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BAB II 

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN 

A. Geografis dan Demografis Desa Pasar Sipiongot 

1. Geografis 

Desa Pasar Sipiongotmerupakan salah satu desa dari sekian banyak 

desa yang ada di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara 

Provinsi Sumatera Utara.Kata sipiongot sendiri memilik makna tersendiri. 

Dalam ejaan bahasa batak, Sipiongot itu bisa diterjemahkan kedalam 3 arti, 

yakni “Sipiongot” artinya penyengat atau tawon, “Sipiongot/Sipaingot” 

artinya wejangan atau pendidikan yang diberikan oleh orang yang banyak 

pengalamannya atau orang yang lebih tua kepada orang tertentu, “Sipiingot” 

yang diambil dari dua suku kata yakni sipi dan ingot, “sipi” artinya daerah 

terpencil dan “ingot” artinya tetap selalu diingat dan dikenang orang. Jadi 

kata sipiongot dalam pengertian ketiga ini adalah daerah yang selalu diingat 

oleh orang.
1
 

Bila dilihat dari postur alamnya, Desa sipiongot berada di tengah-

tengah 3 gunung besar, yaitu Gunung Sibonggaron, Gunung Tikka, dan 

Gunung Bartong, demikianlah masyarakat setempat menyebut nama ketiga 

gunung tersebut.Desa Sipiongot memiliki daerah geografis yang luas 

daerahnya.Kondisi alamnya hampir semuanya adalah daratan dan 
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perbukitan yang cukup jauh dari permukaa laut dengan suhu udara sedang 

berkisar antara 23-24° C.
2
 

Desa Sipiongot merupakan Ibukota Kecamatan Dolok.Sebelum tahun 

2007, Kecamatan Dolok berada dibawah wilayah administrasi Kabupaten 

Tapanuli Selatan.Sehingga Desa Sipiongot termasuk salah satu desa yang 

paling jauh dari Ibikota Kabupaten Tapanuli Selatan.Kemudian pada tahun 

2007, Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi beberapa 

kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Padang Lawas Utara Ibukotanya 

Gunung Tua. 

Adapun jarak antara Desa Sipiongot ke Ibukota Kabupaten adalah 68 

KM, sedangkan ke Ibukota Provinsi berjarak lebih kurang 390 KM..Daerah 

ini mempunyai tata geografis tanah yang cukup subur meskipun di beberapa 

tempat tanahnya berbentuk tanah liat. Sebelah Timur dan Utara tata 

geografis tanah Desa Sipiongot  iniberbentuk hutan yang berbukit dan 

masyarakat pada umumnya yang mempunyai tanah di Timur dan Utara desa 

ini mengolah tanah mereka dengan menanam sawit dan karet. 

Desa Sipiongot memiliki luas wilayah 19.000 m
2
, dengan batas 

wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sipiongot Julu 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Runding 
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c. Sebelah Selatan berbatasandengan Desa Pijor Koling 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bunut. 

2. Demografis 

Demografis (Keadaan Penduduk) Desa Sipiongot terlihat meningkat 

dari tahun ke tahun.Peningkatan tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk 

yang semakin banyak.Data terakhir pada tahun 2017 tercatat jumlah 

penduduk Desa Sipiongot berjumlah 1964 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini: 

TABEL 2.1 

JUMLAH PENDUDUK DESA SIPIONGOT MENURUT 

JENIS KELAMIN 

NO JENIS KELAMIN FREKUENSI PRESENTASE 

1 Laki-lai 1048 53,4 % 

2 Perempuan 916 46,6 % 

Jumlah 1964 100 % 

(Sumber Data: Kantor Kepala Desa Sipiongot tahun 2017) 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang 

berjenis kelamin laki-laki lebih besar yaitu 1048jiwa dibanding jumlah 

penduduk yang berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 916 

jiwa.Dengan demikian dapat diketahui bahwa perbandingan jumlah 

penduduk Desa Sipiongot antara laki-laki dengan perempuan adalah 132 

orang. 
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TABEL 2. 2 

JUMLAH PENDUDUK DESA SIPIONGOT BERDASARKAN USIA 

NO USIA JUMLAH 

1 0-9 Tahun 374 

2 10-19 Tahun 292 

3 20-29 Tahun 341 

4 30-39 Tahun 370 

5 40-49 Tahun 231 

6 50-59 Tahun 219 

7 >6O Tahun 137 

JUMLAH 1964 

(Sumber Data: Kantor Kepala Desa Sipiongot tahun 2017) 

B. Agama dan Pendidikan 

1. Agama 

Agama bagi manusia merupakan kebutuhan yang sangat fitrah dan 

sangat penting bagi kehidupan umat manusia diseluruh belahan bumi. 

Dengan agama manusia bahkan akan merasakan indah dan nikmatnya 

kehidupan, karena agama dapat membantu manusia untuk saling menjaga, 

saling menghormati dan saling membantu antara manusia yang satu dengan 

manusia lainnya, karena memang manusia tidak bisa hidup dengan 

sendirinya.  
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Hubungan antara agama dengan kebudayaan sangat erat.Hal ini 

disebabkan karena kebudayaan adalah hasil karya cipta manusia yang 

digunakan untuk kepentingan bersama. 

Sekalipun ada agama di Desa Sipiongot selain Islam namun 

kehidupan sosial berjalan dengan baik karena dalam Islam tidak ada paksaan 

dalam beragama. Demikian juga di Desa Sipiongot, Islam masuk dengan 

cara damai sehingga sampai sekarang penduduknya mayoritas beragama 

Islam. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

TABEL 2.3 

KLASIFIKASI PENDUDUK DESA SIPIONGOT BERDASARKAN 

JENISAGAMA DAN PENGANUTNYA 

NO AGAMA JUMLAH PENGANUTNYA PRESENTASE 

1 Islam 1634 83,2 % 

2 Kristen 330 16,8 % 

3 Hindu - - 

4 Budha - - 

5 Konghucu - - 

Jumlah 1964 100 % 

(Sumber Data: Kantor Kepala Desa Sipiongot tahun 2017) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Sipiongot 

mayoritas beragama Islam. Hal itu terlihat dari jumlah penganut agama 

Islam sebanyak 83,2 % atau 1634 jiwa dan penganut agama kristen 
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sebanyak 16,8 % atau berjumlah 330 jiwa. Sedangkan penganut agama 

selain Islam dan Kristen tidak ada. 

Nuansa keislaman di Desa Sipiongot ini bisa dilihat dan ditandai 

dengan kegiatan-kegiatan dalam masyarakat yang berciri khaskan muslim, 

seperti pengajian ibu-ibu yang rutin dilaksanakan setiap seminggu sekali 

dan wirid pengajian untuk umum setiap malam jum’at. 

Adapun jumlah sarana ibadah di Desa Sipiongot dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

TABEL 2. 4 

JUMLAH SARAN IBADAH DI DESA SIPIONGOT 

NO SARANA IBADAH JUMLAH 

1 Masjid 1 

2 Mushalla/Surau 1 

3 Gereja 1 

4 Pura - 

5 Vihara - 

6 Klenteng - 

(Sumber data: Kantor Kepala Desa Sipiongot tahun 2017) 

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah sarana ibada adalah 3. Yang 

terdiri dari 2 sarana ibadah umat Islam yang terdiri dari 1 masjid dan 1 

mushalla, sedangkan umat Kristen memiliki 1 buah gereja. Adapun sarana 

ibadah selain yang di atas tidak ada. 
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2. Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki 

oleh setiap anggota masyarakat.Karena pendidikan sangat mempengaruhi 

maju atau tidaknya suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang maka akan semakin tinggi daya pikir orang tersebut, begitu pula 

dengan semakin banyak orang yang berpendidikan dalam suatu daerah, 

maka akan semakin majulah daerah tersebut. 

Pendidikan secara umum dibagi menjadi dua yaitu pendidikan formal 

dan pendidikan non formal, pendidikan formal meliputi pendidikan yang 

umum dan resmi yaitu TK, TPA, SD, MI, SLTP, dan SLTA. 

TABEL 2.5 

KLASIFIKASI PENDUDUK DESA SIPIONGOT MENURUT 

TINGKATAN PENDIDIKAN 

NO TINGKAT PENDIDIKAN FREKUENSI PRESENTASE 

1 Tamatan Perguruan Tinggi 39 1,9 % 

2 Tamatan SMA sederajat 285 14,5 % 

3 Tamatan SMP sederajat 153 7,8 % 

4 Tamatan SD 465 23,7 % 

5 Tidak tamat SD/Belum sekolah 1022 52,1 % 

Jumlah 1964 100 % 

(Sumber Data: Kantor Kepala Desa Sipiongot tahun 2017) 

Penduduk Desa Sipiongot ini masih sangat memperihatinkan tingkat 

pendidikannya jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Tingkat 
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pendidikan di Desa Sipiongot ini jika dilihat dari segi jenjang pendidikan 

dari semua tingkat usia tentulah masih tergolong sangat rendah. Salah satu 

penyebab hal tersebut adalahkurangnya minat masyarakat untuk 

melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Sarana pendidikan di 

Desa Sipiongot dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

TABEL 2. 6 

JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI DESA SIPIONGOT 

NO SARANA PENDIDIKAN JUMLAH 

1 TK 1 

2 SD 3 

3 MDA/TPA 1 

4 SLTP/MTs 2 

5 SLTA 1 

6 Perguruan Tinggi - 

Jumlah 8 

(Sumber Data: Kantor Kepala Desa Sipiongot tahun 2017) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan di Desa 

Sipiongot berjumlah 8 unit. Dari jumlah tersebut sebenarnya untuk ukuran 

desa sudah memadai. Namun faktanya dalam masyarakat Desa Sipiongot 

masih banyak warganya yang hanya tamat SD saja. Hal ini disebabkan 

kurangnya dukungan orang tua terhadap anaknya untuk melanjutkan sekolah 

ke jenjang yang lebih tinggi. 
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Jika dilihat tingkat pendidikan masyarakat Sipiongot dan 

dibandingkan dengan zaman sekarang ini, tentu dapat disimpulkan bahwa 

tingkat pendidikan di Desa Sipiongotsecara umum masih rendah dan jauh 

ketinggalan. 

C. Mata Pencaharian dan Adat 

1. Mata Pencaharian 

Mesti diakui bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang 

cukup signifikan dalam menentukan tingkat mata pencaharian masyarakat 

itu sendiri, dimana masyarakat yang tingkat pendidikannya tinggi tentu 

berbeda dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. 

Adapun mata pencaharian penduduk Desa Sipiongot Kecamatan 

Dolok ini adalah bermacam-macam, ada yang mata pencahariannya sebagai 

pegawai, pedagang, dan petani. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini: 

TABEL 2. 7 

MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT DESA SIPIONGOT 

NO PEKERJAAN FREKUENSI PRESENTASE 

1 PNS 27 1,4 % 

2 Petani 985 50,2 % 

3 Pedagang 14 0,7 % 

4 Yang tidak bekerja 938 47,7 % 

Jumlah 1964 100 % 

(Sumber Data: Kantor Kepala Desa Sipiongot tahun 2016)  
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Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentangrincian 

pekerjaan masyarakat Desa Sipiongot tersebut dapat kita lihat sebagai 

berikut: 

a. PNS (Pegawai Negeri Sipil), penduduk yang menjadi pegawai negeri 

sipil di Desa Sipiongot ini adalah sebagai pegawai di Kantor Camat 

Kecamatan Dolok, Sekolah SD, SLTP, SLTA, dan Kantor KUA. 

b. Petani, penduduk Desa Sipiongot yang bekerja sebagai petanisebanyak 

985 orang yang secara umum adalah petani karet dan sawit, dan ada juga 

sebahagian yang bekerja sebagai petani sawah dan ladang. 

c. Pedagang, warga yang bekerja sebagai pedagang hanya ada 14 orang. 

d. Masyarakat yang tidak  bekerja yang jumlahnya sebanyak 938 orang, 

yaitu digolongkan masih balita, mereka yang masih sekolah ditingkat SD, 

SMP, SLTA, Perguruan Tinggi dan ditambah jumlah orang tua yang 

lanjut usia. 

2. Adat Istiadat 

Adat istiadat adalah merupakan salah satu ciri dari setiap masyarakat 

dimanapun dia berada. Diantara daerah yang satu dengan daerah yang lain 

memiliki adat yang berbeda pula, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam 

semesta dan lingkungan tempat tinggal mereka dan tata cara mereka 

bergaul. 

Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki adat istiadat yang 

berbeda-beda. Demikian juga pada masyarakat Batak yang ada di Desa 

Sipiongot Kecamatan Dolok. Keseharianya telah diatur oleh adat yang harus 
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dipatuhi oleh masyarakat. Aturan tersebut dijadikan sebagai pedoman hidup 

bagi masyarakat Sipiongot, adapun aturan (ruji) tersebut adalah: 

1. Sisolisoli do Uhum : sarupa tu mora dohot tu nasohum, tunakayo dohot 

tunapogos. Artinya Uhum (hukum) adalah lurus, adil berlaku untuk 

semua pihak baik orang kaya maupun miskin. Maksudnya adalah di 

Kecamatan Dolok masyarakat harus menjalankan hukum tersebut secara 

adil, tanpa membeda-bedakan antara si kaya dengan si miskin. Itulah 

hukum yang diajarkan dalam adat. 

2. Alapari do gogo maksudnya adalah dalam kehidupan bermasyarakat 

diterapkan gotong royong. Alapari artinya jasa dan gogo artinya 

kekuatan, maksudnya adalah dalam bermasyarakat kita tidak bisa hidup 

sendiri-sendiri melainkan butuh jasa bantuan orang lain. Makanya setiap 

orang mesti menanamkan jasa kepada orang lain. Jasa di sini merupakan 

kebaikan, sehingga terjalin hubungan kekeluargaan. Disamping itu setiap 

kebaikan, yang diberikan orang lain kepada kita tidak boleh dilupakan 

dan suatu saat kita wajib membayarnya, sesuai dengan apa yang telah 

kita peroleh dari orang tersebut. 

3. Raja tali ni uhum: dalam bermasyarakat perlu ada orang yang diangkat 

sebagai penegak hukum misalnya sebagai kepala desa dan mora. 

4. Dalihan natolu: Mora, kahanggi, anakboru. Mora berfungsi sebagai 

pengambil keputusan tertinggi dalam suatu musyawarah ditambah 

dengan para raja-raja adat. Kahanggi adalah barisan keluarga 

dari mora yang ikut serta dalam memberikan dukungan terhadap setiap 
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keputusan yang diambil oleh mora. Anakboru berfungsi sebagai 

pelaksana atau pekerja terhadap keputusan yang sudah ditetapkan 

oleh mora. 

5. Namora Ihut Nihosa maksudnya adalah orang yang dermawan dalam 

masyarakat adalah bukan orang yang banyak memberikan harta akan 

tetapi orang yang dikatakan dermawan adalah orang yang penolong, 

ramah dan lapang dada. 

6. Hormat marmora, Denggan mardongan tubu, elek maranak boru artinya 

Hormati rajamu, berbuat baik dengan saudaramu dan sayangi dan 

berpandai-pandai kepada bawahanmu. 

7. Sitak paritiur (pandai bicara), Lambok Martutur ( Lembut berbicara), 

Ringgas manaek mijur (tanggap dengan kondisi yang ada atau yang 

terjadi dalam lingkungan).
3
 

Semua aturan-aturan yang telah ditetapkan di atas sebagian 

masyarakat masih menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.Sampai 

sekarang masyarakat Desa Sipiongot Kecamatan Dolok sangat menjunjung 

tinggi adat istiadat tersebut. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi upacara adat 

atau horja maupun acara-acara lainnya yang bersipat siluluton (acara 

kematian/kemalangan)dohot siriaon (acara pesta). 
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Dalam pernikahan misalnya, ada beberapa adat yang terkenal di Desa 

Sipiongot, yaitu: 

a. Manguso 

Manguso adalah adat pernikahan di Desa Sipiongot yang 

dilaksanakan pada hari akad nikah. Yaitu dilaksanakan di rumah orang 

tua pengantin perempuan. Dimana pada pagi hari dilaksanakan proses 

akad nikah, dan kebiasaan masyarakat Sipiongot apabila mengadakan 

manguso maka akad nikahnya dilakukan di Masjid. Pada siang harinya 

kedua pengantin akan diarak keliling kampung dan akan disaksikan oleh 

semua undangan, kemudian  diadakan makan bersam setelahnya, 

sementara undangan yang tidak makan boleh membawa makanannya 

pulang ke rumah. 

b. Mangulahari 

Mangulahari hampir sama dengan acara manguso. Tapi yang 

membedakannya adalah waktu pelaksanaannya.Mangulahari juga 

dilaksanakan di rumah pihak pengantin perempuan. Mangulahari 

dilaksanakan apabila pada acara akad nikah tidak dilaksanakan 

manguso.Karena pada hakikatnya mangulahari ini merupakan pengganti 

daripada acara manguso.
4
 

c. Marhorja 

Marhorja juga acara adat yang dilaksanakan pada acara 

pernikahan. Marhorja bisa dilaksanakan pada hari akad  nikah maupun 
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jauh hari setelah akad nikah. Tapi yang membedakannyadengan acara 

manguso dan mangulahari adalah pelaksanaannya. Marhorja lebih 

besar biayanya jika dibandingkan dengan manguso dan mangulahari. 

Hal tersebut disebabkan karena marhorja lebih banyak undangannya, 

dan waktu pelaksanaanya sampai 3 hari 3 malam. Dalam acara ini 

biasanya undangan satu desa berkumpul di satu titik kemudian akan 

berangkat bersama-sama ke tempat acara. Uniknya undangan di Desa 

Sipiongot tidak pernah pakai surat, melainkan pihak yang mengundang 

akan mendatangi pintu ke pintu dan menyampaikan secara 

lisan.Setelah sampai di tempat acara, maka tamu undangan akan 

disambut oleh pihak yang mengundang, dan disediakan satu rumah 

atau dua rumah per desa sebagai tempat penginapan bagi undangan 

yang tidak pulang ke rumahnya selama acara.Tempat penginapan ini 

disebut parsorangan.Dalam acara marhorja ini diadakan tor-tor, yaitu 

sebuah tarian adat yang dibawakan oleh 1 grup tari.Pesertanya 

berjumlah 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.Tari tor-tor itu 

sendiri dilakukan bergantian dengan orang yang berbeda.Dalam satu 

kelompok yang tampil tidak boleh berpasangan dengan orang yang 

satu marga. Sementara pada malam terakhir, tari tor-tor akan 

dibawakan oleh pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. 

Marhorja tidak banyak orang yang melaksanakannya, disebabkan 
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biayanya yang sangat besar.Dalam setahun hanya ada 1 sampai 2 orang 

yang mengadakan marhorja, bahkan sampai tidak ada.
5
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