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BAB IV 

GAMBARAN UMUM DESA PAWAN  

 

A. Geografis dan Demografis 

Desa Rambah tengah Hulu adalah salah satu desa dari sebelas desa 

yang terdapat di kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu di Propinsi Riau. 

desa Rambah Tengah Hulu ini terdiri dari 10 RT, orbitasi (jarak) antara desa 

Rambah Tengah Hulu dengan Ibu kota kecamatan 2, 5 Km dan jarak antara 

desa Rambah Tengah Hulu dengan Ibu kota kabupaten Rokan Hulu sekitar 

5Km, sedangkan jarak desa Rambah Tengah Hulu dengan Ibu kota Propinsi 

sekitar 185, 5 Km. 

Desa Rambah Tengah Hulu terdiri dari 3 dusun yaitu dusun satu, 

dusun dua, dan dusun tiga. 

Adapun batas-batas wilayah desa Rambah Tengah Hulu adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Tanjung Belit. 

2. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Sumatera Barat. 

3. Sebelah timur berbatasan dengan desa Rambah Tengah Barat. 

4. Sebelah barat berbatasan dengan desa Menaming. 
44

 

Desa Rambah Tengah Hulu memiliki nama Pawan menurut 

masyarakat setempat dikarnakan masa dahulu ada Utusan Raja Rambah 

(Mangaraja Hulu dkk) melintas di sungai pawan, setelah utusan Raja ini 

kembali ke Kerajaan mereka melapor ke Baginda Raja dengan membawa 
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Sumber Data”: Kantor Kepala Desa Rambah Tengah Hulu, Tanggal 12 Januari 2017 
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barang bukti sabut kelapa, dari situ Raja menamai daerah setempat dengan 

nama kampung Sungai kawan, setelah beberapa lama kemudian nama 

kampung sungai kawan itu di ubah menjadi kampung Pawan atas kesepakatan 

bersama. 

Desa Rambah Tengah Hulu terletak dipinggir sungai pawan, sangat 

strategis tempat tinggal masyarakat, memudahkan bagi mereka dengan 

air.desa Rambah Tengah Hulu memiliki dua musim yakni musim panas dan 

hujan.Walau desa Rambah Tengah Hulu ini terletak dipinggir sungai, namun 

transportasi mudah bagi masarakat setempat seiring dengan perkembangan.
45

 

Bentuk permukaan tanah Desa Rambah Tengah Hulu ini adalah 

dataran rendah kering dan rawa rawa, rawa rawa biasa dilakukan masyarakat 

setempat untuk persawahaan yang ditanami dengan padi, sedangkan dataran 

rendah mereka lakukan untuk pemukiman dan mereka pakai untuk bercocok 

tanam(menanam karet, sawit dan tanaman sayur-sayuran). 

Melihat kondisi permukaan tanah seperti ini maka desa 

RambahTengah Hulu ini memiliki potensi pertanian dan perkebunan.Namun 

daerah yang rendah, pada musim hujan daearah ini mengalami banjir akibat 

pasang naik sungai Rokan. 

Berdasarkan data dari kantor kepala desaRambah Tengah Hulu, desa 

Rambah Tengah Hulu di huni oleh 2578 penduduk, yang terdiri dari 1279 

perempuan dan laki-laki 1299. Dengan rincian sebagaimana di bawah ini: 
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Tabel I.I 

Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

 

NO Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 1299 Jiwa 

2 Perempuan 1279 Jiwa 

 Jumlah   2578 Jiwa 

(Sumber Data Kantor Kepala Desa Rambah Tengah Hulu 2017) 

 

Jika di lihat tabel di atas maka jelas bahwa penduduk desa Rambah 

Tengah Hulu lebih banyak kaum laki-laki, dimana kaum laki-laki sebanyak 

1299 jiwa dan jumlah jenis kelamin perempuan sebanyak 1279 jiwa. 

 

B. Pendidikan dan Kehidupan Beragama Masarakat 

1. Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu hal yang penting, karena pendidikan 

merupakan sarana untuk mendapakan Ilmu pengetahuan dimana Ilmu 

pengetahuan ini dapat meningkatkan sumber daya manusia yang bekualitas 

dan memajukan bangsa. 

Agar pendidikan berjalan lancar maka di perlukan fasilitas ataupun 

sarana pendidikan. Adapun fasilitas ataupun sarana pendidikan Desa Rambah 

Tengah Hulu sangatlah minim, untuk jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini: 
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Tabel I.2 

Sarana Pendidikandi Desa Rambah Tengah Hulu  

No Jenis Pendidikan Jumlah 

1 TK 1 Unit 

2 MDA 2 Unit 

3 SD 2 Unit 

4 SMP 2 Unit 

5 SMA - 

Jumlah 7 unit 

(Sumber Data Kantor Kepala Desa Rambah Tengah Hulu 2017) 

 

Melihat tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sarana ataupun fasilitas 

Pendidikan di Desa Rambah Tengah Hulu cukup memadai, hal ini dikarnakan 

perhatian pemerintah, sehingga proses kemajuan desa Rambah Tengah Hulu 

tersebut dapat berkembang. Padahal Desa ini sudah dibagi beberapa tahun yang 

lalu. Adapun desa yang di bagi, desa Rambah Tengah hulu dan desa Tanjung 

belit Utara .
46

 

2. Kehidupan Beragama 

Dengan akalnya, manusia diberi keistimewaan oleh Allah yang berbeda 

dengan hewan, seperti kebutuhan jasmani dan rohani.Karena nalurinya 

manusialah memerlukan pemenuhan.Tidak terkecuali dengannaluri beragama 

yang ada dalam dirinya. Seperti juga halnya dengan makhluk lain juga 

mempunyai naluri beragama separti manusia. 
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Semua makhluk diberi spesifikasi yang sama dengan manusia, mereka 

juga melakukan pemenuhan yang di nyatakan oleh al-Qur’an Surat An-nur: 41: 

                            

                    

Artinya: “ Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya bertasbih apa 

yang di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan 

mengembangkan sayapnya. masing-masing telah mengetahui (cara) 

sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang 

mereka kerjakan”. (Q.S An-Nur. 41) 

 

Dengan “bertasbih”kepada-Nya, merupakan bukti adanya naluri 

beragama, dengan keinginan untuk mensucikan sesuatu yang diyakini, bahwa 

Dialah Sang pencipta.Pensucian ini kadang kala menampakkan sesuatu yang 

hakiki, yang biasanya di sebut“ibadah”.
47

 

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari kantor desa Rambah 

Tengah Hulu, bahwa seluruh masyarakat desa Rambah Tengah Hulu beragama 

Islam, karena hampir semua penduduk yang berada di desa Rambah Tengah 

Hulu adalah penduduk asli yaitu Suku Melayu dan Mandailing. Meskipun ada 

penduduk pendatang, tapi jumlahnya masih sangat sedikit bahkan hampir  tidak 

terlihat. 

Dalam memperoleh ilmu agama mereka belajar kepada para ulama-

ulama setempat yang dianggap mampu mengajarkan ilmu agama, atau 

                                                             
47

Hafiz Abdurrahman, Islam Politik Dan Spritual (Jakarta Selatan : wadi Press, 2002), h. 

63-64 



44 
 

mengundang usataz penceramah pada hari besar Islam bahkan belajar kepada 

khalifah khalifah untuk belajar tarikat.Sarana tempat beribadah di desa Rambah 

Tengah Hulu sangatlah memadai, mereka juga sering shlat berjamaah di Masjid 

dan tawajuh di Surau(suluk), disamping itu mereka juga sering mengadakan 

wirid mingguan di Masjid dan kerumah rumah pada kamis malam. 

Adapun sarana tempat ibadah dapat kita lihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel I.3 

Jumlah Sarana Ibadah di Desa Pawan  

 

No Nama Tempat Ibadah Jumlah 

1 Masjid 4 buah 

2 Surau 2 buah 

Jumlah 6 buah 

(Sumber Data Kantor Kepala Desa Rambah Tengah Hulu 2017) 

 

Berdasakan tabel di atas dapat kita lihat sarana peribadatandesa Rambah 

Tengah Hulu sudah cukup terlaksana dengan baik, hal ini terbukti dengan 

adanya Masjid terdiri dari 4 buah atau 66,7 %, Surau ada 1 buah atau 33, 3%. 

 

C. Sosial Ekonomi Masarakat 

Masalah sosial dan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari masarakat, 

karena untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan adanya saling 

membutuhkan antara satu dengan yang lainya, dalam memenuhi kebutuhan 

hidup itu masyarakat yang satu dengan yang lain saling melakukan transaksi 
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ekonomi, dimana dalam transaksi tersebut mereka saling berhubungan antara 

yang satu dengan yang lain sehingga terjadilah sosialisasi. 

Masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah memiliki 

sosial yang sangat tinggi, rasa sosial yang terbentuk antara yang satu sama 

lainya saling memerlukan dan juga merasa seperasaan, yang terlihat nyata 

dalam kehidupan sehari hari seperti: gotong-royong, bermusyawarah, dalam 

menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dan banyak aktifitas yang lain 

mereka lakukan bersama-sama. 

Memenuhi kebutuhan sehari-hariatau kebutuhan ekonomi, masyarakat 

desa Rambah Tengah Hulu melakukan berbagai macam usaha, antara lain 

bertani, baik itu petani sawah, karet, kelapa sawit dan lainya.Selain sebagai 

petani ada juga bekerja sebagai pedagang, guru, buruh, PNS dan 

wiraswasta.Namun yang menjadi mata pencarian utama masyarakat desa 

Rambah Tengah Hulu adalah sebagai petani. 

D. Adat Istiadat 

Adat istiadat merupakan ciri-ciri suatu masyarakat, karena adat istiadat 

tersebut suatu masyarakat akan mudah dikenal, dan dari adat istiadat juga 

seseorang akan diketahui dari mana asalnya. Masyarakat Desa Rambah 

Tengah Hulu Kecamatan Rambah masih memegang teguh adat istiadat, ini 

dapat di lihat dari pemecahan masalah, selain dengan Kepala desa mereka 

masih memakai ninik mamak dalam menyelesaikan perkara yang terjadi pada 

masyarakat di Desa Rambah Tengah Hulu. 
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Dalam acara-acara tradisional seperti penanaman padi, (Turun 

kesawah), mereka terlebih dahulu melakukan Do’a untuk memudahkan atau 

bercocok tanam pada saat itu lancar dan dapat menghasilkan panen yang 

banyak, sehingga dapat mengeluarkan zakatnya. 

Supaya tanaman mereka tanam tidak mati, mereka harus memperbaiki 

gaduh pengaliran air sawah supaya dalam pengaliran air ke sawah masing-

masing, masih ada sebagian warga yang menyumbat pengaliran air ke sawah 

yang disamping, hal ini tindakan yang tidak baik yang mestinya dicegah.
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