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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Keadaan Geografis

Letak dan Luas Wilayah

Desa Gobah merupakan bagian dari kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar. Jarak pusat pemerintah desa dengan Ibukota Kecamatan Tambang ± 13

km sedangkan dengan Ibukota Kabupaten Kampar ± 43 km. Desa Gobah

memiliki luas wilayah 36.000 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 1672

jiwa yang terdiri dari 839 penduduk laki-laki dan 833 jiwa penduduk perempuan,

dengan jumlah kepala keluarga 436 KK.

Desa Gobah berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Padang Luas

2. Sebelah Selatan berbatasaan dengan Desa Sialang Kubang

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kemang Indah

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tambang

4.2 Keadaan Iklim

Iklim di Desa Gobah pada umumnya beriklim trofis karena letaknya pada

lintang khatulistiwa dan dikenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim

penghujan. Musim kemarau berjalan lebih kurang 5 (lima) bulan yaitu bulan

April, Mei, Juni,Juli, dan Agustus, Sedangkan bulan lainya merupakan musim

penghujan.
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4.3 Berdasarkan Penduduk

Penduduk merupakan subjek dan sekaligus menjadi objek dari

pembangunan. Dikatakan demikian karena pembangunan itu dilaksanakan oleh

penduduk dan ditujukan untuk kesejahteraan penduduk, Perkembangan

penduduk yang cepat dari waktu kewaktu disebabkan oleh penurunan tingkat

kematian yang tidak di ikuti oleh tingkat kelahiran, yang terutama menentukan

pertambahan penduduk yang terlalu tinggi yang secara langsung menimbulkan

kesulitan untuk mempertinggi kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan penduduk dan peranannya tersebut pertumbuhan

penduduk yang pesat tidaklah terlalu menjadi kendala pembangunan dipedesaan,

asal saja penduduk tersebut mempunyai kapasitas yang tinggi untuk

menghasilkan dan menggunakan produk yang dihasilkan tersebut. Penduduk

Desa Gobah berjumlah 1672 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 839 jiwa

dan perempuan terdiri dari  833 jiwa.untuk lebih jelas dapat dilihat struktur

penduduk berdasarkan umur pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No Golongan Umur Jumlah Persentase(%)
1
2
3
4
5

0-15
16-35
36-51
52-68
≥ 67

212
572
395
302
191

12,67
34,21
23,62
18,06
11,42

Jumlah 1672 100%

Pada tabel IV.1 diatas dapat dilihat bahwa struktur penduduk yang paling

banyak adalah berusia 16 – 35 tahun yaitu sebanyak 572 jiwa, dan yang

menengah adalah yang berusia antara 36 – 51 tahun yaitu sebanyak 395 jiwa,
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sedangkan struktur penduduk yang paling sedikit adalah yang berusia diatas 67

tahun yaitu sebanyak 191 jiwa.

4.4 Sarana Sosial Ekonomi

4.4.1 Sarana Pendidikan

Untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dipedesaan, pemerintah

berusaha memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan

adalah suatu hal yang menjadi perhatian dan permasalahan dalam masyarakat.

Peranan pendidikan dalam kehidupan manusia sangat penting terlebih lagi pada

zaman modern ini diakui sebagai kegiatan yang menentukan prestasi dan

produktifitas seseorang. Sarana pendidikan, ini sangat penting sekali

keberadaannya, karena majunya suatu daerah terlihat dari ketersediaan sarana

pendidikan, baik formal maupun informal. Sarana pendidikan di Desa Gobah

sudah cukup memadai, walaupun belum sepenuhnya memadai,secara rinci sarana

pendidikan di Desa Gobah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.2
Sarana Pendidikan Di Desa Gobah Kecamatan Tambang

No. Jenjang Pendidikan Jumlah
1.
2.
3.
4.

SMU/MA
SLTP/MTS

SD
TK

0
1
1
1

Jumlah 3

Sumber Data:Kantor Desa Gobah 2014

4.4.2 Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk menigkatkan sumberdaya

manusia yang berpotensial dan produktif bagi pembangunan, serta menjadi salah
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satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan dalam

peningkatan kualitas hidup, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan

non formal.

Pendidikan merupakan sarana mencerdaskan bangsa, karena melalui

pendidikan setiap orang mendapat kesempatan untuk memperoleh pengetahuan

dan meningkatkan keterampilannya untuk mengatur kehidupan kearah yang lebih

baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik pula

kualitas sumberdayanya.

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan

sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah dan tenaga pengajar mulai

dari pendidikan sekolah Dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi Pendidikan

merupakan konsep “Link And Match” yaitu pendekatan atau strategi dalam

meningkatkan relevansi system pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja.

Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan

sesuai dengan tuntutan zaman dan mampu bersaing dalam teknologi yang

semakin berkembang dengan pesat.

Pendidikan sebagai wahana untuk membekali manusia dengan

pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut

mempengaruhi tingkat sosial ekonomi masyarkat. Dengan pendidikan juga

manusia ikut mewarnai tingkat partisipasi individu terhadap pelaksanaan

pembangunan.

Dalam kenyataanya tingkat pendidikan mempengaruhi pekerjaan dan

pembangunan yang akan dilaksanakan. Berkualitasnya mutu pendidikan sudah
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tentu akan membawa pengaruh yang positif terhadap pembangunan daerah,

sehingga pembangunan itu akan berhasil secara efektif dan efisien.

Untuk lebih jelas megenai pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut:

Tabel IV.3
Tingkat Pendidikan Penduduk Di Desa Gobah Kecamatan Tambang

No Jenjang Pendidikan Jumlah
1.
2.
3.
4.
4
5.
6
7.

Belum/Tidak Sekolah
Tamat SD/Tidak
SD Sederajat
SLTP Sederajat
SLTA Sederajat
D1/D2
S1
S2

241
357
681
181
146
35
30
1

Jumlah 1672
Sumber Data : Kantor Desa Gobah 2014

4.4.3 Agama

Agama yang di anut oleh penduduk di Desa Gobah terdiri 5 jenis. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.4
Pemeluk Agama Di Desa Gobah Kecamatan Tambang

No Agama Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.

Islam
Kristen
Konghucu
Hindu
Budha

1672
-
-
-
-

Jumlah 1672
Sumber Data : Kantor Desa Gobah 2014

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Gobah

mayoritas beragama islam, bahkan secara keseluruhan beragama islam dengan
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jumlah penganut 1672  jiwa,sedangkan agama lain tidak ada penganutnya di

Desa Gobah karena masyarakat Gobah bukanlah masyarakat yang heterogen.

4.4.4 Rumah Ibadah

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada halaman terdahulu,

bahwa keseluruhan dari jumlah penduduk Desa Gobah adalah menganut agama

Islam, mengenai rumah ibadah yang ada di Desa Gobah dapat dilihat pada tabel

IV.5 di bawah ini:

Tabel IV.5
Klasifikasi jumlah rumah Ibadah

No Jenis Rumah Ibadah Jumlah Keterangan
1.
2.
3.
4.

Masjid
Mushollah
Wihara
Gereja

3
6
-
-

-
-
-
-

Jumlah 9 -
Sumber Data : Kantor Desa Gobah 2014

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah rumah ibadah yang paling banyak

terdapat di Desa Gobah adalah Mushollah. Hal ini dikarenakan mayoritas

penduduk atau masyarakat Desa Gobah menganut Agama Islam.

4.5 Mata Pencaharian

Pola usaha kegiatan ekonomi penduduk tidak sama pada setiap daerah. Di

daerah pedesaaan usaha dan kegiatan penduduk mengarah pada bercocok tanam

atau disektor pertanian, sedangkan yang ada di daerah perkotaan mengarah

kepada berbagai usaha dan kegiatan yang bersifat multi kompleks dan

beranekargam. Adapaun penduduk Desa Gobah pada umumnya bermata
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pencaharian sebagai pekerja pertanian. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel IV.6
Jenis Mata Pencaharian Di Desa Gobah Kecamatan Tambang.

No Mata Pencaharian Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.

Perkebunan
Nelayan
Pertanian
Pedagang
PNS

245
-

347
61
18

Jumlah 671
Sumber Data : Kantor Desa Gobah 2014

4.6 Komunikasi Dalam Pembangunan Pedesaan

4.6.1 Program Pembangunan Pedesaan

Adapun program-program pembangunan Desa Gobah yang menjadi

rencana atau usulan pada tahun anggaran 2013/2014 adalah sebagai berikut:

a. Perbaikan pembangunan Mesjid

b. Pembangunan Jalan

c. Pembangunan Jembatan

d. Pembangunan Sarana Pendidikan

4.6.2 Sarana Komunikasi Pedesaan

Untuk menyanpaikan informasi-informasi tantang perencanaan dan

pelaksanaan dari program-program pembangunan yang penulis sebutkan diatas,

maka pemerintah Desa Gobah menggunakan sarana-sarana komukasi yang ada di

Desa Gobah sebagai berikut :

1. Mesjd atau mushollah sebagai tempatibadah untuk memperkuat tali

persaudaraan antar umat islam dengan mengadakan wirid akbar, serta sebagai
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tempatuntuk menyampaikan pengumuman- pengumuman atau informasi

tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan setiap program-program

pembangunan terutama pembangunan mesjid.

2. Balai, sebagai tempat untuk musyawarah bagi masyarakat kelurahan dalam

membahas program pembangunan dan sebagai tempat untuk menyampaikan

atau informasi-informasi tentang perencanaa, pelaksanaan, dan pemeliharaan

dari setiap program pembangunan.


