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BAB II 

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Letak Geografis dan Demografis 

Secara Geografis, Desa Muara Kelantan mempunyai luas 1625, 90 ha/m². 

Adapun orbitasi atau jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 0 KM, dari Kota 

Kabupaten ± 70 KM, jarak dari ibu kota provinsi ± 85 KM. 

Adapun batas Desa disebelah utara berbatasan dengan Desa Lubuk Jering 

dan Desa Olak. sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Selodang, sebelah 

Barat dengan Desa Muara Bungkal, sebelah Timur berbatasan dengan Teluk 

Lancang. 

Jumlah penduduk secara keseluruhan di Desa Muara Kelantan untuk saat 

ini adalah 965 jiwa. Yang terdiri dari 518 orang laki-laki, 447 orang perempuan, 

yang mana jumlah kepala keluarga 215 KK, dan kepadatan penduduk 4,2 per km. 

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat dari table dibawah ini: 

TABEL I 

KEADAAN PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR 

Usia Laki-laki Perempuan 

0-12 bulan 6 orang 6 orang 

1-5 tahun 77 orang 59 orang 

6-15 tahun 101 orang 94 orang 

16-30 tahun 145 orang 109 orang 

31-50 tahun 64 orang 80 orang 

51 tahun keatas 90 orang 97 orang 

Total 518 orang 447 orang 

Sumber data: Arsip Kantor Desa Muara Kelantan 2017.  
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B. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan 

Pendidikan  merupakan suatu yang esensial dalam kehidupan manusia baik 

dalam kehidupan perorangan maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

maju mundurnya suatu masyarakat dan negara ditentukan oleh bagaimana 

tingkatan dari pendidikan tersebut. 

Dilihat dari data yang ada, pada umumnya masyarakat Desa Muara 

Kelantan telah mendapatkan pendidikan, walaupun belum semuanya sampai 

kejenjang perguruan tinggi, namun keadaan dalam hal kesadaran masyarakat Desa 

Muara Kelantan akan pendidikan begitu nampak dan signifikan. Hal ini 

membuktikan bahwasanya pendidikan sangat berarti bagi masyarakat Desa Muara 

Kelantan. Oleh karena itu  dapatlah dikatakan bahwasanya masyarakat Desa 

Muara Kelantan adalah masyarakat yang rata-rata memperoleh pendidikan. 

Keadaan pendidikan ini dapat dilihat dari table berikut: 

TABEL II 

KEADAAN PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN 

Tingkat Pendidikan Laki-Laki Perempuan 

Belum TK 37 orang 42 orang 

TK 48 orang 47 orang 

SD 54 orang 48 orang 

SMP 77 orang 65 orang 

SMA 77 orang 70 orang 

D2 54 orang 54 orang 

D3 76 orang 42 orang 

S1 95 orang 79 orang 

Total  518 orang 447 orang 

 Sumber Data : Arsip Kantor Desa Muara Kelantan 2017. 
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Sedangkan agama adalah hubungan antara makhluk dan khaliqnya. 

Hubungan ini terwujud dalam sikap bathinnya, serta tampak dalam ibadah yang 

dilakukannya dan tercermin pula dalam tingkat laku dan sikap kesehariannya
1
. 

Dari pengertian di atas dapat kita ketahui bahwa agama merupakan 

pedoman dasar dan pegangan hidup manusia, agama sangat mempunyai pengaruh 

terhadap perilaku kehidupan bermasyarakat. 

Apabila suatu perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, maka 

bagi masyarakat yang patuh menjalankan syariat agamanya akan cepat 

memandang perbuatan itu sebagai larangan yang membawa kepada dosa. Dan 

apabila suatu perbuatan sesuai dengan nilai keagamaan, maka masyarakat akan 

mendukung perbuatan itu, tetapi bila suatu perbuatan bertentangan dengan adat 

istadat maka sanksi akan diberikan oleh pemuka adat dengan sanksi social yang 

tidak bertentangan dengan agama. 

Desa Muara Kelantan mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam. 

Dimana hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

TABEL III 

KEADAAN PENDUDUK MENURUT AGAMA 

Jenis agama Jumlah Presentase  

Islam 934 orang 96,8% 

Katholik 18 orang 1,87% 

Hindu 13 orang 1,33% 

Total  965 orang 100% 

Sumber Data : Arsip Kantor Desa Muara Kelantan 2017. 

                                                             
1
 M. Quraisy Shihab, Membumikan al-Quran, (Bandung: Mizan, 2007), h. 324  
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Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwanya 96,8% dari jumlah 

masyarakat Desa Muara Kelantan beragama Islam, selanjutnya Kristen katholik 

berjumlah 1,87%, dan Hindu berjumlah 1,33%. Dengan demikian dapatlah ditarik 

kesimpulan bahwasa mayoritas masyarakat desa Muara Kelantan Kecamatan 

Sungai Mandau Siak beragama Islam.  

C. Adat dan Sosial Budaya 

Adat merupakan salah satu ciri dari setiap masyarakat tertentu, di manapun  

ia berada. Dan di antara satu daerah dengan daerah lainnya pastilah mempunyai 

adat yang berbeda, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam lingkungan dimana ia 

bertempat tinggal. 

Menurut bahasa, adat berarti aturan perbuatan yang lazim dituruti atau 

yang dilakukan sejak zaman dahulu
2
. Selain itu, adat juga dikenal dengan hukum 

tertua dan telah menjadi sumber hukum yang tidak tertulis dan ini merupakan 

himpunan peraturan dalam masyarakat yang mengatur tata cara, tingkah laku, 

ukuran kesopanan, dan kepantasan dalam pergaulan suatu masyarakat. 

Untuk mengatur kehidupan dan tingkah laku masyarakat yang semakin 

modern, apalagi kebudayaan dan peradaban telah berangsur hilang karena adanya 

globalisasi informasi, maka adat dan agama tidak mampu lagi mengatur tata 

kehidupan masyarakat di dalam bertingkah laku tanpa adanya ketegasan seorang 

pemimpin, dimana pemimpin dalam adat dan agama tidak akan sempurna tanpa 

ada pemimpin yang diangkat secara pemerintahan. 

                                                             
2
 W.J.S Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 

h. 56  
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Pada masyarakat desa, kebanyakan lingkungan mereka dipengaruhi oleh 

adat setempat. Mereka menyadari adat yang ada merupakan sesuatu yang harus 

dijalankan karena sudah bersifat turun temurun dari zaman dahulu, dan ini 

merupakan adat yang mesti dilestarikan. 

Setiap daerah pasti memiliki adat tersendiri, orang melayu akan bangga dengan 

adat melayu seperti adat perkawinannya, begitu juga suku lainnya tentu akan mempunyai 

adat yang sudah melekat padanya. 

Dalam membicarakan sosial budaya, masyarakat desa  ini tentu tidak jauh 

beda dengan masyarakat Desa lainnya. Dimana pada umumnya masyarakat masih 

saling mengenal diantara satu dengan yang lainnya. 

Dalam pergaulan sehari-hari sikap antara sesama masyarakat adanya 

keramah tamahannya yang ditandai dengan adanya saling menyapa disetiap kali 

pertemuan, baik terhadap masyarakat sesamanya ataupun masyarakat diluar desa 

lainnya. 

Perasaan solidaritas dan saling bantu membantu masih tergolong tinggi 

dan menjiwai pada diri mereka masing-masing terutama bagi masyarakat desa 

yang ditimpa kemalangan seperti kematian dan juga musibah lainnya. 

Hal ini jelas membuktikan, bahwa masyarakat Desa Muara Kelantan 

Kecamatan Sungai Mandau masih tergolong kepada masyarakat yang lebih 

mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan boleh dikatakan sudah membudaya bagi 

masyarakat pada umumnya. 
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Adat pernikahan di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau pada 

umumnya menggunakan adat melayu. Dimana pada tahap awal dilaksanakannya 

proses lamaran sekaligus pemberian hantaran. Ketentuan nominal hantaran ini 

tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak keluarga, yang biasanya berkisar 

antara Rp. 10.000.000 hingga Rp. 15.000.000, nominal ini di luar dari mahar yang 

akan diberikan oleh mempelai pria ke mempelai wanita. Kemudian pada tahapan 

pernikahannya mempelai pria di arak menuju lokasi pesta dengan diiringi pencak 

silat oleh masing-masing pemuka adat. Kemudian mempelai wanita dan pria 

duduk di pelaminan dengan melaksanakan proses tepung tawar. Tepung tawar ini 

sebagai wujud doa restu oleh pemuka adat dan pemuka masyarakat setempat. 

D. Perekonomian 

Masyarakat Desa Muara Kelantan memiliki berbagai mata pencaharian, 

yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dimana mereka bertempat tinggal. Mata 

pencaharian yang mendominasi di desa ini adalah sektor pertanian dan 

perdagangan. Karena hampir di seluruh wilayah desa ini berada di pinggiran jalan 

lintas barat. Namun pada umumnya sektor pertanian lebih mendiminankan di 

daerah ini. 

Dari pengamatan yang penulis lakukan dalam hal mata pencaharian 

mayarakat di desa ini secara mayoritas adalah petani. Namun selain pertanian dan 

perdagangan masyarakat disini juga memiliki pekerjaan lain sebagai PNS, 

nelayan, pegawai swasta, sector pertambangan dan lain sebagainya. 
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Dengan adanya keragaman dalam mata pencaharian di Desa Mura 

Kelantan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

TABEL IV 

KEADAAN PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1 Petani 227 Orang 

2 Karyawan Perusahaan Swasta 70 Orang 

3 PNS 44 Orang 

4 Buruh Tani 41 Orang 

5 Nelayan 85 Orang 

 

Jumlah 467 Orang 

Sumber Data: Arsip Kantor Desa Muara Kelantan 2017. 

Dari data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa dengan keragaman mata 

pencaharian masyarakat setempat sebagian besar diantaranya bergerak dibidang 

pertanian yang berjumlah 227 orang, dan nelayan berjumlah 85 orang. 


