
BAB II 

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN 

A. Geografis dan Demografis 

1. Geografis 

Kecamatan Tambangan adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten 

Mandailing Natal Provinsi Sumatera utara Indonesia. Kecamatan ini juga 

salah satu kecamatan yang mekar dari Kecamatan Kotanopan.
26

Kecamatan 

Tambangan berpusat di Desa Laru Lombang yang tidak terlalu jauh dari 

lokasi penelitian dan jumlah desa yang ada di Kecamatan Tambangan 

sebanyak 20 Desa. 

Kondisi geografis Kecamatan Tambangan adalah:
27

 

a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 400-750 Meter 

b. Tefografis : Dataran rendah dan tinggi 

c. Suhu udara dan rata-rata : 28° C 

d. Letak Geografis : 00°33’ LU-00°05’ LU 

   99°28’ BT-99°42’ BT 

Kondisi Kecamatan Tambangan sebagai berikut: 

a. Jarak ke Ibu Kota Propinsi : 225 KM 

b. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 49 KM 

c. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 03 KM 

d. Waktu Tempuh ke Ibu Kota Propinsi : 10 Jam 
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e. Waktu Tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 01 Jam 

f. Waktu Tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 0,10 Jam 

Letak Kecamatan Tambangan sebagai berikut : 

a. Pantai : - 

b. Bukan Pantai : 15859,86Luas (Ha) 

c. Kepulauan : -  

Kecamatan Tambangan memiliki luas wilayah 158,60/KM
2
, dengan 

batas wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Panyabungan Timur, 

Panyabungan Selatan, Lembah Sorik Merapi 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Kotanopan, Kec. Batang Natal 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Puncak Sorik Merapi Kec. 

Batang Natal 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Kotanopan, Kec. Panyabungan 

Timur
28

 

2. Demografis 

Demografis (Keadaan Penduduk) Kecamatan Tambangan terlihat 

meningkat dari tahun ketahun. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari 

jumlah penduduk yang semakin banyak. Data terakhir pada tahun 2016 

tercatat jumlah penduduk kecamatan Tambangan berjumlah 13.136 jiwa. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 
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TABEL I 

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN TAMBANGAN MENURUT 

JENIS KELAMIN 

 

NO JENIS KELAMIN FREKUENSI PRESENTASE 

1 Laki-laki 5.844 49,6 % 

2 Perempuan            6.383 50,34 % 

Jumlah 13.136 100 % 

(Sumber Data: Kantor Camat Tambangan 2016) 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang 

berjenis kelamin perempuan lebih besar yaitu 6383 jiwa dibanding jumlah 

penduduk yang berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 5844 jiwa. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa perbandingan jumlah penduduk 

Kecamatan Tambangan antara laki-laki dengan perempuan adalah 438 

orang. 

 

B. Agama dan Pendidikan 

1. Agama  

Agama bagi manusia merupakan kebutuhan yang sangat fitrah dan 

sangat penting bagi kehidupan umat manusia di seluruh belahan bumi. 

Dengan agama manusia 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. Adapun jumlah umat beragama di Kecamatan Tambangan ini 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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TABEL II 

KLASIFIKASI PENDUDUK KECAMATAN TAMBANGAN 

BERDASARKAN AGAMA DAN PENGANUTNYA 

 

NO AGAMA JUMLAH PENGANUTNYA PRESENTASE 

1 Islam 13.136 100% 

2 Kristen - - 

3 Hindu - - 

4 Budha - - 

5 Konghucu - - 

Jumlah 13.136 100 % 

(Sumber Data: Kantor Camat Tambangan tahun 2016) 

 

Dengan demikian dapat dilihat bahwa seluruh penduduk Kecamatan 

Tambangan keseluruhan yang beragama Islam 100 %. Nuansa keislaman di 

Kecamatan Tambangan ini bisa dilihat dan ditandai dengan kegiatan-

kegiatan dalam masyarakat yang bercirikhaskan muslim, seperti pengajian 

ibu-ibu yang rutin dilaksanakan setiap seminggu sekali, adanya 33 masjid 

dan 37 Mushalla yang berdiri kokoh di tengah-tengah Kecamatan 

Tambangan tersebut. Sedangkan sarana ibadah selain masjid dan Mushalla 

tidak ada di Kecamatan Tambangan  

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. Di  Masyarakat Kecamatan 

Tambangan masih sangat sedikit yang menempuh pendidikan sampai 

kejenjang yang paling tinggi. 
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Adapun data pendidikan di Kecamatan Tambangan terlihat dari tabel 

di bawah ini: 

TABEL III 

KLASIFIKASI PENDUDUK KECAMATAN TAMBANGAN MENURUT 

TINGKAT PENDIDIKAN 

 

NO TINGKAT PENDIDIKAN FREKUENSI PRESENTASE 

1 TamatanPerguruanTinggi 1.245 3,47 % 

2 Tamatan SMA sederajat 6.215 17,35 % 

3 Tamatan SMP sederajat 13.513 37,73 % 

4 Tamatan SD 13.230 36,93 % 

5 Taman Kanak-

kanak/Belumsekolah 

1.612 4,50 % 

Jumlah 13.136 100 % 

(SumberData: Kantor camat tambangan 2016) 

 

Penduduk Kecamatan Tambangan ini sangat minim tingkat 

pendidikannya jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Tingkat 

pendidikan di Kecamatan ini jika dilihat dari segi jenjang pendidikan dari 

semua tingkat usia tentulah sudah tergolong menengah ke bawah. Salah satu 

penyebab hal tersebut adalah sarana pendidikan yang tidak memadai. Sarana 

pendidikan di Kecamatan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

TABEL IV 

JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI KECAMATAN TAMBANGAN 

 

NO SARANA PENDIDIKAN JUMLAH 

1 TK 3 

2 SD 14 

3 MDA/TPA 18 

4 SLTP/MTs 3 

5 SLTA 1 

6 PerguruanTinggi - 

Jumlah 38 

(Sumber Data: Kantor Camat Tambangan 2016) 



 
 

19 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan di Kecamatan 

Tambangan sangat tidak memadai, setiap orang mempunyai kesempatan 

sekolah sampai jenjang Perguruan Tinggi. Bagi orang yang ingin 

melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi seperti SMA dan 

Perguruan Tinggi, mereka tidak harus bersekolah jauh dari kampung 

halaman mereka dan juga tidak harus mempunyai biaya yang cukup besar. 

Jika dilihat tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Tambangan dan 

dibandingkan dengan zaman sekarang ini, tentu dapat disimpulkan bahwa 

tingkat pendidikan di Kecamatan Tambangan secara umum sangat tidak 

memadai dan terlalu jauh ketinggalan dibanding daerah-daerah lain. 

 

C. Mata Pencarian 

1. Mata Pencarian 

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 pencarian penduduk Kecamatan Tambangan ini adalah bermacam-

macam, ada yang mata pencariannya sebagai pegawai, pedagang, dan 

petani. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini: 
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TABEL V 

MATA PENCARIAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMBANGAN 

 

NO PEKERJAAN FREKUENSI PRESENTASE 

1 PNS/ABRI/POLISI/BUMN/

Swasta 

159 1,83 % 

2 Petani 13.088 90,28 % 

3 Pedagang/wiraswasta/pengus

aha 

889 6,22 % 

4 Pertukangan/BuruhTani/Pens

iunan 

560 2,66 % 

Jumlah 13.136 100 % 

(Sumber Data: Kantor Camat Tambangan 2016)  

 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang rincian 

pekerjaan masyarakat Kecamatan Tambangan tersebut dapat kita lihat 

sebagai berikut: 

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

sipil di Kecamatan Tambangan ini adalah sebagai pegawai di Kantor 

Camat. Sarana Pendidikan SD, SLTP, SLTA. Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Tambangan 

b. Petani, penduduk Kecamatan Tambangan yang bekerja sebagai petani 

sebanyak 13.088 orang yang secara umum adalah petani karet dan juga 

sebahagian yang bekerja sebagai petani sawah, jagung dan jeruk. 

c. Pedagang, wiraswasta dan pengusaha warga yang bekerja sebagai 

demikian ada 889 orang. 

d. Masyarakat yang di bagian pertukangan, Buruh Tani dan sekaligus 

Pensiunan digabung semua berjumlah 560 orang. 
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2. Sosial Dan Budaya 

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. Masyarakat Kecamatan Tambangan yang Kebanyakan Bersuku 

Mandailing ini praktek adat keseharian sangat kental dengan adat 

mandailing. 

Dalam pernikahan misalnya, ada adat yang terkenal di Kecamatan 

Tambangan, yaitu: 

- Marhorja 

Sebelum acara adat dimulai maka ada perencanaan kegiatan yang 

namanya horja (pekerjaan) yang berhubungan dengan hal urusan adat di 

perlukan kata sepakat, hasil kesepakatan/musyawarah adat tersebut 

dinamakan domu ni tahi. 

Ada tiga tingkatan horja yang juga menentukan siapa-siapa yang 

harus hadir di peradatan tersebut, yaitu: 

1. Horja dengan landasan memotong ayam. 

Horja ini yang di undang hanya kaum kerabat terdekatnya dan 

undangannya cukup dengan pemberitahuan biasa saja. 

2. Horja dengan landasan memotong kambing. 

Horja ini biasanya disebut dengan pangkupangi. Yaitu yang di 

undang selain dari dalihan na tolu, juga ikut serta namora natoras di 

huta tersebut raja pamusuk. 
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3. Horja dengan memotong kerbau.                                                   

Horja ini dimana semua unsur-unsur (lembaga-lembaga) adat 

diundang, baik yang ada di huta tersebut maupun yang ada diluar 

huta, seperti raja raja torbing balok, raja-raja dari desa na walu dan 

raja panusunan. 

Makna dan filosofi horja adalah menunjukkan rasa syukur kepada 

Allah SWT, melaksanakan, memelihara, mengembangkan dan 

melestarikan seluruh nilai nilai leluhur yang sudah berumur ratusan tahun, 

rasa kebersamaan, rasa tolong-menolong , rasa kegotong-royongan, saling 

menghargai, saling menghormati dan juga memberi manfaat kepada 

masyarakat.
29

 

Dalam upacara perkawinan di adat mandailing, diperlukan 

perlengkapan dalam upacara adat. Berikut adalah perlengkapan yang di 

perlukan dalam upacara-upacara adat yang dilaksanakan dengan upacara 

adat mandailing: 

Sirih  

                      Sentang (gambir)  

                      Tembakau  

                       Soda   

                      Pinang  

Tanda kebesaran (paragat) 

Payung rarangan 
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Pedang dan tombak 

Bendera adat (tonggol) 

Langit langit dengan tabir 

Tempat penyembelihan kerbau 

Alat musik (uning-uningan) 

Momongan (gong) 

Terdiri dari tawak-tawak, gong, doal, cenang, telampong,tali sasayak 

Gordang sambilan  

Alat tiup  

Pakean penganten 

              Pakean penganten laki laki 

              Pakean penganten perempuan 

Adat pada suku mandailing melibatkan banyak orang dari dalian na 

tolu, seperti mora , kahanggi dan anak boru.
30

 

Prosesi upacara pernikahan di mulai dari musyawarah adat yang di 

sebut markobar atau makkatai, yaitu berbicara dalam tutur sapa yang sangat 

khusus dan unik setiap anggota berbalas tutur, seperti berbalas pantun secara 

bergiliran, orang yang pertama yang membuka pembicaraan adalah juru bicara 

yang punya hajat(suhut), dilanjutkan dengan menantu yang punya hajat(anak 

boru suhut), ipar dari anak (pisang raut), peserta musyawarah yang turut hadir 

(paralok-alok,) raja adat di kampung tersebut (hatobangan), raja adat dari 
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kampung sebelah (raja torbing balok) dan raja di raja adat atau pimpinan 

sidang (raja panusunan bulang). 

Setelah itu dilaksanakan acara tradisi yang dikenal dengan nama 

mangupa atau mangupa tondi dohot badan, acara ini dilaksanakan sejak 

Agama Islam masuk dan di anut oleh etnis mandailing dengan mengacu pada 

ajaran Islam dan adat. 

Biasanya ada kata kata nasehat yang disampaikan saat acara ini. 

tujuannya untuk memulihkan dan atau menguatkan semangat serta badan. 

Pangupa atau bahan untuk mangupa berupa hidangan yang di letakkan 

kepada tampah besar dan di isi dengan nasi, telor, ayam kampung dan garam 

masing-masing hidangan memiliki makna secara simbolik, contohnya, telor 

bulat yang terdiri dari kuning dan putih telur mencerminkan 

kebulatan(keutuhan) badan (tondi)
31

. 

Pangupa tersebut harus dimakan oleh pengntin sebagai tanda bahwa 

dalam menjalin rumah tangga nantinya akan ada tantangan berupa manis, 

pahit, asam dan asin kehidupan untuk itu, pengantin harus siap dan dapat 

menjalani dengan baik hubungan tersebut. 
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