
BAB II 

TINJAUAN UMUM  TENTANG LOKASI PENELITIAN 

 

A. Kondisi Geografis Dan Demografis 

Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar 

merupakan salah satu desa yang ter letak yang tidak jauh dari ibu kota 

kecamatan. Letak Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten 

Kampar tidak jauh dari pusat kota Kabupaten Kampar. 

Tahun 2002 Desa Sungai Tonang memisahkan diri dari Desa 

Muarajalai Kabupaten Kampar, yang sekarang sudah menjadi kawasan 

Kecamatan Kampar Utara.
22

 

Adapun batas-batas wilayah Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar 

Utara sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa bukit Sembilan 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa muara jalai 

3. Selatan berbatasan dengan Desa Batu Belah 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Lawas.
23

 

Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar 

dihuni oleh berbagai suku seperti suku Melayu, domo, piliang dan suku kecil 

lainnya. Penduduk desa Sungai Tonang berjumlah 1,810 jiwa, dengan 

perincian 900 orang laki-laki dan 910 orang perempuan yang terhimpun dalam 

767 KK. 
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  Suhaimi, (Kepala Desa Sungai Tonang), wawancara tanggal 28 Februari 2017 
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  Sumber Data, Demografis dan Monografis dari Kantor Kepala Desa Sungai Tonang 

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar,2017, h. 12 
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Untuk lebih jelasnya tentang keadaan penduduk Desa Sungai Tonang 

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut: 

TABEL II.1 

KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN 

NO Jenis Kelamin Jumlah/Jiwa Persentase (%) 

1. Laki-laki 900 50% 

2. Perempuan 910 50% 

 Jumlah 1,810 100% 

Sumber:  Data Monografi dan Demografis Desa Sungai Tonang Kecamatan 

Kampar Utara Kabupaten Kampar 2017.  

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Sungai 

Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar berimbang antara yang 

berjenis kelamin Laki-laki (900 jiwa) dengan persentase (50%) dan 

Perempuan (910 jiwa) dengan persentase (50%). Berdasarkan persentase pada 

tabel diatas terlihat jelas bahwa perbandingan antara laki-laki dan perempuan 

seimbang.  

Penduduk Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten 

Kampar pada umumnya dapat bekerja sama dengan baik, terutama dalam 

urusan kemasyarakatan. Dan melihat jumlah penduduk berdasarkan suku 

bangsa dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel II.2 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa 

No Suku Bangsa Jumlah/Orang Persentase (%) 

1 Melayu 882 55% 

2 Domo 611 32% 

3 Piliang 317 13% 

 Jumlah 1,810 100% 

Sumber:  Data Monografis dan Demografis Desa Sungai Tonang Kecamatan 

Kampar Utara Kabupaten Kampar, 2017.
24
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Dari tabel di atas diketahui bahwa masyarakat Desa Sungai Tonang 

Kecamatan Kampar Utara terdiri atas suku melayu berjumlah 882 orang 

dengan persentase 60% (persen), domo berjumlah 611 orang dengan 

persentase 25% (persentase), dan piliang berjumlah 217 orang dengan 

persentase 15% (persentase). Dari persentase jumlah penduduk berdasarkan 

suku bangsa maka disimpulkan bahwa suku melayu merupakan suku 

mayoritas dengan persentase 60% (persentase). 

 

B. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencaharian 

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Sungai 

Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar melakukan berbagai 

macam usaha untuk kebutuhan hidup keluarga mereka, ada yang bergerak di 

bidang perkebunan, pertanian, buruh, pedagang, pegawai negeri Sipil (PNS), 

dan pekerjaan lain. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel sebagai berikut: 

Tabel II.3 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

No Mata Pencaharian Jumlah Persentase 

1 Bidang Perkebunan 710 40% 

2 Bidang Pertanian 190 11% 

3 Pedagang 123 7% 

4 Buruh 55 2% 

5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 651 35% 

6 Pekerjaan lain 81 5% 

 Jumlah 1,810 100% 

Sumber :  Data Monografi dan Demografis Desa Sungai Tonang Kecamatan 

Kampar Utara Kabupaten Kampar, 2017.
25

 

 

Dari tabel di atas jelas bahwa masyarakat Desa Sungai Tonang 

Kecamatan Kampar Utara, di mana masyarakat bermata pencaharian dalam 
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bidang perkebunan berjumlah 710 orang dengan persentase 40% (persen), 190 

orang bermata pencaharian di bidang pertanian dengan persentase 11% 

(persen), 123 orang bermata pencaharian sebagai pedagang dengan persentase 

7% (persen), 55 orang bermata pencaharian sebagai buruh dengan persentase 

2% (persen), 651 orang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) dengan persentase 35% (persen), dan pekerjaan lain-lain berjumlah 81 

orang dengan persentase 5% (persen).  

Berdasarkan jumlah penduduk menurut tingkat perekonomian pada 

tabel di atas dapat dipahami bahwa mayoritas penduduk bermata pencaharian 

dalam perkebunan (40%) dan pegawai negeri sipil (35%). Sementara, 

masyarakat bermata pencaharian sebagai pekerjaan lain (5%) seperti makelar 

dan sejenis, dan pekerjaan paling  kecil yaitu sebagai buruh (2%). 

 

C. Kondisi Pendidikan 

Dalam pada itu komposisi penduduk Desa Sungai Tonang Kecamatan 

Kampar Utara Kabupaten Kampar dilihat dari aspek pendidikan, dapat dilihat 

pada tabel ini: 

Tabel. II.4 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 

1 Tingkat SD 506 31% 

2 Tingkat Menengah 301 16% 

3 Tingkat Atas 491 24% 

4 Diploma/ Perguruan Tinggi 307 19% 

5 Belum/ Putus Sekolah 205 10% 

 Jumlah 1,810 100% 

Sumber:  Data Monografis dan Demografis Desa Sungai Tonang  Kecamatan 

Kampar Utara Kabupaten Kampar, 2017.
26
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 1.810 orang 

Penduduk Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, 

dimana 506 orang berpendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan 

persentase 31% (persen), 301 orang berpendidikan tingkat Sekolah Menengah 

(SLTP/sederajat) dengan persentase 16% (persen), 491 orang berpendidikan 

tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/sederajat) dengan persentase 24% 

(persen), 307 orang berpendidikan tingkat Diploma/Perguruan Tinggi (PT) 

dengan persentase 19% (persen), dan 205 orang tidak/putus sekolah dengan 

persentase 10% (persen). Dari persentase jumlah penduduk berdasarkan 

tingkat pendidikan pada tabel di atas, maka dapat dipahami bahwa mayoritas 

penduduk di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten 

Kampar berpendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan persentase 31%. 

Dari persentase tersebut dapat juga dipahami bahwa tingginya tingkat 

kepedulian dan perhatian orang tua terhadap pendidikan putra-putri mereka. 

Di samping itu, tingginya tingkat kepedulian dan perhatian orang tua 

terhadap pendidikan putra-putri mereka merupakan salah satu indikasi yang 

mempengaruhi tingginya tingkat pendidikan yang ada di tengah masyarakat. 

Sementara, tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sangat 

dipengaruhi dan ditentukan oleh tersedianya sarana prasarana pendidikan. 

Selanjutnya, sangat diperlukan dukungan  dari pemerintah untuk membentuk 

sistem pendidikan yang baku dan bagus yang dapat menciptakan sumber daya 

insani (SD) atau masyarakat yang ahli dalam bidangnya juga memiliki 
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kepribadian yang khas tentunya Islam. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel 

sarana dan prasarana pendidikan sebagai berikut: 

Tabel II.5 

Sarana Prasarana Pendidikan 

No Sarana Prasarana Pendidikan Jumlah/ Institusi 

1 Pendidikan MDA 2 

2 Taman Kanak-Kanak (TK) 1 

3 Sekolah Dasar (SD) 2 

4 Sekolah Menengah (MTS) 1 

5 Sekolah Menengah Atas (MA) 1 

 Jumlah 7 Institusi 

Sumber: Data Monografis dan Demografis Kantor Kepala Desa Sungai 

Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, 2017.
27

 

 

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 7 unit sarana 

prasarana pendidikan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara 

Kabupaten Kampar, yaitu pendidikan MDA berjumlah 2 institusi, Taman 

Kanak-Kanak (TK) berjumlah 1 institusi, Sekolah Dasar (SD) berjumlah 1 

institusi, dan Sekolah Menengah berjumlah 1 institusi, Sekolah Menengah 

Atas ( MA) berjumlah 1 institusi. Sementara, bagi siswa yang selesai menimba 

ilmu pengetahuan di tingkat Sekolah Dasar (SD), dan melanjutkan Sekolah 

Menengah Tingkat Pertama di Desa Sungai Tonang yang salah satu desa 

perbatasan. 

Dari data di atas mengenai sarana dan prasarana dari pendidikan 

merupakan perkembangan yang diperoleh di Desa Sungai Tonang Kecamatan 

Kampar Utara Kabupaten Kampar setelah mempelajari kelemahan yang 

dihadapi selama ini adalah rendahnya mutu dan kualitas pendidikan. Sarana 

pendidikan yang ada di atas diharapakan dapat membantu dalam membentuk 

                                                             
27

 Ibid, h. 35 



 

 

20 

masyarakat agar mampu menghadapi perkembangan zaman, yang tidak hanya 

menitikberatkan penguasaan pada bidangnya dan juga memiliki kepribadian 

yang khas yaitu Islam. 

Disamping itu, meskipun sarana dan prasarana pendidikan sudah 

mengalami perkembangan pada dasarnya tidak menjamin terwujudnya cita-

cita dari pendidikan. Karena sistem pendidikan yang diterapkan bersifat 

sekuleri dan materialis. Sehingga banyak juga diantara kelompok masyarakat 

yang merasa sulit dalam menyekolahkan anaknya, karena mahalnya biaya 

pendidikan. Disisi lain meskipun mampu untuk menyekolahkan anaknya, 

karena sistem pendidikan bersifat sekuler sehingga hanya mampu menciptakan 

insan-insan yang ahli dalam bidangnya dan tidak sampai kepada taraf memiliki 

kepribadian yang khas yaitu Islam.  

 

D. Kondisi Keagamaan 

Masyarakat Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten 

Kampar keseluruhannya menganut agama Islam, tanpa ada masyarakat yang 

menganut agama diluar Agama Islam. Agama Islam merupakan suatu sistem 

nilai yang diyakini dan dijadikan pedoman hidup mereka. Mereka menjadikan 

Agama Islam sebagai nilai yang paling tinggi. 

Dalam beragama sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana yang 

mendukung dalam menjalankan peribadatan yang telah disyari’atkan. 

Sehingga terlihatnya suasana beragama di tengah-tengah masyarakat. Untuk 

lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel II.6 

Jumlah Sarana Ibadah 

 

No Sarana Ibadah Jumlah/ Unit Gereja 

1 Masjid 2 - 

2 Musholla / Rumah Suluk 4 - 

 Jumlah 6 - 

Sumber Data:  Kantor Kepala Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar   

Utara Kabupaten Kampar, 2017.
28

 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Desa Sungai Tonang 

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar terdapat 2(dua) unit Masjid dan 

4 (empat) unit Mushalla (Rumah Suluk), sedangkan untuk gereja tidak ada 

sama sekali. Adapun jumlah keseluruhan sarana ibadah yang ada di Desa 

Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara berjumlah 6 buah, maka dapat 

memfasilitasi penduduk dalam beribadah Kepada Allah SWT. 

 

E. Adat Istiadat 

Adat istiadat merupakan salah satu ciri dari setiap masyarakat 

dimanapun dia berada dan diantara satu daerah dengan daerah yang lain 

memiliki adat yang berbeda, hal ini di pengaruhi oleh keadaan alam semesta 

dan lingkungan tempat tinggal beserta tempat bergaul. 

Menurut bahasa adat berarti aturan, perbuatan, disamping sebagai suatu 

yang lazim yang dituruti atau dilakukan sejak dahulu mereka terapkan.
29

  

Dengan pengertian di atas dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa adat 

adalah suatu bentuk kebiasaan pada suatu daerah yang senantiasa di ikuti oleh 

masyarakat di saat itu dan masyarakat sesudahnya. Dari uraian di atas 

                                                             
28

 Ibid.h. 37. 
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 WJ.S Poerwadarnit, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka 1976), h. 

156.  
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memberi pemahaman bahwa adat istiadat merupakan hal yang sangat penting 

sekali, di Indonesia adat istiadat sering di jadikan perundang-undangan 

setempat yang harus di lakukan atau di taati. Demikian urgensinya masalah 

adat, sehingga banyak sanksi-sanksi yang diterapkan bagi pelanggarnya. 

Bila dilihat dari segi sosial dan budaya, bahwa masyarakat di Desa 

Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara, adalah masyarakat yang mengambil 

dan mengadopsi sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal, yaitu mengambil 

garis keturunan dari pihak ayah. Karena, sebagaimana dijelaskan di atas, 

bahwa dari aspek demografis mayoritas penduduk di daerah ini bersuku 

melayu dan domo. 

Masyarakat Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten 

Kampar menganut sistem sosial dengan menggunakan sistem adat istiadat 

yang mengatur tata pergaulan sosial dalam masyarakat desa. Di antara adat 

istiadat yang sering di laksanakan oleh masyarakat Desa Sungai Tonang 

adalah: 

1. Upacara perkawinan 

Masyarakat Desa Sungai Tonang memegang tradisi adat seperti dalam 

acara pelaksanaan perkawinan mengumpulkan pemuka adat untuk 

membicarakan hal-hal yang perlu dalam rangka pelaksanaan resepsi 

perkawinan, yang masih dominan dilakukan sampai sekarang.  

2. Upacara syukuran hasil pertanian 

Selain dari upacara adat perkawinan, masyarakat Desa Sungai Tonang 

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar juga melakukan upacara 

syukuran pertanian yang dilakukan sekali dalam setahun.  
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3. Balimau kasai 

Masyarakat Desa Sungai Tonang juga melakukan tradisi balimau kasai 

dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan.  

4. Pesta khitanan (Sunat Rasul) 

Sunat rasul atau khitanan dilakukan pada anak yang biasanya berumur 7 

(tahun) atau lebih, anak yang akan di khitan biasanya di hiasi dengan 

berpakaian seperti ulama atau yang lainnya, dan dirayakan seperti halnya 

berpesta. Namun ada sebagian masyarakat yang tidak melakukan adat 

istiadat tersebut, sesuai kemampuan finansial masing-masing. 

5. Acara kematian  

Dalam acara kematian ini masyarakat bersama-sama menyiapkan hal-hal 

yang di perlukan untuk pemakaman jenazah, setelah itu di rumah orang 

yang meninggal tersebut dilakukan pengajian mulai dari hari pertama 

meninggal sampai 1 minggu ke depan.  

Peran adat istiadat dalam masyarakat desa dilakukan untuk 

meningkatkan rasa kebersamaan dan bergotongroyong dalam membangun 

desa. Adat yang digunakan bukanlah sebagai landasan kontrol sosial yang 

utama melainkan konsep Agama Islam sebagai pedoman utama mereka, 

sehingga dikenal dengan istilah adat bersendikan sara’, sara’ bersendikan 

Kitabullah. Adapun pemuka adat yang ada di Desa Sungai Tonang Kecamatan 

Kampar Utara Kabupaten Kampar berjumlah lima orang yang diangkat 

sebagai penghulu dari suku-suku yang ada dan diangkat oleh kemenakan 

mereka dengan sistem pemilihan kepada kemenakan yang memahami adat 

secara baik dan benar.  

 


