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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Kondisi Demografi Desa 

Desa Sako merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pangean 

Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai jumlah penduduk 2.140 Jiwa, yang 

memiliki luas wilayah pemukiman ± 180 Ha, perkantoran seluas ± 1 Ha, sekolah 

± 6 Ha, lapangan sepak bola seluas ± 2 Ha dan jalan seluas 45 Ha.  

Batas-batas wilayah Desa Sako yaitu:  

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sentajo Raya. 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Logas Tanah Darat. 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Penghijauan. 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Langsat. 

Topografi Desa Sako merupakan daratan yang terdiri dari perbukitan dan 

sedikit lereng. Jenis tanah yang ada di Desa Sako pada lapisan atas berwarna hitam 

gembur dan lapisan bawahnya berwarna kuning. 

Iklim di Desa Sako merupakan iklim Tropis dengan suhu udara berkisar 

antara 19,5 derajat celcius sampai dengan 34,2 derajat celcius. Sedangkan musim 

yang ada di Desa Sako ini adalah musim hujan dan musim kemarau ( Tropis ). 

Sedangkam jarak tempuh Desa Sako ke Ibu Kota Kabupaten Kuantan Singingi  29 

Km dengan jarak tempuh menggunakan kendaraan sepeda Motor ± 45 Menit. 
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4.1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Potensi sumber daya manusia pada suatu Daerah merupakan salah satu 

faktor pendorong tumbuh dan berkembangnya suatu wilayah baik ekonomi, 

sosial, budaya dan agama. Jumlah penduduk Desa Sako tahun 2017 adalah 2.140 

jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 575 serta rincian penduduk sebagai berikut: 

1. Jumlah penduduk Laki-laki : 1.122 jiwa 

2. Jumlah penduduk Perempuan : 1.018 jiwa 

Tabel 4.1 

Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

NO 

 

Jenis Kelamin 

 

Jumlah Penduduk 

 

1. 

 

Perempuan 

 

  1.122  Jiwa 

 

2. 

 

Laki- laki 

 

                     1.018 Jiwa 

 

Jumlah 

 

 2.140 Jiwa 

         Sumber Data Lapangan Kantor Desa Sako 

 

Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat jumlah penduduk desa Sako 

sebanyak 2.140 Jiwa. diantaranya jumlah penduduk yang berjenis perempuan 

lebih banyak dari pada penduduk yang berjenis laki-laki. Yang mana di 

antaranya jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 

1.122 jiwa, sedangkan penduduk yang berjenis laki-laki berjumlah 1.018 jiwa. 

Jumlah penduduk berpengaruh terhadap tumbuh berkembangnya desa Sako 

Pangean. 
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1.1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

Memeluk agama merupakan hak asasi manusia yang artinya manusia 

bebas untuk memilih agamanya masing-masing. Dari hasil Data yang penulis 

peroleh di kantor Desa Sako, mayoritas penduduknya beragama Islam. Berikut ini 

jumlah penduduk berdasarkan agama. 

Tabel 4.2 

Distribusi Penduduk Berdasarkan Agama 

 

No Agama Jumlah  

1. Islam 2.071 Jiwa 

2. Kristen      69 Jiwa 

Jumlah 2.140 jiwa 

   Sumber Data: Kantor Desa Sako 

Dari tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Sako 

masyarakatnya memeluk agama Islam, baik masyarakat yang berasal dari Desa 

Sako tersebut maupun masyarakat pendatang mayoritas  beragama Islam yiatu 

berjumlah 2.071 jiwa dan kristen berjumlah 69 jiwa saja. 

 4.1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis 

Pada dasarnya setiap manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, akan 

tetapi berbeda satu sama lainnya, baik itu secara fisik, suku, agama, keadaan 

sosial, kesejahteraan hidup, dan termasuk juga sifat individu. Manusia dalam 

hidup bermasyarakat berusaha menciptakan keselarasan atau hubungan yang 

harmonis antar manusia, dan antara manusia dengan alam. Hal ini dengan cara 

mengikuti petunjuk norma dan ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat. 



46 
 

Suku atau etnis merupakan pembentuk karakter dari seseorang untuk dapat 

bertingkah laku dalam masyarakat. Budaya yang tercipta dalam masyarakat juga 

dipengaruhi oleh faktor suku atau etnis. Kenyataan dalam masyarakat perbedaan 

suku atau etnis telah menciptakan budaya yang berbeda-beda pula antara suku 

atau etnis yang ada. Di Desa Sako tidak ditempati oleh masyarakat yang berasal 

dari satu suku saja akan tetapi sudah terbagi menjadi beberapa macam suku 

diantaranya yaitu suku Mandailiang, Paliang, Cermin dan Melayu. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini. 

Tabel 4.3 

Distribusi Berdasarkan Etnis/ Suku 

 

 

No  

 

Jenis Etnis 

 

Jumlah Penduduk 

 

1. 

 

Jawa 

 

535 Jiwa 

 

2. 

 

Paliang 

 

404 Jiwa     

 

3. 

 

Batak 

 

481 Jiwa 

 

4. 

 

Melayu 

 

420 Jiwa   

 

5. 

 

Caniago 

 

                 300 Jiwa 

 

        Jumlah 

 

2.140 Jiwa 

          Sumber Data Lapangan:  Kantor Desa Sako  

 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang 

etnisnya paling banyak yaitu suku melayu yang berjumlah 420 jiwa, suku Jawa 

berjumlah 535 jiwa, suku paliang berjumlah 404 jiwa, dan suku Batak yang paling 

sedikit yaitu berjumlah 481 jiwa serta suku Caniago sebanyak 300 Jiwa. 
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4.1.4  Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 

Setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, sesuai dengan 

kemampuan masing-masing. Pekerjaan juga mampu meningkatkan kesejahteraan 

hidup seseorang .Keadaan ekonomi masyarakat Desa Sako pada saat ini 

mengalami kemerosotan dikarenakan turunnya harga karet yang sangat drastis, 

karena masyarakat di Desa Sako massyarakatnya rata-rata bermata pencaharian 

sebagai petani karet dan sawit. 
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Tabel 4.4 

Distribusi Pekerjaan Penduduk  

 

No Pekerjaan Jumlah Penduduk 

1. Petani 750  

2. Pedagang  40  

3. Wiraswasta 35  

4. Guru 47  

5. PNS 45  

6. IRT 250  

7. TNI 10  

8. Pensiunan 55  

9. Bidan 23  

10. Tukang 35  

11. Lain-lain                             850  

Jumlah 2.140  

Sumber : Kantor Kepala Desa Sako 

 

4.2 Kondisi Sosial 

Kondisi sosial merupakan suatu penggambaran mengenai keadaan 

penduduk yang tinggal didesa tertentu. Dalam hal ini kondisi yang dimaksud 

seperti:  sarana pendidikan, kesehatan, ibadah dan sebagainya. 

4.2.1  Sarana Pendidikan 

Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu diperlukan 

sisitem pendidikan yang lebih baik dan tenaga pengajar yang lebih berkualitas 
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serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Peningkatan mutu tidak 

dihitung dengan kualitas sekolah yang tersebar akan tetapi bagaimana 

menciptakan sekolah yang berkualitas. Untuk lebih jelasnya perhatikan ta 

Tabel 4.5 

Distribusi Berdasarkan Sarana Sekolah 

 

 

No 

 

Sekolah 

 

Jumlah Sekolah 

 

1. 

 

PAUD 

 

1 

 

2. 

 

TK 

 

1 

 

3. 

 

SD 

 

1 

 

4. 

 

MI 

 

1 

 

5. 

 

SMP 

 

1 

   

6. 

 

MTs 

 

1 

 

7. 

 

SMA 

 

1 

 

       Jumlah 

 

7 Unit 

          Sumber Data : Kantor Desa Sako 

 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas maka sarana sekolah yang ada di Desa Sako 

sebanyak 7 unit yaitu sekolah PAUD 1 unit, TK 1 unit, SD 1 unit, MI 1 unit, SMP 

1 unit, MTs 1 unit, dan SMA 1 unit, MA 1 unit. 

4.2.2 Sarana Kesehatan 

Salah satu kebijakan dasar pembangunan kesehatan diarahkan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan 

keluarga dan masyarakat serta mempertinggi kesadaran masyarakat akan 

pentingnya hidup sehat. Sementara itu mutu kesehatan sangat dipengaruhi oleh 



50 
 

jumlah dan jenis tenaga kesehatan, alokasi anggaran, sarana pelayanan kesehatan 

yang tersedia, obat dan peralatan kesehatan serta sarana lainnya. 

Berbagai terobosan telah dilakukan dalam rangka mengkaitkan upaya 

pembangunan kesehatan secara lebih berdayaguna serta mendekatkan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan kemerataan dan mutu pelayanan 

terutama untuk daerah itu sendiri. Salah satu faktor penunjang dalam pelayanan 

kesehatan masyarakat adalah keberadaan jasa pelayanan masyarakat itu sendiri, 

seperti puskesdes dan posyandu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 4.6 

Distribusi Berdasarkan Sarana Kesehatan 

 

No Sarana Kesehatan Jumlah 

1. Posyandu 3 unit 

Jumlah 3 unit 

Sumber Data: Kantor Desa Sako 

Berdasarkan tabel 4.6.2 di atas sarana kesehatan yang ada di Desa Sako 

yaitu sebanyak 3 unit diantanya yaitu: posyandu berjumlah 3 unit. 

4.2.3 Sarana Ibadah 

  Sarana ibadah adalah kebutuhan rohani manusia untuk mengabdikan 

dirinya kepada sang pencipta. Selain itu, tempat beribadah bagi seluruh umat di 

dunia baik muslim maupun non muslim. Dengan adanya tempat ibadah adalah 

suatu bentuk toleransi dalam umat beragama terhadap kepercayaan masing-

masing umat. Berdasarkan data monografi Desa Sako bahwa sarana ibadah yang 
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dimiliki oleh Desa Sako masih tergolong minim. Hal ini dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

 

Tabel 4.7 

Distribusi Sarana Ibadah 

 

No Sarana Ibadah Jumlah 

1. Mesjid 3 

2. Mushollah 8 

Jumlah 11 unit 

      Sumber Data: Kantor Desa Sako 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas sarana ibadah terdiri 11 unit, di antaranya 

yaitu: mesjid sebanyak 3 unit dan mushollah sebanyak 8 unit. 

4.3Kondisi Pemerintahan Desa 

  Kondisi pemerintahan desa merupakan suatu gambaran mengenai 

lembaga-lembaga pemerintahan desa yang terdapat di Desa Sako Kecamatan 

Pangean. Disini juga tergambar jelas mengenai perangkat desa dan lainnya 

yang terdapat di desa tersebut. 

4.3.1 Lembaga Pemerintahan Desa 

Kondisi pemerintahan desa merupakan keadaan dimana keadaan 

pemerintahan desa tergambar jelas, baik itu kepala desa maupun perangkat desa 

lainnya. Pemerintahan desa dijalankan oleh pemerintah pada suatu desa tertentu. 

Kemanjuan pembangunan suatu desa ditentukan oleh pemerintah desa dalam 

menjalankan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsi yang ada. Untuk lebih 

jelasnya perhatikan tabel berikut. 
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Tabel 4.8 

Distribusi Pemerintah Desa 

 

No Jabatan Jumlah 

1. Kepala Desa 1 

2. Sekretaris Desa 1 

3. Perangkat Desa 6 

4. BPD 7 

Jumlah 15 orang 

      Sumber : Kantor Desa Sako  

   

  Berdasarkan tabel 4.8 diatas, tergambar jelas bahwa pemerintah desa yang 

terdapat di Desa Sako terdiri dari 15 orang yang secara keseluruhan terbagi 

edalam kategorinya masing-masing seperti : Kepala Desa 1 orang, Sekretaris 

Desa 1 orang, Perangkat Desa 6 orang dan BPD 7 orang. Pemerintah Desa 

memiliki tugasnya masing-masing terutama dalam bidang pembangunan Desa 

Sako guna lebih maju lagi. 

4.3.2 Lembaga Kemasyarakatan Desa 

Lembaga Kemasyarakatan merupakan wadah atau tembat bagi masyarakat 

menyalurkan kemampuan yang ia miliki. Lembaga inilah yang akan menyalurkan 

bakat dan minat tersebut. Dengan adanya lembaga kemsyarakat ini masyarakat 

akan lebih mudah serta kegiatan yang akan dilaksanakan lebih tertata dengan baik. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut. 
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Tabel 4.9 

Distribusi Lembaga Kemasyarakatan 

 

No Nama Lembaga Jumlah 

1. LPM 1 

2. PKK 1 

3. Pengajian 8 

4. Arisan 8 

5. Simpan Pinjam 1 

6. Kelompok Tani 9 

Jumlah 28 Unit 

   Sumber : Kantor Desa Sako 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, jumlah lembaga kemasyarakatan di Desa 

Sako yaitu sejumlah 28 unit. Semua lembaga yang ada memiliki peran dan 

fungsinya masing-masing. Kegiatan yang dilaksanakan juga terorganisir dengan 

baik sesuai dengan tujuan lembaga itu sendiri. Berjalan atau tidaknya tergantung 

kepada anggota lembaga tersebut, makanya harus kompak satu sama lain. 

1.4 Struktur Pemerintahan Desa 

Struktur organisasi pemerintahan menggambarkan tingkatan organisasi 

yang ada di Desa tertsebut. Di dalam bagan struktur ini tergambar jelas mengenai 

kedudukan perangkat desa yang terdapat di Desa Sako mulai dari Kepala Desa 

sampai ke Kepala Dusun setempat. Semuanya  Untuk lebih jelasnya perhatikan bagan 

berikut. 
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Gambar 4.2 

Struktur Pemerintahan Desa Sako Tahun 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Desa Sako tahun 2017 
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