
BAB II 

KAJIAN TEORI  

 

A. Kerangka Teoretis 

Menurut Bloom, dalam bukunya yang sangat terkenal Taxonomi of 

Education Objectivitas yang terbit pada 1965, bentuk perilaku sebagai tujuan 

yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam tiga klasifikasi atau tiga 

domain (bidang), yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotor.
19

 

Domain kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan 

dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir seperti 

kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Domain 

kognitif menurut Bloom terdiri dari eman tingktan, yaitu pengeahan 

(knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan (aplication), analisis, 

sintesis dan evaluasi.
20

 

 

Dalam penelitian ini penulis akan menelitian kemampuan kognitif 

siswa, yaitu kemampuan kognitif pada taraf pemahaman. 

1. Pemahaman 

a. Pengertian Pemahaman 

Pemahaman berasal dari kata paham
21

, yang memiliki arti 

tanggap, mengerti benar, pandangan dan ajaran.
22

Pemahaman atau 

comprehension adalah kemampuan untuk menangkap pengertian 

dari sesuatu. Hal ini dapat diperlihakan dalam bentuk 
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menerjemahkan sesuatu, misalnya angka menjadi kata atau 

sebaliknya, menafsirkansesuatu dengan cara menjelaskan  atau 

membuat kesimpulan, dan memperkirakan kecenderungan pada 

masa yang akan datang.
23

Peserta didik dikatakan memahami bila 

mereka dapat mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran, 

baik yang bersifat lisan, tulisan atau garfis, yang dampaikan melalui 

pengajaran, buku, atau layar komputer. 

Peserta didik memahami ketika mereka menghibungkan 

pengetahuan “baru” dan pengetahuan lama mereka. Lebih tepatnya 

pengetahuan yang baru masuk dipadukan dengan skema-skema dan 

kerangka-kerangka kognitif yang tealh ada. Proses-proses kognitif 

dalam kategori memahami meliputi menafsirkan, mencontohkan, 

mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan 

dan menjelaskan.
24

 

 

b. Macam-macam Pemahaman 

Kemampuan pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu: 

1) Menerjemahkan (Traslation) 

Pengertian menerjemahksn di sini bukan saja pengalihan 

(translation) arti dari bahasa yang satu ke dalam bahsa yang 

lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model, 
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yaitu model simbolik untuk mempermudahkan orang 

mempelajarinya. 

2) Menginterpretasikan (interpretation) 

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan. Ini 

adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami. Ide utama 

suatu komunikasi. 

3) Mengekstraetikasi (extraetikation) 

Sedikit berbeda dari menerjemahkan dan menafsirkan, 

tetapi lebih tinggi sifatnya. Ia menuntut kemampuan intelektual 

yang lebih tinggi.
25

 

Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini 

adalah :memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, 

mencirikan, merinci, mengasosiasikan, membandingkan, 

menghitung, mengkontraskan, mengubah, 

mempertahankan, menguraikan, menjalin, membedakan, 

mendiskusikan, menggali, mencontohkan, menerangkan, 

mengemukakan, memetikakan, memperluas, 

menyimpulkan, meramalkan, merangkum, dan 

menjabarkan
26

.  
 

Pemahaman termasuk dalam klasifikasi ranah kognitif 

setelah pengetahuan. Pemahaman mengandung makna lebih luas 

atau lebih dalam dari pengetahuan. Dengan pengetahuan, 

seseorang belum tentu memahami sesuatu yang dimaksud secara 

mendalam, hanya sekedar mengetahui tanpa bisa menagkap 

makna dan artidari sesuatu yang dipelajari. Sedangkan dengan 
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pemahaman, seseorang tidak hanya bisamenghapal esuatu yang 

dipelajari juga mampu memahami konsep dari pelajaran 

tersebut.
27

 

c. Prinsip Pemahaman 

Ada empat prinsip untuk meningkatkan pemahaman konsep: 

1) Perhatian: menarik dengan cara menggunakan metode yang 

bervariasi, menggunakan media yang relevan, tidak 

monoton dan tegang serta melibatkan seluruh siswadalam 

bertanya jawab. 

2) Relevansi: mengemukakan relevansi pelajaran dengan 

kebutuhan dan manfaat setelah mengikuti pelajaran dalam 

hal ini kita menjelaskan terlebih dahulu tujuan 

instruksional. 

3) Percaya diri: menumbuhkan dan menguatkan rasa percaya 

diri pada siswa, hal ini dapt disiasati dengan menyampaikan 

pelajaran secara runtut dari yang mudah ke yang sukar. 

4) Kepuasan: memberi kepercayaan kepada siswa yang telah 

menguasai keterampulan tertentu untuk membantu teman-

temannya yang belum berhasildan gunakan pujian serta 

ujian secara verbal dan umpan balik atas prestasunya 

tersebut.
28
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بٌَِيٓ  َٓهۡسِجٖذَٓوكُٓ۞يََٰ ٓإًَِّهُٓٓٱۡشَشبُىآْلُىْآوَٓبَدَمُٓخُزوْآِصيٌَخَُكۡنِٓعٌَذُٓكلِّ
ْۚ
ْا ََلٓٓۥَوََلٓحُۡسِشفُى 

ٓ ١٣ٓٓٓٱۡلُوۡسِشفِييَٓيُِحبُّ

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap 

(memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah 

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang berlebih-lebihan”.( Al-A‟raf: 31) 

 

Dalam ayat ini terdapat seruan kepada manusia untuk 

makan dan minum. Namun, setelah itu ada peringatan secara 

langsung agar tidak berlebih-lebihan di dalamnya. Allah SWT 

tidak hanya melarang berlebilebihan dalam makanan dan 

minuman, tapi juga memperingatkan untuk tidak bakhil di 

daialnya dan melarang puasa beberapa hari berturut-turut tanpa 

berbuka. Selain itu, seluruh manusia di muka bimi ini juga 

bersepakat atas pentingnya prinsip tidak berlebihan dalam 

makan dan minum. Hal ini telah di buktikan secara medis. 

2. Makanan dan Minuman yang Halal dan Haram 

a. Pengertian Makanan dan Minuman yang Halal dan Haram 

Makanan(food) adalah setiap bahan yang mengandung zat 

makanan, seperti karbohidrat, protein dan lemak, yang dibutuhakan 

oleh makhluk hidup untuk memperoleh energi untuk pertumbuhan dan 

pemeliharaan.
29

Dalam bahasa Arab makanan berasal dari kata at-

ta’am ( ملطعبا ) dan jamaknya al-atimah ( وتعطألا ) yang artinya makan-

makanan. Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu segala 
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sesuatu yang dimakan oleh manusia, sesuatu yang menghilangkan 

lapar.
30

 

Makanan adalah setiap sustrat yang dapat dipergunakan untuk 

proses di dalam tubuh, terutama untuk membangun dan memperoleh 

tenaga bagi kesehatan sel. Agar dapat digunakan dalam reaksi biologis 

makanan harus masuk ke dalam sel. Kebutuhan energi untuk kerja 

sehari-hari diperoleh dari makanan dengan proporsi karbohidrat 60 %, 

lemak 25 %, dan protein 15 %.  
31

 

b. Syarat-syarat Makanan dan Minuman Halal  

Adapun halalnya makanan meliputi tiga kriteria berikut: 

1) Halal dari segi wujudnya/zatnya makanan itu sendiri yaitu tidak 

termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah SWT. 

2) Halal dari segi cara mendapatkannya. 

3) Halal dalam proses pengolahannya.
32

 

Adapun jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya adalah  

sebagai berikut : 

a) Makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini 

sesuai dengan hadis berikut : 

 

 

 

                                                           
30

Kasmawati ,”Makanan Halal dan Thayyib Perspektif Al-Qur‟an”, Skripsi Tidak 

Diterbitkan, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014),h. 15 
31

 Kus Irianto dan Kusno Waluyo.Gizi dan Etika Hidup Sehat. (Bandung: CV. Yrama 

Widya, 2004), h. 20 
32

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pendidikan Agama Islam 
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“Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya adalah halal 

dan apa yang diharamkan Allah di dalam Kitab-Nya adalah 

haram, dan apa yang didiamkan (tidak diterangkan), maka barang 

itu termasuk yang dimaafkan”. (H.R. Ibnu Majah dan Tirmizi).
33

 

 

b) Makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan.

 Hal ini sesuai firman Allah dalam Q.S. al-A‟rāf/7 ayat 157 : 

ٓلَهُُنٓ.. جَِٓويُِحلُّ ُمَٓعلَۡيِهُنٓٓٱلطَّيِّبََٰ ئِثََٓويَُحشِّ
ٓ…ٱۡلَخبََٰ 

“dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan 

mengharamkan bagi mereka.”( Q.S. al-„araf/7 :157) 

 

c) Makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan 

kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan 

akidah. Sesuai dengan firman Allah SWT Q.S. al- Baqārah/2 : 168. 

ٓٓأَيُّهَبٱلٌَّبسُٓيََٰ ٓ ٓفِي ب ِٓهوَّ ِثٓٓٱۡألَۡسضُِٓكلُىْا ُٓخطَُىَٰ ٓحَخَّبُِعىْا َٓوََل ب ٓطَيِّبا ٗلا َحلََٰ

ِيْۚٓ ۡيطََٰ بِيٌيٓٓۥإًَِّهُٓٓٱلشَّ ٓهُّ ٣٦١ٓٓلَُكۡنَٓعُذّوّٞ
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh 

yang nyata bagimu.”(Q.S. al- Baqārah/2 : 168). 

 

Adapun jenis-jenis minuman yang halal adalah : 

1) Tidak memabukkan . 

2) Tidak mendatangkan mudharat bagi manusia, baik dari segi 

kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah. 

3) Tidak najis. 

                                                           
33
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4) Didapat dengan cara yang halal.
34

 

c. Manfaat Mengonsumsi Makanan dan Minuman yang Halal  

Seseorang yang membiasakan diri mengonsumsi makanan dan 

minuman yang halal akan memperoleh manfaat sebagai berikut : 

a) Mendapat ridho Allah SWT karena telah menaati perintah-Nya 

dan memilih jenis makanan dan minuman yang halal. 

b) Memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman 

yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan 

untuk beraktifitas san beribadah. 

c) Terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang 

dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan.
35

 

d. Akibat Buruk dari Makanan dan Minuman yang Haram  

Mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram akan 

menimbul- kan akibat buruk bagi diri sendiri, orang lain, masyarakat, 

dan lingkungan sekitarnya. Di antara akibat buruk tersebut adalah : 

a) Amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan 

dikabulkan oleh Allah SWT. 

b) Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa terutama 

minuman keras (khamr). Akibat buruk meminum khamr di 

antaranya: 
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c) Menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis (gangguan 

jiwa), misalnya gangguan daya ingat, gangguan mental, 

kegagalan daya pikir. 

d) Menimbulkan beban mental, emosional dan sosial yang sangat 

berat. 

e) Menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya 

masa depan. 

f) Makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan 

tubuh.misalnya khamr dapat menyebabkan berbagai macam 

penyakit fisik, diantaranya tekanan darah tinggi, kanker, jantung, 

liver, sistem kekebalan tubuh menurun, serta merusak jaringan 

saraf otak. 

g) Menghalangi mengingat Allah SWT
36

. Sesuai dengan firman 

Allah SWT Q.S. al-Māidah/5 : 91 

 

يُٓيُِشيُذٓٓإًََِّوب َوةَٓأَىٓيُىقَِعٓبَۡيٌَُكُنٓٓٱلشَّۡيطََٰ ٓٱۡلَوۡيِسشِٓوَٓٓٱۡلَخۡوشِٓفِيٓٓٱۡلبَۡغَضب ءَٓوَٓٓٱۡلَعَذَٰ

ُكۡنَٓعيِٓرۡكِشٓ َِٓويَُصذَّ ِةٓ َوَعِيٓٓٱّللَّ لَىَٰ ٌخَهُىَىٓٓٱلصَّ ١٣ٓٓفَهَۡلٓأًَخُنٓهُّ
“Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud 

menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan 

menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan 

śalat, maka tidakkah kamu mau berhenti ?” (Q.S. al-Māidah/5 : 91) 
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3. Etika Makan Sehat 

Etikaadalah suatu sistem, cara kerja atau usaha untuk melakukan 

sesuatu atau sering juga disebut dengan adab.
37

 Sehingga etika makan 

dapat diartikan sebagai suatu sistem atau cara kerja seseorang dalam 

menentukan makanan yang dikonsumsinya. 

Manusia disarankan untuk mengkonsumsi makanan sehat dan 

bergizi karena hal itulah yang sangat dibutuhkan tubuh, terlebih jika 

badan dalam keadaan capek dan sakit. Untuk mendapatkan makanan 

bergizi, hal ini tidak berarti harus mengkonsumsi makanan mahal. 

Makanan yang diperoleh dengan harga terjangkaupun dapat 

dikategorikan sebagai makanan sehat mengigat makanan tersebut dibuat 

dari bahan yang tidak banyak mengggunakan bahan kimia dan berasal 

dari tumbuhan segar
38

. Makanan yang dimakan sehari-hari hendaknya 

merupakan makanan seimbang, terdiri atas bahan makanan yang tersusun 

seimbang baik kualitas maupun kuantitasnya untuk memenuhi syarat 

hidup sehat. Adapun kriteria makanan sehat adalah sebagai berikut : 

a) Kurangi makanan berlemak tinggi, seperti mentega, margarine, dan 

santan. Lebih baik dapatkan asupan lemak alami dari kacang-

kacangan atau biji-bijian. Lupakan jeroan, otak, makanan berkuah 

santan kental, kulit ayam dan kuning telur. Pilihlah daging tanpa 
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Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 884. 
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lemak, makanan berkuah bening, susu rendah lemak, susu kedelai, 

yogurt, putih telur dan ikan sebagai sumber protein yang baik. 

b) Sedapat mungkin hindari bahan pangan atau bahan pengawet yang 

dalam jangka panjang dapat menjadi pemicu kanker. 

c) Pilih makanan atau minuman yang berwarna putih alami (bukan di-

bleach). Gunakan pewarna dari bahan makanan misalnya warna 

coklat dari bubuk coklat, merahnya stowbery, kuningnya kunyit, dan 

hijaunya daun suji. Jangan menambahkan saus, kecap, garam dan 

bumbu-bumbu penyedap secara berlebihan. Perbanyak makan buah 

dan sayuran. 

d) Teknik pengolahan makanan juga mempengaruhi mutu makanan. 

Pilih makanan dengan metode memasak dikukus, direbus, atau 

ditumis dengan sedikit minyak. 

e) Perbanyak minum air putih, mineral 8 gelas sehari, hindari minuman 

beralkohol, bersoda dan minuman dengan kandungan gula dan 

kafein tinggi. Jus sayuran dan buah baik untuk menjaga dan 

memelihara kesehatan tubuh.
39

 

4. Hubungan Materi Makanan dan Minuman yang Halal dan Haram 

dengan Etika Makan Sehat 

Terdapat ungkapan mengatakan, “Siapa Anda adalah apa yang 

Anda makan. Bagaimana Anda juga apa yang anda makan,”
40

 Maka 

demikian penting dalam kehidupan manusia sepanjang masa sehingga 
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dibicarakan oleh semua orang dalam berbagai stratanya. Sejumlah jenis 

makanan dianjurkan untuk dikonsumsi, sedangkan sejumlah lainnya 

diwanti-wanti agar tidak dikonsumsi, baik karena pantangan kesehatan 

maupun karena pantangan kepercayaan. Dalam islam, asupan makanan 

yang dikonsumsi seorang muslim tidak hanya harus baik menurut standar 

higienis (thayyib) melainkan juga baik menurut substansi dan cara 

memperolehnya (halal). 

Selain menjadi persyaratan asupan bagi Muslim,ke-thayyiban   

empat sehat lima sempurna—ia juga dituntun agar mengkonsumsi yang 

halal, sebab makanan yang secara higinis memenuhi standar “empat 

sehat lima sempurna” memang dapat menyehatkan tubuh. Tetapi, jika 

tidak halal, baik substansi maupun caramendapatkannya, akan dapat 

memberi pengaruh pada kesehatan jiwa dan penyimpangan perilaku.
41

 

Terkait dengan hal ini, maka dapat dilihat hubngan pemahaman 

materi tentang makanan dan minuman dalam Islam dengan etika makan 

sehat. Karena menjaga etika makan sehat tidak hanyan bermanfaat bagi 

kesehatan tubuh tetapi juga sebagai sarana untuk menggali karunia Allah 

SWT dengan mengamalkan perintah Allah dalam hal menerapkan etika 

makan sehat dalam kehidupan sehari-hari. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah suatu penelitian terdahulu yang relevan 

dengan judul yang akan diteliti, untuk menghindari pengulangan penelitian 
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pada permasalahan yang sama, yang perku disampaikan dalam setiap 

penyususnan karya ilmiyah penelitian. Penelitian terdahulu yang relevan 

dilakukan oleh: 

1. Mustathi‟atun Niswah, 2016. Hubungan antara etika makan sehari-hari 

dan gaya hidup dengan prestasi belajar mahasiswa pendidikan biologi 

UIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

hubungan yang signifikan antara etika makan sehari-hari dan gaya hidup 

dengan prestasi belajar mahasiswa pendidikan biologi UIN Walisongo 

Semarang sebesar 11,8%.Persamaan dengan penelitian yang akan penulis 

teliti yaitu sama-sam meneliti tentang etika makan. perbedaannya adalah 

penulis meneliti pemahaman materi tentang makanan dan minuman 

dalam Islam dengan etika makan sehat siswa. 

2. Mukhammad Aminuddin Bagus Febriyanto, 2016. Hubungan antara 

Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku Konsumsi Jajanan Sehat di MI 

Sulaimaniyah Mojoagung Jombang. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya hubungan antara pengetahuan dan sikap responden dengan 

perilaku pemilihan jajanan sehat di MI Sulaimaniyah Jombang terbukti 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,05).Persamaan dengan 

penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang etika 

konsumsi/makan sehat siswa di sekolah. Perbedaannya adalah penulis 

meneliti pemahaman materi tentang makanan dan minuman dalan Islam 

dengan etika makan sehat siswa. 
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C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan operasional dari semua variabel yang 

dapat diolah dari definisi konseptual. Di sini variabel yang akan diteliti 

didefenisikan secara operasional yang menggambarkan cara mengukur 

variabel tersebut, dengan demikian mudah diidentifikasikan dan mudah 

dikumpulkan datanya, karena sudah operasional dirumuskan indikator-

indikator untuk selanjutnya dirinci lagi pada instrumen penelitian.
42

 Menjadi 

fokus penelitian ini adalah hubungan pemahaman materi tentang makanan 

dan minuman dalam Islam dengan etika makan sehat siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 6 Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan 

Hilir. Sesuai dengan judul kajian ini bahwa variabel yang akan diteliti ada dua 

variabel yaitu pemahaman materi tentang makanan dan minuman dala Islam 

sebagai variabel X (variabel bebas) dan etika makan sehat siswa sebagai 

variabel Y (variabel terikat). 

Berdasarkan konsep teoritis. Maka konsep operasional dapat 

dirumuskan denga indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Variabel X (pemahaman materi tentang makanan dan minuman dalam 

Islam) 

Pemahaman materi makanan dan minuman dalam Islam dapat diukur 

berdasarka teori yang telah dijelaskan pada kerangka teoritis dengan 

indikator-indikator sebagai berikut: 

a) Siswa mampu menjelaskan pengertian makanan. 

                                                           
42
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b) Siswa mampu menjabarkan pengertian minuman. 

c) Siswa mampu menguraikan syarat-syarat makanan halal. 

d) Siswa mampu mengkategorikan syarat-syarat mimuman halal. 

e) Siswa mampu menggali manfaat mengkonsumsi makanan halal. 

f) Siswa mampu menyimpulkan manfaat mengkonsumsi minuman 

halal. 

g) Siswa mampu menerangkan akibat buruk dari mengkonsumsi 

makanan dan minuman haram 

2. Variabel Y (etika makan sehat) 

Adapun etika makan sehat siswa dapat diukur berdasarkan teori 

yang telah dijelaskan pada kerangka teoritis dengan indikator-indikator 

sebagai berikut: 

a) Siswa banyak mengkonsumsi makanan dari jenis nabati seperti 

sayur, biji-bijian dan buah. 

b) Siswa memperbanyak makan makanan yang mengandung serat 

serti buah dan sayuran hijau. 

c) Siswa makan makanan yang diolah dengan cara dikukus dan 

direbus. 

d) Siswa makan berbagai variasi makanan. 

e) Siswa makan bahan makanan alami/bukan suplemen atau instan. 

f) Siswa makan tidak berlebihan/terlalu kenyang. 

g) Siswa makan tiga kali sehari. 

h) Siswa memperbanyak minum air putih. 
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D. Asumsi dan Hipotesis   

1. Asumsi  

Asumsi yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a) Setiap siswa memiliki pemahaman materi tentang makanan dan 

minuman dalam Islam yang berbeda. 

b) Etika makan sehat setiap siswa berbeda-beda. 

2. Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan teoritis dan monsep operasional di atas, 

maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

a) Hipotesis alternatif (Ha) : Terdapat hubungan yang signifikan antara 

pemahaman materi Pendidikan Agama Islam tentang makanan dan 

minuman yang halal dan haram dengan etika makan sehat siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kecamatan Bangko Pusako 

Kabupaten Rokan Hilir. 

b) Hipotesis nol  (Ho) : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

pemahaman materi Pendidikan Agama Islam tentang makanan dan 

minuman yang halal dan haram dengan etika makan sehat siswa di 

Sekolah Menegah Pertama Negeri 6 Kecamatan Bangko Pusako 

Kabupaten Rokan Hilir. 


