnya program Tangkoko Pendidikan Konservasi bagi siswa dan guru 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Apakah Anda ingin pelajaran Pendidikan Konservasi Tangkoko menjadi bagian dari kurikulum (K13)?  
□ Iya □ Tidak 

 
Apakah Anda berpikir akan menggunakan buku pelajaran PKT untuk pelajaran Anda di kelas ? 

□ Iya   □ Tidak  □Belum tahu 

 
Menurit anda, materi kegiatan apa dari PKT adalah yang paling menarik untuk murid : 

□  Materi di dalam Kelas  □  Trip ke Tangkoko    □  Trip ke Tasikoki   

□ Presentasi kepada masyarakat □Yang lain……….. 
 
Tentang materi di dalam kelas, materi kegiatan apa adalah yang paling menarik untuk murid : 

□  Buku pelajaran dengan illustrasi  □ Power point  □ Permainan 

 

Apakah Anda menggunakan konten dan latihan dari buku pelajaran di kelas Anda? □ Ya  □Tidak 

Kalau ya, Tolong jelaskan bagaimana Anda menggunakannya……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kalay tidak, tolong jelaskan kenapa …………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Apakah Anda percaya siswa terlibat dan memahami pelajaran? □ Ya  □Tidak 

 
Apa aspek dari program ini adalah yang paling berguna bagi Anda? Apakah itu mencakup bahan yang sedang dibahas di kelas?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Apakah Anda merasa program ini memiliki efek positif dan panjang pada kelas Anda? Artinya, apakah itu menguntungkan 
mereka di rumah dan / atau masyarakat mereka? (Silakan rumit jika bisa) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Apakah Anda memiliki rekomendasi (baik, buruk atau acuh tak acuh) Anda ingin membuat tentang program Pendidikan 
Konservasi Tangkoko? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Apakah program ini yang Anda ingin melihat terus? Jika demikian, apakah Anda memiliki program ini kembali ke sekolah / 
ruang kelas tahun depan? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 



4. ANDA  DAN KEBIASAAN TENTANG KEANEKARAGAMAN HAYATI 

Pilih satu 

 Konservasi keanekaragaman alam adalah sebuah prioritas utama 

 Konservasi keanekaragaman alam itu penting tetapi  bukan prioritas 

 Konservasi keanekaragaman alam tidak penting 

 Konservasi keanekaragaman alam tidak berguna 
 
Jika menurut anda konservasi keanekaragaman alam itu penting, mengapa hal tersebut itu penting? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ANDA DAN PENGETAHUAN TENTANG KEANEKARAGAMAN HAYATI : 
Tulis nama binatang pada gambar dibawah ini, dan centang kotak kalau binatang tersebut tinggal di Sulawesi atau tidak: 

………………………………   …..………………………   ………………………. ……………………………. 
…..…………………….   …………………………. 
Ada di Sulawesi?        Ada di Sulawesi?       Ada di Sulawesi?  Ada di Sulawesi?     Ada di Sulawesi?   Ada di Sulawesi? 
 Iya     Tidak  Iya   Tidak           Iya   Tidak   Iya   Tidak          Iya   Tidak     Iya    Tidak 
 

Pilih :  
Tangkoko-Duasudara adalah :  Cagar Alam   Hutan Lindung      Taman nasional Taman wisata alam 
Gunung Klabat adalah :   Cagar Alam    Hutan Lindung Taman nasional Taman wisata alam 
Gunung Tumpa adalah :   Cagar Alam    Hutan Lindung Taman nasional Taman wisata alam 

 
Menurut anda, Yaki Sulawesi Utara adalah : 
Binatang dilindungi oleh hukum     Iya   Tidak 
Binatang yang hampir punah      Iya   Tidak 
Binatang yang penting untuk regenerasi hutan   Iya   Tidak 
 
Mengapa keanekaragaman Sulawesi berbeda dari pulau-pulau lain ? Pilih 2 jawaban : 
Karena ada satwa liar endemik yang tidak ada di tempat lain di Dunia  Karena ada Harimau dan Orangutan  
Karena ada banyak Cagar Alam         Karena ada 7 jenis macaca  
 
Tulis 3 macam satwa liar yang dapat ditemui di hutan di sekitar anda (Tangkoko-Duasudara, Klabat, atau Tumpa) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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