
21

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis dan Demografis

Kelurahan Pulau adalah sebuah kelurahan yang berada dalam wilayah

kecamatan Bangkinang. Jarak antara kelurahan Pulau dengan kota Bangkinang

lebih kurang 3000 meter (3 KM). Kelurahan Pulau ini terdiri dari tiga RK, yaitu

RK 1 Bodi, RK II Tepi Air dan RK III Rona. Adapun wilayah ini mempunyai

batasan-batasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan sungai Jernih

- Sebelah selatan berbatasan dengan sungai Kampar

- Sebelah barat berbatasan dengan desa Sipungguk dan

- Sebelah timur berbatasan dengan desa Binuang.39

Kelurahan Pulau dilihat dari keadaan tanahnya sama diantara bagian barat

dan bagian timur, diantara bagian utara dengan bagian selatan, dan tanahnya

sedikit dataran rendah. Apabila sungai yang melintasi mengalami banjir, maka

kelurahan ini di kepung oleh air, justru itulah kelurahan ini dinamakan “Pulau”.40

Begitu juga dengan daerahnya yang cukup subur karena terletak di daratan

rendah, dengan demikian masyarakat dapat bercocok tanam sebagai penghasilan

tambahan.

39Data kantor kelurahan Pulau tahun 2014
40 Darnis, Tokoh Masyarakat, Wawancara, tanggal 10 Agustus 2014
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Pembagian jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 1

Jumlah Penduduk Kelurahan Pulau

Menurut Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah

1

2

Laki-laki

Perempuan

1.761 jiwa

1.957 jiwa

Jumlah 3.718 jiwa

Data kantor kelurahan Pulau

Jumlah masyarakat desa Pulau 2014/2015 didominasi oleh perempuan

yaitu 1.957 jiwa sedangkan laki-laki hanya 1.761 jiwa dari seluruh jumlah

penduduk.

Disamping itu, kalau dilihat jumlah penduduk kelurahan Pulau

berdasarkan tingkatan umurnya dapat digambarkan melalui tabel berikut:
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Tabel 2

Jumlah Penduduk Kelurahan Pulau

Menurut Tingkatan Umur

No Tingkatan Umur Frekwensi Prosentase

1

2

3

4

5

6

7

8

9

00 – 03 tahun

04 – 06 tahun

07 – 12 tahun

13 – 18 tahun

19 – 24 tahun

25 – 30 tahun

31 – 36 tahun

37 – 41 tahun

42 tahun ke atas

310

428

658

376

401

401

370

381

402

8,1 %

11,5 %

17,7 %

10,1 %

10,8 %

10,8 %

10,1 %

10,1 %

10,8 %

Jumlah 3718 100.00 %

Data kantor kelurahan Pulau

Penduduk kelurahan Pulau yang berjumlah lebih kurang 3718 jiwa itu

terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang. Penduduk pendatang ini

terdiri dari macam-macam daerah seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara dan

Jawa.

Menurut data sensus penduduk penduduk kelurahan Pulau tahun 2012,

90% mereka tinggal di kelurahan tersebut terutama adalah penduduk asli,
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sementara 10 % adalah penduduk pendatang yang disebabkan oleh ikatan

perkawinan.

B. Agama

Sebuah keluarga yang utuh dan keluarga bermasalah dapat dilihat dari sisi

agama karena agama merupakan suatu hal yang yang fundamental dalam

kehidupan manusia dan sebagai jalan keselamatan bagi setiap umat. Sebuah

keluarga yang utuh atau harmonis dapat ditunjukkan dengan pengetahuan serta

pengamalan agama yang baik, sementara sebuah keluarga yang bermasalah dapat

dilihat dari mereka yang mengamalkan agama tetapi tidak mempunyai

pengetahuan agama yang baik atau sama sekali tidak mengamalkan agama.

Agama dapat diartikan sebagai pelita kehidupan bagi setiap pribadi atau individu,

keluarga, masyarakat dan bangsa. Sebuah bangsa akan baik apabila agama

dijadikan sebagai pelita kehidupan, dan apabila seorang laki-laki yang mengawini

seorang perempuan karena agamanya maka dia akan selamat.

Inilah  makna dan semangat hadits Rasullah Saw yang berbunyi:

ةَ َرِضَى هللاُ َعِن النَّبِى َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل: تُْنِكُح اْلَمْراَةُ ِالَْربَعٍ: َوَعْن اَبِْي ھَُرْیرَ 

ْیِن تَِربَْت یََداَك . ُمتَّفٌَق َعلَْیِھ َمَع  َِّة لَِمالِھَا َولَِحَسبِھَا َولَِجَماِلھَا َولِِدْینِھَا فَاْظفَْر بَِذاِت الدِّ بَقِی

ْبَعِة        السَّ

“ Dari Abu Hurairah ra., dari Rasulullah saw beliau bersabda: Wanita-
wanita itu hendaklah dikawin karena empat perkara karena hartanya,
karena kecantikannya, dan karena agamanya (jika tidak demikian)
hendaklah kamu memilih yang beragama, pasti kamu bahagia”(Hadits
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disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beserta persyaratan
Imam yang tujuh).41

Disamping itu selain mencari colon pasangan yang baik karena agamanya

juga diperlukan pola pembinaan keagamaan untuk memberikan pemahaman yang

mendalam tentang agama supaya tercapainya keluarga sakinah, mawaddah dan

rahmah. Sebagai pendukung pola pembinaan keagamaan tidak terlepas dari sarana

ibadah seperti mesjid dan mushalla.

Untuk mengetahui jumlah Masjid dan Mushalla, maka dapat dilihat pada

tabel berikut ini:

Tabel 3

Jumlah Masjid dan Mushalla

Di Kelurahan Pulau

No Lokasi Masjid Mushalla Jumlah

1

2

3

RK I

RK II

RK III

1

1

1

2

2

2

3

3

3

Jumlah 3 6 9

Data kantor lurah kelurahan Pulau

Berdasarkan tabel di  atas dapat diketahui bahwa  jumlah  Masjid

seluruhnya ada 3 buah, sedangkan jumlah Mushalla sebanyak 6 buah. Dengan

41 Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, Terjemahan Buluqhul Maram, (Semarang: PT.Toha
Putra, 2012), hal. 493
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demikian dapat  diartikan bahwa setiap RK memiliki 1 Masjid dan hampir 2

Mushalla.

Pola pembinaan keagamaan di kelurahan Pulau

Pola pembinaan keagamaan ada di kelurahan Pulau berbentuk wirid

pengajian yang dilakukan secara rutin, dilakukan 2 kali seminggu di mesjid.

mengadakan wirid pengajian yang dilakukan kerumah-rumah yang dilakukan

sekali semingggu oleh para ibu-ibu serta wirid remaja yang dilakukan 1 kali

seminggu. Selain itu pembinaan juga dilakukan dengan cara mengadakan

peringatan hari-hari besar dalam islam dengan cara mendengarkan ceramah agama

yang disampaikan oleh guru pengajian (ustadz). Mengadakan perlombaan seperti

tilawatil Qur’an bagi anak-anak dan remaja mesjid dalam rangka meningkatkan

pengetahuan agama dan syi’ar Islam. Selain itu juga mengadakan safari ramadhan

yang dilakukan setiap tahun dengan melibatkan unsur pimpinan kecamatan yang

terdiri dari camat, Danramil, dan kapolsek, serta dibantu oleh unsur teknis yaitu

KUA dan muballigh/muballighah yang ada di kecamatan Bangkinang.

Mengadakan tabliq akbar  setiap tahunnya, juga mengadakan halal bihal dari

persukuan tertentu dari warga masyarakat.

Pembinaan tersebut berjalan lancar tanpa hambatan, pembinaan ini

diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar

dalam pembinaan keagamaan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-

perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.



27

Petunjuk-petunjuk agama mengenai  berbagai kehidupan manusia,

sebagaimana terdapat di dalam sumber ajarannya, al-Qur’an dan Hadits, tampak

amat ideal dan  agung. 42Namun, kenyataannya Islam sekarang menampilkan

keadaan yang jauh dari cita ideal, ibadah yang dilakukan umat Islam seperti

sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya hanya berhenti pada sebatas membayar

kewajiban dan menjadi lambang kesalehan, sedangkan buah dari ibadah yang

berdimensi kepedulian  sosial sudah kurang tampak.43

Menurut Dian Susila44, salah seorang  pemuka masyarakat di kelurahan

Pulau, terjadi kelesuan dalam gairah keislaman bagi masyarakat Pulau dilihat

jemaah yang hadir dipengajian masih berkisar orang-orang itu juga, tanpa

diwarnai dengan pendatang baru. Tidak jelas apa penyebabnya, yang

melatarbelakangi fenomena tersebut, mungkin kesadaran yang kurang, atau

mungkin juga  pengaruh kebutuhan ekonomi yang cenderung meningkat sehingga

kehidupan beragama sering terabaikan.

Berdasarkan data yang ada di kantor kelurahan Pulau dari jumlah

penduduk 3718 jiwa 100% memeluk agama Islam. Pernyataan lurah Pulau ini

perkuat oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) 45 Lurah Pulau yang

menyatakan bahwa dalam pembinaan keagamaan warga dilakukan dengan cara

kerjasama yang baik antara ulama’ dengan umara. Keduanya saling membantu

42 Fadhil Al-Jamali, Menerobos Krisis Pendidikan Dunia Islam,(Terjemahan) M. Arifin,
(Jakarta: Golden Terayon Press, 1992), cet. II, hal. 11-21

43 Moeslim Abdurrahman, Islam Tranformatif, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), cet. III,
hal. 15

44 Wawancara , tanggal  10 Agustus  2015
45Wawancara dengan  Bapak  Samsul Bahri  P3N  kelurahan Pulau tanggal  5 Agustus

2014
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dalam memberikan nasihat kepada calon pengantin atau kepada orang yang

sedang mengalami perselisihan dalam rumah tangga mereka.

C. Mata Pencaharian

Mata pencaharian adalah pekerjaan atau pencaharian utama (yang

dikerjakan untuk biaya sehari-hari).46 Dilihat dari segi mata pencaharian

masyarakat kelurahan Pulau pada umumnya mereka adalah bertani sawah/ladang

atau berkebun sebagai sumber mata pencaharian yang paling utama bagi mereka,

dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mata pencaharian yang paling

dominan antara lain : sebagai petani sawah/ladang, petani berkebun, perkebunan

karet, pegawai negeri, buruh, nelayan, pedagang, merantau dan lain-lain. Untuk

lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4

Jenis Mata Pencaharian Masyarakat

Kelurahan Pulau

46 Eko Sujatmiko, Kamus IPS, (Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2014), cet. 1, hal. 183
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No Jenis Pekerjaan Frekwensi Prosentase

1

2

3

4

5

6

7

Petani bersawah/ladang

Petani berkebun

Perkebunan karet

Pedagang

Buruh

Nelayan

Pegawai Negeri

390

475

460

60

150

35

177

22,32 %

27,19 %

26,33 %

3,43 %

8,59 %

2,01 %

10,13 %

Jumlah 1.747 100.00%

Berdasarkan tabel diatas Mata pencaharian di kelurahan Pulau adalah

sebagai petani bersawah/ladang 22,32 % , petani berkebun 27,19 %,  perkebunan

karet 26,33 %, pedagang 3,43 %, buruh 8,59 %, nelayan 2,01 %, pegawai negeri

10,13 %.

Dikelurahan Pulau ini, selain para suami yang mencari nafkah untuk

keluarga juga isteri ikut membantu mencari nakah tambahan buat keluarganya,

biasanya para isteri kerja disawah atau ladang, berkebun, juga ada yang ikut

membantu suami memotong karet. Selain itu juga ada propesinya sebagai

pedagang dan pegawai negeri sipil.
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D. Pendidikan

Pendidikan akan memberikan sumbangan besar kepada peningkatan kualitas

hidup untuk menuju keutuhan keluarga yang bebas dari buta huruf. Pasangan

suami isteri yang berpendidikan akan mendidik anak-anak yang memberikan

asuhan atau didikan yang seimbang, bersifat terbuka dan toleransi, komunikasi

yang baik sesama keluarga. Bagi suami, dia akan menjadi sumber rujukan

keluarga dan masyarakat, berpandangan jauh dan memiliki misi dan visi. Dan

bagi isteri akan mempunyai sikap yang positif dan berpandangan jauh,

bertanggungjawab, penyayang dan pendidikan agama yang baik. Semua sifat-sifat

istimewa ini membantu kearah keutuhan keluarga yang harmonis dan bahagia.

Tingkat pendidikan masyarakat yang ada di kelurahan Pulau seperti tabel berikut.

Tabel 5

Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Pulau

No Tingkat  Pendidikan Frekwensi Keterangan

1

2

3

4

5

SD

SMP/MTs

SMA/MA

Sarjana

Pasca Sarjana

650

1475

1100

50

15

19,76%

44,83 %

33,43%

1,52 %

0,46 %

Jumlah 3.290 100 %
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Berdasarkan tabel di atas, pendidikan yang terbanyak adalah Sekolah

Menengah Pertama/MTs, yang berjumlah masing-masing berjumlah 1475 orang.

Jenjang pendidikan tertinggi terdapat pada sarjana 50 orang dan Pasca Sarjana

yang berjumlah 15 orang.

Tingkat pendidikan masyarakat kelurahan Pulau yang tertinggi sarjana dan

pasca sarjana banyak yang bekerja di luar daerah karena tuntutan pekerjaan,

namun masih tetap memberikan sumbangsih terhadap kemajuan kelurahan Pulau

setiap tahunnya, baik sumbangan materi dan pikiran dan ikut serta dalam

menghadiri hari raya idul adha dan idul fitri serta hari ziarah kubur yang diadakan

setiap tahunnya.

E. Adat  Istiadat

Sebagaimana daerah lain yang mempunyai aturan dan norma yang

mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya, maka demikian juga

halnya daerah kelurahan Pulau juga memiliki adat istiadat. Adat menurut

pengertian bahasa adalah aturan perbuatan dan sebagainya disamping sebagai

suatu yang lazim diturut atau dilakukan sejak duhulu kala.47 Menurut Sidi

Gazalba, adat adalah suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antara

individu dengan masyarakat, serta menjaga keseimbangan hidup masyarakat.48

Yang mengatur adat istiadat ini mengatur kehidupan masyarakat di samping

aturan yang lain, yaitu aturan pemerintah dan agama.

47 WJS Poerwadamita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976),
hal. 113

48 Sidi Gazalba, Masyarakat Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 113
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Adat kelurahan Pulau adalah bagian dari adat lima Koto Kampar, yang

berasal dari adat Minang Kabau, yang dahulu hubungannya berpusat dari

Pagaruyung. Meskipun adat yang berkembang di daerah ini berasal dari Minang

Kabau, namun dalam perkembangannya selanjutnya mengalami perbedaan antara

adat yang ada di Minang Kabau dengan adat yang ada di kelurahan Pulau, seperti

halnya hubungan antara mamak dan kemenakan tidak seerat yang terdapat di

Minang Kabau. Selain terlihat pula gejala bahwa orang-orang di daerah Lima koto

merasa berkeberatan bila mereka disebut orang Minang Kabau dalam artian

etnis.49

Di kelurahan Pulau ini terdapat pula kelompok-kelompok yang disebut

dengan suku. Setiap suku dikepalai oleh Penghulu yang disebut dengan

Datuok,dan Datuok dibantu oleh beberapa orang yang masing-masing disebut

dengan Dubalang dan Malin. Setiap mereka mempunyai gelar tersendiri,

umpamanya kepala suku Mandeiling disebut dengan Datuok Bandaro Sati,

sambutannya/wakilnya disebut Datuok Manjolelo, Dubalangnya disebut dengan

Datuok Pado dan Malinnya disebut Malin Kayo.

Pemuka-pemuka adat itu disebut ninik mamak, sedang masyarakat

dibawahnya disebut anak kemenakan.

Ninik mamak bertanggung jawab untuk memimpin anak kemenakannya

masing-masing.

49 Amir Luthfi, Laporan Penelitian, Agama dalam Tradisi Pada Masyarakat Lima Koto
Kampar, (Riau: 1980), hal. 4
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Di kelurahan ini terdapat lima macam suku, yaitu :

1. Suku Mandeiling dengan kepala sukunya Datuok Bandaro Sati, dan

Datuok Bandaro Mudo.

2. Suku Melayu dengan kepala sukunya Datuok Tuo, Datuok Mudo, Datuok

Patio, dan Datuok Majo Bosau Melayu.

3. Suku Fitopang, kepala sukunya Datuok Majolak dan Datuok Sindaro

4. Suku Domo, kepala sukunya Datuok Paduko Ulak.

5. Suku Filiang, kepala sukunya Datuok Pandak, Datuok Ulak Sumano dan

Datuok Majo Bosau50

Dalam kehidupan sehari-hari adat terbagi kepada  dua bagian:

1. Adat sebenar adat (agama mengata adat memakai) seperti: Sholat, dan

ibadah-ibadah yang lainnya yang sudah ada ketentuan hukum oleh

syari’at Islam.

2. Adat  yang diadatkan (adat yang dibuat oleh kesepakatan pemuka adat)

seperti: Adat melarang terjadinya perkawinan antara anggota satu suku

dari keturunan ibu.

Antara adat dan agama diusahakan agar terjadi keserasian meskipun

dalam beberapa hal terdapat perbedaan, seperti adat melarang terjadinya

perkawinan antara anggota satu suku dari keturunan ibu, sedangkan menurut

agama perkawinan tersebut pada dasarnya dibolehkan selama tidak menyangkut

orang-orang yang tidak boleh dikawini. Kalau sekiranya salah seorang dari

50 Malin Bungsu Datuok Paduko Bosau, Pemuka adat, wawancara, tanggal  10 agustus
2014
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anggota persukuan melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, maka

orang tersebut akan dikenakan denda seperti membeli hewan, tidak boleh berada

di negeri Bangkinang dan dikeluarkan dari persukuan.51

Namun dengan perkembangan zaman pada saat ini, peraturan adat yang

mengikat sudah mulai luntur apalagi yang berhubungan dengan peraturan

pemerintah, seperti: Nikah sesuku, bagi ingin menikah sesuku mereka merujuk

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sedangkan yang masih mempertahankan adat

mereka menjauhi larangan adat. Demikianlah gambaran ringkas tentang adat

istiadat yang terdapat di kelurahan Pulau kecamatan Bangkinang.52

51 Sudirman Datouk Patio, Pemuka Adat, Wawancara, tanggal 12 Agustus 2015
52 Ibid


