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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 
A. Geokrafi dan Demografi Desa Runding 

1. Geografi 

  Desa Runding merupakan desa yang berada di wilayah penduduk 

wilayah, desa tersebut merupakan bagian dari wilayah yang berada 

dibawah kecamatan Panyabungan Barat. Sedangkan kecamatan 

Panyabungan barat masih berada di bawah kekuasaan kabupaten 

Mandailing Natal yang berada di Panyabungan kota dan kabupaten 

Mandailing Natal sendiri masih berada di bawah kekuasaan propinsi 

Sumtra Utara dengan ibokotanya medan.
8
 

  Seperti halnya dengan desa-desa lainnya yang memiliki luas areal 

pertahanan, maka desa Runding  juga memiliki halnya, desa ini 

mempunyai luas areal kurang lebih 3500 hektar. Desa Runding juga 

berdekatan dengan yang berada di sekitar wilayahnya sehingga 

mempunyai batas-batas dengan desa yang berdekatan dengannya. Pada 

bagian utara desa Runding berbatasan dengan desa hutasiamalagi, sebelah 

selatan berbatasan dengan desa longat, sebelah timur berbatasan dengan 

hutatonga, dan sebelah barat berbatasan dengan taman nasional.
9
 

  Itulah desa-desa yang berbatasan dengan desa Runding darai 

batasan-batasan itu, desa Hutatonga desa yang sering dilewati warga, bila 
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warga tersebut ingin ke kota, sebab desa itulah satu-satunya jalan yang 

terdekat menuju kota Panyabungan. 

  Kondisi desa Runding adalah, ketingian tanah dari permukaan laut 

kurang lebih sekitar 350 sampai 400  m. Seperti halnya dengan desa-desa 

yang lainnya, desa Runding keadaannya hampir sama tanahnya dengan 

desa yang lainnya, dimana desa tersebut terdiri atau memiliki dataran 

rendah dan dataran tinggi. Dataran tendah luasnya lebih kurang sekitar 

1345 hatau 38%, sedangkan dataran tinggi luasnya lebih kurang sekitar 

2155 h atau 62%.
10

 

  Keadaan cuaca di desa Runding seperti juga desa atau daerah 

lainnya yang memiliki keadaan cuaca baik musim hujan ataupun musim 

kemarau. Adapun musim hujan atau pun musim curah hujan yang terjadi 

di desa Runding bisanya lebih sering musim hujan dari pada musim 

kemarau. 

  Jenis tanah desa Runding, desa tersebut mempunyai jenis tanah 

yang prokdisolik, tektur. Pada umumnya tanahnya berbentuk tanah kering 

hal ini memang yang paling banyak di daerah sumut, sedangkan warna 

tanahnya kebanyakan berwarna hitam kuning dan kesuburan tanahnaya 

bersifat organik. Kesamaan tanahnya berkisar antara 5,6 sampai dengan 

6,5% dan kandungan organik tanahnya antara 0,47 sampai dengan 2.45. 

  Bila diperhatikan keadaan tanah di desa Runding tergolong sangat  

subur, sebab kebanyakan tanah berbentuk subur dengan warna tanah 
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hitam, sedangkan kadar keasaman tanahnya tidak terlalu tinggi hanya 

sekitar 5,6 samapai 6,5% saja. 
11

 

  Orbitasi (jarak desa dengan tempat lain) desa Runding daerah yang 

terdekat adalah berjarak kurang lebih 2 km adapun jarak pemerintah 

ibukota kecamatan Panyabungan Barat yang terletak di desa longat adlah 

berjarak lebih kurang 5 km, dengan jarak ibukota kabupaten madina yang 

berada di Panyabungan kota berjak lebih kurang 35 km, dan jarak ibukota 

profinsi yang berada di medan  sekitar lebih kurang 530 km, dan jarak desa 

Runding ke ibukota padang sekitar lebih kurang 302 km, dan jarak desa 

tersebut ke kota pekan baru sekitar lebih kurang 407 km.
12

 

  Dari jarak diatas dapatlah  kita ketahui  bahwa pemerintah desa 

Runding lebih dekat dengan ibukota propinsi lain dari pada ibukota 

sendiri. 

2. Demografi  

  Masysrakat desa Runding mayoritas adalah masysarakatnya adalah 

para warga asli mandailing mereka kebanyakan adalah orang-orang yang 

miskin dan sulit mendapatkan perokonomian yang layak, disamping itu 

karena penduduknya masih mengelola perokonomian, untuk mengetahui 

penduduknya dapatlah penulis paparkan dengan tabel-tabel berikut ini :
13
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Tabel II.1 

Kelasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

No Jenis kelamin Jumlah Prosentase 

1 

2 

LAKI-LAKI 

PEREMPUAN 

JUMLAH 

1289 

1097 

2386 

50,87% 

49,13% 

100% 

Sumber Data : Dari Kantor Desa Runding 2016-2017 

  Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa penduduk desa tersebut 

dilihat dari jenis kelaminnya, lebih banyak mereka yang laki-laki dari yang 

wanita, hal itu dapat dilihat dari tabel diatas dimana dari jumlah seluruh 

penduduk desa 2386  jiwa, mereka laki-laki berjumlah 1289 jiwa atau 

diambil persentase 50,87%. Sedangkan pendududk perempuan ila diihat 

tabel diatas berjumlah 1097 jiwa atau dilihat dari persentase 49.13%. dari 

keterangan tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan jumlah penduduk 

laki-laki dan perempuan tidak begitu jauh, hanya sekitar 192 jiwa.
14

 

Tabel II.2 

Klasifikasi Penduduk Menurut Agamanya 

 

No Agama Jumlah Persentase 

1 ISLAM 2386 100% 

Sumber Data : Kantor kepala Desa Runding tahun 2016-2017 

Berdasarkan dari tabel diatas bahwa klasifikasi penduduk mereka 

semuanya beragama Islam. 
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Tabel II.3 

Klasifikasi Penduduk Menurut Usia Tenaga Kerja 

 

No Usia Jumlah Presentase 

1 10-14 69 11% 

2 15-19 88 14% 

3 20-26 98 14% 

4 27-40 71 11% 

5 41-57 233 36% 

6 57+ 73 12% 

 JUMLAH 632 100% 

Sumber Data : Kantor kepala Desa Runding thn. 2016-2017 

Dari  tabel tiga diatas bahwa penduduk desa Runding menurut usia 

tenaga kerja berjumlah 233 orang, dimana kalaudilihat dari jumlah 

penduduk keseluruhan 632 penduduk ternyata mereka yang bekerja lebih 

sedikit  dibandingkan mereka yang tidak bekerja, sehingga dari 632 

penduduk yang tidak bekerja terdapat 399 penduduk. 

Kemudian dari tabel II.3 dapat diketahui juga bahwa jumlah 

penduduk berdasarkan usia tenaga kerja paling banyak mereka yang 

berusia antara 41 -56 tahun berjumlah 233 atau sekitar 36% kemudian 

mereka yang berusia 27 -40 tahun berjumlah 71 atau 12%, mereka yang 

berusia 20 – 26 tahun berjumlah 98 atau 13%, mereka yang berusia 10 – 

14 tahun berjumlah 69atau 11%, dan yang berusia 15 – 19 tahun 

berjumlah 88 atau 14% serta yang berusia diatas 57 tahun berjumlah 73 

atau 12%. Ternyata bila dilihat dari persentase mereka yang berusia antara 

41 - 56 tahun lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan yang lainnya, 

yaitu berjumlah 233 atau 36% adri keseluruhan tenaga kerja.
15
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3. Sarana dan Prasarana  

Seperti halnya dengan desa yang lainnya di desa Runding juga 

terdapat sarana dan prasarana. Diantara prasarananya adalah ; jalan poros 

yang terdapat di desa sejauh kurang lebih 32 km, jalan penghubung sejauh 

lebih kurang 17 km, jalan desa berjarak lebih kurang 5 km, dan jalan 

kebun berjarak lebih kurang 60 km. Itulah prasarana jalan yang terdapat di 

desa Runding kecamatan Panyabungan Barat.
16

 

Kemudian dari pada itu di desa  Runding juga terdapat beberapa 

faslitas umum, hal itu dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel II.4 

Bangunan Fasilitas Umum 

 

No Jenis Bangunan Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Kantor Unit Pemukiman 

Balai Desa  

Balai Pengobatan  

Pos Kamling 

Balai Tani 

Mesjid 

Sarana pendidikan  

1 Buah 

1 Buah 

1 Buah 

3 Buah 

1 Buah 

1 buah 

2 buah 

 Jumlah 10 Buah 

Sumber Data : Kantor kepala Desa Runding thn. 2016 – 2017 

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa di desa Runding juga 

terdapat beberapa fasilitas umum yang terdapat, dimana dari tabel diatas 1 

buah kantor unit pemukiman, balai desa 1 buah, balai pengobatan 1 buah, 

balai pos kamling 3 buah dan balai tani 1 buah, 1 buah masjid, dan 2 buah 

sarana pendidikan terdiri dari sd dan mda. Sehingga bila di jumalahkan 

fasilitas bangunan umum yan terdapat di desa Runding terdapat sebanyak 

10 buah. 
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Bila kita lihat dari sisi kesehatan dan keamanan desa Runding 

ternyata aparat pemerintahannya sangat memerhatikan sekali, hal ini dapat 

kita liahat dari dari ketrngan diatas, bahwa untuk pelayanan kesehatan bagi 

masyarakatnya telah tersedi balai pengobatan sebanyak 1 buah, sedangkan 

di dalam menjaga keamanan di bangun pos kamling sebanyak 3 buah, hal 

itu menunjukkan bahwa masyarakat desa Runding dan kepala desanya 

sangat memperhatikan sekali tentang masalah keamanan desanya. 

Kamudian untuk menjaga kesehatan dan kebugaran serta 

menyalurkan bakat para penduduk desa yang senangberolahraga, maka 

pemerintahan desa Runding juga menyediakan sarana olahraga berupa 

peralatan maupun lokasi tempat bermain. Adapun sarana olah raga yang 

terdapat di dalam desa Rundingadalah lapangan bola kaki sebanyak 1 buah 

yang terdapat 100 meter dari desa, lapangan bola volly, lapangan bulu 

tangkis, tennis meja dan lain sebagainya. Itulah beberapa fasilitas olahraga 

yang ada di desa Runding.
17

   

Tabel.II.5 

Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1 Petani 632 Orang 

2 Pedagang 29 Orang 

3 PNS 3 Orang 

4 Pertambangan 11Orang 

5 Pegawai  Swasta 23Orang 

7 Pensiunan 4 Orang 

 JUMLAH 702 ORANG 

Sumber data : Arsip kantor kepala Desa Runding tahun 2017 
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  Dari data tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan 

keragaman mata pencaharian masyarakat setempat sebagian besar 

diantaranya bergerak dibidang pertanian dan perdagangan. 

 

B. Visi dan Misi Desa Runding 

Visi 

Mewujudkan masyarakat terbaik, Mandiri, dan berhasil 

Misi 

1. Selalu dalam penampilan, bersih indah, indah, dan nyaman 

2. Ekonomi produktif untuk membangun kekuatan ekonomi ummat  

3. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun 

4. Potensi masyarakat ditingkatkan untuk terwujudnya masyrakat mandiri 

5. Melakukan yang terbaik dalam pelayanan terhadap masyrakat  

6. Menigkatkan kualitas hidup yang berakhlak, maju, dan bermartabat 

 

C.  Potensi Pertanian Desa Runding 

Desa runding merupakan salah satu desa yang lahan persawahannhya 

yang luas di kecamatan panyabungan barat dimana letak geografisnya yang 

sangat mendukung.  

Desa runding memiliki potensi besar untuk pengembangan padi sawah. 

Yang luas lahan persawahan 1082 h. masyarakat desa ruinding sebagian besar 

berpropesi sebagai petani, komditas utama yang diusahakan adalah padi 

sawah, terdapat beberaa pasilitas pendukung diantaranya penggilingan padi 

dengan kapasitas besar, didukung dengan irigasi yang memadai, budi daya 
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padi sawah di desa runding dilakukan sepanjang tahun, yang airtinya padi 

ditanam dalam tiga musim tanam. Sistem budi daya padi yang dilakukan 

masyarakat juga mengikuti perkembangan tegnologi pertanian.
18

 

Pertanian di desa runding didukung oleh sumber daya manusia (SDM) 

yang bergabung dalam beberapa lembaga petani : 

Tabel II.6 

Kelompok Tani Desa Runding 

NO NAMA 

KELEMBAGAAN 

JENIS 

KELEMBAGAAN 

BIDANG USAHA 

1 SAMPURAN KELOMPOK TANI BUDI DAYA 

2 SABA SIJORNA KELOMPOK TANI BUDI DAYA 

3 SABA RAMPA KELOMPOK TANI BUDI DAYA 

4 SABA JULU KELOMPOK TANI BUDI DAYA 

5 SABA DALAN KELOMPOK TANI BUDI DAYA 

6 SABA DOLOK KELOMPOK TANI BUDI DAYA 

7 SABA RUBAT KELOMPOK TANI BUDI DAYA 
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