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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Keadaan Geografis Desa Serasah Kecamatan Dua Koto  Kabupaten 

Pasaman Timur  

Desa serasah adalah desa yang terletak di Kecamatan Dua Koto 

Kabupaten Pasaman Timur, Desa Serasah ini adalah salah satu desa dari 13 

Desa yang ada di Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman. Desa Serasah 

hanya terdapat 1 (satu) Kejorongan yaitu Kejorongan Air Mancur. Desa 

Serasah mempunyai batas-batas sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Simpang Tonang, Pd.Gelugur 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Sinurut 

c. Sebelah Timur berbetasan dengan Nagari Panti, Air Manggis 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Rabijonggor 

Luas wilayah Desa Serasah  ± 6000 Ha. 57% wilayah merupakan areal 

pemukiman, 13% areal pertanian dan 20% areal perkebunan, sedangkan 10% 

merupakan padang rumput pengembala ternak. Ketinggian tanah dari  

permukaan laut adalah 300 s/d 2172 meter dengan orbitrasi jarak desa sebagai 

berikut: 

a. Jarak desa dengan pusat pemerintahan Kecamatan adalah ±12 Km dan 

dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat dan roda dua 

b. Jarak desa dengan pusat pemerintahan Kabupaten adalah  ± 50 Km dan 

dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat dan roda dua 
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c. Jarak desa dengan pemerintahan provinsi adalah 203,4 Km dan dapat 

ditempuh dengan kendaraan roda empat dan roda dua.
14

 

 

B. Keadaan Demografis Desa Serasah 

Penduduk merupakan salah satu factor yang penting dalam wilayah. 

Oleh karena itu dalam proses pembangunan, penduduk merupakan modal 

dasar bagi pembangunan suatu bangsa. Untuk itu tingkat perkembangan 

penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah 

pembangunan. 

Berdasarkan data statistik 2013 penduduk yang berdomisili di Desa 

Serasah Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasamann terdiri dari berbagai 

suku, agama, budaya,dan social budaya kemasyarakatan, namun mereka 

hidup dalam keadaan rukun dan damai. 

Musim yang terjadi didaerah ini hanya dua musim, sebagaimana 

musim yang berlaku disebagian besar daerah di indonesi yaitu musim panas 

dan musim hujan. 

Penduduk merupakan factor penggerak pembangunan suatu wilayah, 

terutama dalam mengelola sumber-sumber alam dan penggerak tujuan 

pembangunan yang tinggi merupakan tantangan dan harapan kita. Harapan itu 

apabila jumlah yang sangat besar apabila dibina dan dikerahkan sebagai 

tenaga yang efektif, maka hal demikian merupakan modal pembangunan yang 

sangat besar dan menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan disegala 

bidang, namun yang merupakan tantangan atau penghambat adalah jika 
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penduduk tidak mempunyai pekerjaan atau golongan penduduk yang bekerja 

tapi tingkat produktivitasnya rendah. 

Jumlah penduduk Desa Serasah pada tahun 2016 adalah 567 jiwa, 

yang terdiri dari 281 jiwa laki-laki  dan 286 jiwa perempuan. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

Tabel: II.1 

Jumlah Penduduk Berdasarkan 

Jenis Kelamin di Desa Serasah 

 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1. 

2. 

Laki-laki 

Perempuan 

281 

286 

 Jumlah 567 

  Sumber: Kantor Kepala Desa Serasah 

Berdasarkan klasifikasi penduduk Desa Serasah Kecamatan Dua Koto 

Kabupaten Pasaman menurut jenis kelamin adalah 567 jiwa, yang terdiri dari 

281 laki-laki dan 286 perempuan. 

 

C. Agama 

Suasana kehidupan yang penuh kerukunan, baik intern antar umat 

beragama sangat dibutuhkan masyarakat seperti, aman, tertib,dan tentram. 

Warga masyarakat Desa Serasah sangat menjaga hubungan setiap warga, 

sehingga tidak terjadi pertentangan antar beragama, kesadaran untuk 

menumbuhkan suasana kehidupan yang tertib, aman, dan tentram dalam 

beragama. Maka amat perlu bagi masyarakat mengembangkan sikap saling 

menghormati, tentang rasa, dan bekerja sama dalam kehidupan 

bermasyarakat. Masyarakat Desa Serasah seluruhnya beragama Islam. Sarana 

tempat ibadah masyarakat Desa Serasah dapat dilihat pada table dibawah ini:  
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Tabel II.2 

Sarana Ibadah Masyarakat Desa Serasah 

No Sarana Ibadah Jumlah 

1 Masjid 1 

2 Musholla 1 

3 Gereja - 

  Sumber: Kantor Kepala Desa Serasah 

D. Pendidikan 

Pendidikan mempunyai makna penting dalam kehidupan manusia, 

terutama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Karena dengan adanya  

pendidikan manusia mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, hal 

ini sesuai dengan UUD  1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa tiap-tiap 

warga  Negara berhak untuk mendapatkan pengajaran yang layak. Begitu juga 

halnya di Desa Serasah terdapat sarana dan prasarana pendidikan diantaranya 

dapat dilihat pada tabel II.3 dibawah ini: 

Tabel II.3 

Sarana Pendidikan di Desa Serasah Kecamatan Dua  

Koto Kabupaten Pasaman Timur 

 

No Sarana Pendidikan Jumlah 

1 TK 1 

2 SD 1 

3 SLTP - 

4 MTSN - 

5 SMA - 

6 Pondok Pesantren - 

     Sumber: Kantor Kepala Desa Serasah 
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E. Sosial Budaya 

Masyarakat Desa Serasah dalam pergaulan hidup sehari-hari yang di 

praktekkan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Dalam membentuk 

rumah tangga harus mengikuti agama dan juga aturan adat. Satu sama lainnya 

harus saling melengkapi adat bersandi syarak (agama), syarak basandi 

kitabullah (Al-Qur’an). Dari segi prinsip material peranan Islam sangat 

dominan, karena hampir semua sisa-sisa pandangan serta sikap hidup diwarnai 

dengan nilai keIslaman, dengan tidak mengabaikan nilai-nilai adat istiadat 

yang berlaku di daerah tersebut (Desa Serasah). 

 

F. Mata Pencaharian 

Untuk mengetahui kebutuhan bagi diri dan keluarga, seseorang 

memerlukan lapangan usaha sebagai mata pencaharian, besar kecilnya 

penghasilan yang diperoleh tidak jarang dipengaruhi oleh lapangan usaha. 

Mata pencaharian penduduk sekitar adalah pegawai negeri, pegawai swasta, 

wiraswasta, buruh, petani,dan industri rumah tangga. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel II.4 dibawah ini:  

Tabel II.4 

Mata Pencaharian Penduduk Desa Serasah Kecamatan  

Dua Koto Kabupaten Pasaman Timur 

 

No Jenis Pekerjaan Jumlah 

1 Pegawai Negeri 17 

2 Pegawai Swasta 20 

3 Wiraswasta 7 

4 Buruh 10 

5 Petani 120 

6 Industri Rumah Tangga 6 

  Sumber: Kantor Desa Serasah 2016 
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Dari tabel diatas diketahui bahwa penduduk Desa Serasah Kecamatan 

Dua Koto Kabupaten Pasaman Timur berdasarkan klasifikasi penduduk yang 

bekerja sebagai Pegawai Negeri berjumlah 17 orang, Pegawai Swasta 

berjumlah 20 orang, Wiraswasta berjumlah 7 orang, sebagai Buruh berjumlah 

10 orang, Petani berjumlah 120 orang, sedangkan sebagai Industri Rumah 

Tangga berjumlah 6 orang. Dari penjelasan di atas masyarakat Desa Serasah 

Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman Timur mayoritas mata  

pencahariannya adalah petani. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


