
BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

1. Gambaran Umum Mandailing. 

a. Kondisi Geografis  dan Demografi Mandailing 

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, 

memiliki kekayaan khasanah budaya nusantara yang sangat banyak, terdapat 

beragam suku, etnis, dengan keragaman adat pula. adat Mandailing adalah 

salah satu adat yang tidak kalah unik dari sekian banyak adat yang ada di 

Indonesia dan sangat menarik untuk dikaji dan diteliti. 

Wilayah Mandailing berada di sepanjang jalan raya lintas Sumatera di 

daerah Tapanuli Selatan,  40 km dari Padang Sidempuan ke Selatan, dan  150 

km dari Bukit Tinggi ke uatar, yang berbatasan dengan : 

a. Sebelah utara dengan Angkola 

b. Sebelah barat dengan Pesisir 

c. Sebelah selatan dengan Minangkabau 

d. Sebelah timur dengan daerah Padang Lawas. 

     Batasan-batasan yang  diberikan ini tidak didasarkan kepada pembagian  

wilayah menurut UU ketatanegaraan, tetapi juga berdasarkan wilayah 

masyarakat adat. Sebagaimana daerah Mandailing yang disebut dengan 

Mandailing Godang dengan tepat digambarkan oleh Willem Iskandar dalam 

sajaknya yang berjudul “Mandailing”.
22
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Penduduk Mandailing yang merupakan suku Mandailing atau 

disebut orang Mandailing ini terbagi atas marga-marga yang menunjukkan 

keturunannya menurut garis ayah (patrilineal). Marga-marga tersebut 

antara lain adalah: 

a. Nasution 

b. Lubis 

c. Pulungan 

d. Rangkuti 

e. Batubara 

f. Daulae 

g. Matondang 

h. Parinduri 

i. Hasibuan.
23

 

Pandapotan dalam bukunya menyebutkan, bahwa ada beberapa 

marga yang datang kemudian mendiami wilayah Mandailing dan tidak 

mau disebut sebagai warga pendatang. Sebagai contoh adalah marga 

Hasibuan yang bertempat tinggal di Mandailing, sebetulnya marga ini 

berasal dari barumun  daerah Padang Lawas, sedangkan marga asli 

Mandailing  adalah marga-marga yang disebutan diatas. 

Marga (clan)  memegang peranan penting dalam menentukan 

kekerabatan masing-masing individu baik hubungan kekerabatan yang satu 

marga maupun yang bukan satu marga. Disamping fungsi marga yang 

                                                             
23

Ibid, h. 11. 

 



 18 

disebutkan diatas, marga juga berperan penting  dalam mengatur hal 

perkawinan. Dalam hal perkawinan masyarakat Batak menganut pola 

exogami atau dengan kata lain harus mengawini lingkungan marga lain.
24

 

Marga diperkirakan telah ada pada pertengangah abad ke-14 yang 

silam. Marga adalah salah satu cirri atau identitas orang batak yang 

sekaligus merupakan sendi utama dalan sestem kekerabatan.
25

 

b. Sestem Struktur Kekerabatan Dalam Masyrakat Adat Mandailing 

Dalam struktur hukum adat mandailing,  dikenal apa yang disebut 

dengan “Dalihan Na Tolu”, Dalihan Na Tolu secara etimologi berarti 

tungku yang tiga. Dalam hukum adat Mandailing, Dalihan Na Tolu 

mengandung arti bahwa orang Mandailing menganut sestem kekerabatan 

yang tergabung dalam suatu sturuktur Dalihan Na Tolu, yang terdiri dari 

kahanggi, anak boru, dan mora.
26

 

Suhut dan kahanggi adalah, suatu kelompok keluarga yang 

semarga. Sedangkan anak boru adalah, kelompok keluarga yang dapat atau 

yang mengambil isteri dari kelompok suhut. Mora adalah kelompok 

keluarga yang oleh suhut mengambil isteri dari kelompok ini. Ketiga   

kelompok ini mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam struktur 

masyarakat hukum adat Mandailing.
27

 Sebagai mana disebutkan oleh 
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Gultom dalam bukunya Agama Malim di Tanah Batak, dalihan na tolu pada 

masyarakat Batak adalah asas sestem kekerabtan dan menjadi asas pula 

dalam semua aktifitas, khususnya aktifitas yang bertalian dengan adat.
28

 

Dengan ikatan dan integrasi diantara tiga pihak yang disebut di 

atas, seolah-olah mereka bagaikan tiga tungku di dapur yang besar 

gunanya dalam menjawab persoalan hidup sehari-hari. Cukup banyak 

fungsi adatini bagi masyarakat pendukungnya, di antaranya patidohan 

holong yang artinya menunjukan kasih sayang di antara sesama yang 

penuh sopan santun/etika. Dari fungsinya yang penuh kehidmatan maka 

Dalihan na tolu dapat diterima oleh setiap etnis Batak. 

Dalihan na tolu juga dianggap sebagai sistem nilai budaya, sosial 

dan kekerabatan. Yang sudah terjadi turun temurun, dalam kekerabatan 

dan struktur masyarakat Mandailing, nila-nila yang terkandung dalam 

dalihan na tolu berpengaruh dalam hubungan sosial masyarakat 

Mandailing. 

c. Falsafah Dasar Masyarakat Adat Mandailing 

 Sebagai halnya suatu bangsa yang hidup bermasyarakat dan 

berbangsa mempunyai falsafah hidup masing-masing. Falsafah hidup yang 

harus dihayati dan diamalakan agar dalam kehidupan kita sehari-hari 

merasa aman. Begitu juga dengan masyarakat adat Mandailing, 

mempunyai falsafah yang sangat pundamental, dan melahirkan kesejukan 
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dan kedamaian dalam berintraksi dimasyarakat. Holong dan domu adalah 

salah satu falsafah dalam masyarakat Mandailing. 

 Holong berarti cinta dan kasih sayang yang dalam antara sesama, 

holong sudah ada sejak manusia dilahirkan. Holong ini lebih dalam artinya 

daripada cinta dan kasih sayang. Holong inilah yang menjadi sumber dari 

segala sumber yang manjadi landasan dasar dari masyarakat hukum adat.
29

 

 Dari holong ini timbulah domu yaitu rasa persatuan dan kesatuan 

yang dalam. Mereka bukan hanya diikat oleh ikatan teritorial, tapi lebih 

dalam dan yang lebih penting rasa persatuan dan kesatuan itu didasarkan 

atas ikatan genealogis (pertalian darah). 

 Selain holong dan doma masih ada falasah yang sangat penting 

dalam masyarakat adat mandailing yaitu, hombar do adat dohat ibadat 

maksudnya adat dan ibadat satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam 

masyarakat Mandailing. Orang Mandailing hampir 100% penganut agama 

Islam yang taat, oleh karena itulah agama Islam sangat besar pengaruhnya 

dalam pelaksanaan upacar-upacara adat.
30

 

2. Gambaran Umum Desa Aek Guo 

a.  Kondisi Geografis dan Demografi  

Desa Aek Guo adalah salah satu desa diantara beberapa desa yang 

terletak di Kecamatan Batang Natal.  Adapun latar belakang penamaan 

Desa Aek Guo adalah, di Desa tersebut mengalir anak sungai yang 

alirannya melewati gua, sehingga Desa tersebut dinamai Desa Aek Guo 
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(Air Guo).
31

 Desa Aek Guo berada 12 km dari pusat kecamatan, 35 km 

dari pusat Kabupaten dan 225 km dari Ibu kota Propinsi. Merupakan Desa  

yang terletak ditengah-tengah Kecamatan Batang Natal dengan jumlah 

penduduk 113 KK dan 314 jiwa.
32

 

Menurut data dari kantor desa luas wilayah Desa Aek Guo adalah,  

3.225 Ha dengan jumlah penduduk 314 jiwa, dan sebagian basar dari luas 

wilayah tersebut merupakan lahan pertanian dan perkebunan milik 

masyarakat. Adapun batas-batas wilayah Desa Aek Guo adalah sebagai 

berikut : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Panyabungan Barat 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tarlola 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumatera Barat 

4. Sebelah Barat berbatasab dengan Desa Kase Rao-rao.
33

 

Sebagian besar penduduk Desa Aek Guo adalah masyarakat yang 

bersuku Mandailing sebagai penduduk asli, yang terdiri dari  berbagai 

marga, marga Rangkuti dan Nasution adalah mayoritas dari masyarakat 

Desa Aek Guo. 
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b. Keadaan dan Jumlah Penduduk  

Adapun jumlah penduduk yang bermukim di Desa Aek Guo adalah 

314 jiwa, yang terdiri dari, laki-laki 142  jiwa, dan perempuan 172  jiwa.
34

 

Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel I 

Klasifikasi Penduduk Desa Aek Guo Menurut Jenis Kelamin 

No  Jenis Kelamin  Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 142 45% 

2 Perempuan 172 55% 

  314 100% 

Sumber Data: Monografi  Desa Aek Guo Tahun 2016 

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki 

lebih sedikit dari pada perempuan, yaitu laki-laki 142 orang dan jumlah 

perempuan 172 dari jumlah penduduk yang berdomisili di Desa Aek Guo. 

Sedangkan menurut umur, penduduk Desa Aek Guo sampai tahun 2016 lebih 

didominasi yang berusia 16-50 tahun. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini. 

Tabel II 

Klasifikasi Penduduk Desa Aek Guo Menurut Kelompok Umur 

No Kelompok 

Umur 

Laki-Laki Perempua

n  

Jumlah Persentase 

1 0-15 46 55 101 32% 

2 16-55 75 87 162 52% 

3 Diatas 55 21 30 51 16% 

 Jumlah 142 172 314 100% 

Sumber Data : Monografi Desa Aek Guo Tahun 2016. 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk yang berusia 

(0-16) tahun sebanyak 101 orang, (16-55) tahun sebanya 162, dan umur yang 
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diatas 55 sebanyak 51 Jadi semuanya berjumlah 314 orang. Dan dari table di 

atas juga  dapat disimpulkan bahwa penduduk di Desa Aek Guo didominasi 

yang berusia  (16-55)  tahun, dan yang paling sedikit adalah penduduk berusia 

55 tahun keatas. 

c. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Aek Guo 

Pendidikan merupakan sesuatu yang esensial dalam kehidupan 

manusia, baik dalam kehidupan perorangan, keluarga, maupun dalam 

kehidupan masyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Karena maju 

mundurnya suatu bangsa dan negara dapat ditentukan oleh maju mundurnya 

pendidikan di bangsa atau  negara itu sendiri. 

Taraf pendidikan masyarakat Desa Aek Guo masih relative rendah, hal 

ini terbukti dengan pendidikan masyarakatnya rata-rata hanya ditingkat 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), hal ini disebabkan kurangnya 

kesadaran masyarakat dalam menuntut ilmu pengetahuan. Mengenai pasilitas 

pendidikan yang ada di Desa Aek Guo , berhubung Desa Aek Guo adalah 

Desa yang diapit oleh dua Desa dan jarak antara Desa yang satu dengan  Desa 

lainnya  tidak lebih dari 200 M maka hampir semua pasilitas pendidikan ada 

di Desa tetangga, seperti SD ada yang sekolahnya di Desa Tarlola dan ada 

pula di Desa Kase Rao-Rao, begitu juga dengan SLTP. 

Untuk lebih jelasnya  tentang taraf pendidikan masyarakat Desa Aek 

Guo dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel III 

Klasifikasi Pendidikan Masyarakat Desa Aek Guo Menurut Tingkat 

Pendidikan 

 

NO Pendidikan Jumlah Persentase 

1 Tidak Tamat SD 26 8% 

2 SD 67 21% 

3 SLTP 135 43% 

4 SLTA 68 22% 

5 Deplomat/Sarjana 18 6% 

 Jumlah 314 100% 

Sumber Data : Monografi Desa Aek Guo Tahun 2016 

Dari table di atas dapat diketahui bahwa keadan pendidikan 

masyarakat Desa Aek Guo masih rendah. Tetapi seiring perkembangan jaman 

dan teknologi kesadaran pendidikan  masyarakat Desa Aek Guo mulai tinggi, 

ini ditandai dengan meningkatnya jumlah sarjana dari tahun-ketahun. 

Adapun untuk Perguran tinggi lebih dominan dipilih adalah  

Universitas yang ada propinsi Sumatra utara, seperti  USU, UIN SU, Instut 

Agama Islam Negeri ( IAIN ) Padang Sidempuan, tetapi ada juga yang diluar 

provinsi seperti di Lampung,  dan Provinsi Riau. 

 

d. Kondisi Kehidupan Beragama Desa Aek Guo 

Agama bagi manusia merupakan kebutuhan fitrah yang sangat penting, 

dengan agama manusia dapat merasakan nikmatnya kehidupan di dunia 

terlebih-lebih diakhirat, dan tanpa agama manusia akan terombang ambing 

oleh kehidupan yang hanya bersipat sementara ini. 

 Masyarakat Desa Aek Guo penduduknya 100%  menganut agama 

Islam. Umat Islam yang hidup di Desa Aek Guo sangat menghargai, 

menghormati hak-hak orang lain dan saling bantu-membantu dalam berbagai 
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masalah. Tentang jumlah penganut agama di Desa Aek Guo Kecamatan 

Batang Natal dapat dilihat pada table dibawah ini. 

Tabel IV 

Klafikasi Jumlah Pemeluk Agama Desa Aek Guo 

No Nama Agama Jumlah Persentase 

1 Islam 314 100% 

2 Kristen - - 

3 Budha  - 

4 Hindu - - 

 Jumlah 314 100% 

Sumber Data : Monogarafi Desa Aek Guo Tahun 2016 

Berdasrkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Masyarakat Desa Aek 

Guo Kecamatan Batang  Natal 100%  pemeluk agama Islam. Adapun sarana 

untuk menunjang peribadatan di  Desa Aek Guo cukup memadai, hal ini 

terbukti dengan adanya bangunan-bangunan rumah ibadah, seperti masjid dan 

mushala yang dipergunakan untuk tempat ibadah, disamping itu dipergunakan 

juga sebagai tempat bermusyawarah untuk kemajuan ummat. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel V 

Klasifikasi  Tempat Peribadatan di Desa Aek Guo  

No Jenis dan Sarana Peribadatan Jumlah Persentase 

1 Mesjid 1 33% 

2 Mushalla 2 67% 

3 Gereja -  

 Jumlah 3 100% 

Sumber Data: Monografi Desa Aek Guo Tahun 2016 

Dari tabel di atas, dapat dilihat keberadaan masjid dan mushalla di 

Desa Aek Guo cukup memadai, sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas 

beragama masyarakat. Selain masjid dan mushalla sebagai wadah 
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berkumpulnya jamaah dalam melaksanakan shalat, juga dipergunakan sebagai 

tempat melaksanakan kegiatan pendidikan keagamaan seperti: 

1. Pendidikan anak-anak dalam belajar membaca Al-Qur’an 

2. Tempat belajar seni Al-Qur’an dan Al-Barzanji 

3. Mengadakan wirid yasin bagi kaum Ibu dan kaum Bapak.
35

  

 

e. Kondisi Sosial Ekonomi 

Sumber Ekonomi masyarakat Desa Aek Guo sebagaian besar adalah 

bertani. Namun ada juga yang berpropesi sebagai, pedagang, Pegawai Negeri 

Sipil ( PNS), swasta dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

                                    Tabel VI 

Klafikasi Mata Pencaharian Masyarakat Desa Aek Guo 

No Jenis Mata Pencarian  Jumlah Persentase 

1 Petani  147 64% 

2 PNS 9 4% 

3 Polri/TNI - - 

4 Swasta 23 10% 

5 Buruh 35 15% 

6 Penambang 16 7% 

 Jumlah 230 100% 

Sumber Data: Kantor Kepala  Desa Aek Guo Tahun 2016 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui mayoritas masyarakat Desa 

Aek Guo, mata pencahariannya  adalah bertani. Namun ada juga sebagian 

bermata pencaharian yang lain seperti buruh, swasta dan penambang. 
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Adapaun diantara hasil pertanian  yang dihasilkan oleh masyarakat 

Desa Aek Guo adalah sebagai berikut: 

1. Karet 

2. Padi 

3. Kentang 

4. Cabai 

5. Tomat 

6. Kol 

7. Dan sayur-sayuran lainya 

Melalui pencaharian yang demikian, masyarakat Desa Aek Guo telah 

dapat dikategorikan kepada suatu tingkat kehidupan masyarakat yang baik. 

Dikarenakan jumlah pengangguran di Desa Aek Guo hampir tidak ada. Karena 

pada umumnya masyarakat mempunyai kebun untuk di garap dan usaha-usaha 

yang lainnya. 

f. Kondisi Adat Istiadat  

Manusia mempunyai hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Akan tetapi 

manusia mempunyai pendirian masing-masing mengenai apa yang dinamakan 

dengan terartur, sehingga diperlukan suatu pedoman. pedoman atau patokan 

tersebut adalah norma atau kaedah. Adat istiadat merupakan suatu bentuk 

norma yang hidup dalam masyarakat. Sistem hukum adat bersumber pada 

peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan 

dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. 
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Begitu juga dengan penduduk Desa Aek Guo, mereka  adalah 

masyarakat adat, dan mempunyai norma-norma yang hidup dan dipertahankan 

oleh masyarakatnya. Kehidupan masyarakat Desa Aek Guo sangat kental 

dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang 

berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir-dewasa/berumah tangga-

mati), seperti upacara kelahiran, perkawinan, dan upacara-upacara yang 

berhubungan dengan kematian, selalu ada unsur adat dan tradisi dalam setiap 

pelaksanaanya.
36

 

 Mayoritas  penduduk Desa Aek Guo adalah suku Mandailing yang 

terdiri dari barbagai marga, diantaranya,  Rangkuti, Nasution, Lubis, Batu 

Bara, Siregar dan yang lain-lainya. Rangkuti merupakan marga dari mayoritas 

masyarakat Desa Aek guo, tetapi keberagaman marga tersebut tidak 

mengurangi keharmonisan dalam berintraksi antara warga  Desa Aek Guo. 
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