
BAB II

GAMBARAN UMUM DESA MUARA JALAI

A. Kondisi Geografis dan Demografis

1. Keadaan Geografis

Desa Muara Jalai merupakan salah satu dari Desa yang berada di

Kecamatan Kampar utara Kabupaten Kampar sekitar 50 Km dari ibu kota

Propinsi riau. Menurut data statistik di kantor kepala Desa Muara Jalai,

memiliki luas wilayah 3.699 Ha. yang terdiri dari lahan pertanian,

perkebunan, pemukiman, perkarangan dan kuburan.

Kondisi tanah di Desa Muara Jalai cukup subur dan bagus, ini bisa

dirasakan oleh masyarakat Muara Jalai yang bekerja sebagai petani padi

maupun lainnya.

Keadaan iklim di Desa Muara Jalai tidak jauh berbeda dengan

daerah lainnya, yaitu tidak terlalau panas dan tidak terlalu dingin, ini

karena di Desa Muara Jalai masih mempunyai pepohonan seperti pohon

kelapa, pinang, rambuta, durian dan lainnya yang melindungi dan

membuat daerah ini cukup sejuk.

Desa Muara Jalai mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bukit Sembilan

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Kampar

c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sungai Tonang

d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Jalau.1

1 Kantor Kepala Desa Muara Jalai, Dokumen Desa Muara Jalai, 2014
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2. Keadaan Demografis

Menurut data statistic di kantor kepala Desa Muara Jalai pada

tahun 2014, jumlah penduduk Desa Muara Jalai sebanyak 3.287 jiwa

dengan jumlah 833 Kepala keluarga, yang terdiri dari penduduk yang

berjenis kelamin laki-laki 1.671 jiwa, sedangkan penduduk yang berjenis

kelamin perempuan adalah 1.616 jiwa, dengan rincian pada tabel berikut

ini:

Tabel 2.1
Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%)

1. Laki-laki 1.671 jiwa 50.84 %

2. Perempuan 1.616 jiwa 49.16 %

Jumlah 3.287 jiwa 100 %

Sumber Data: Kantor Desa Muara Jalai Tahun 2014

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk Laki-laki lebih

banyak 50.84% dibandingkan jumlah penduduk Perempuan yang hanya

49.16% .Namun perbandingan tersebut tidak terlalu jauh karena jumlah

penduduk laki-laki lebih banyak 55 jiwa atau 1.67% dari jumlah penduduk

Perempuan.Sehingga dapat diketahui bahwa tingkat pertumbuhan

penduduk laki-laki lebih besar dari penduduk perempuan Muara Jalai.
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Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Usia

No Usia Jumlah Persentase (%)

1 1-5 Tahun 243 jiwa 7.40%

2 6-10 Tahun 319 jiwa 9.71%

3 11-15 Tahun 528 jiwa 16.06%

4 16-20 Tahun 316 jiwa 9.61%

5 21-25 Tahun 308 jiwa 9.37%

6 25 Tahun Keatas 1573 jiwa 47.85%

Jumlah 3.287 Jiwa 100%

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Muara Jalai Tahun 2014

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa keadaan penduduk di Desa

Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar mayoritas adalah

berusia 25 tahun keatas yaitu sebanyak 1573 jiwa atau 47.85%  selanjutnya

penduduk berusia 11-15 tahun sebanyak 528 jiwa dengan persentase 16.06%

dan penduduk yang berusia 6-10 tahun sebanyak 319 jiwa dengan persentase

9.71% diikuti oleh penduduk berusia 16-20 tahun sebanyak 316 jiwa dengan

persentase 9.61%. Selanjutnya penduduk dengan umur 21-25 tahun sebanyak

308 jiwa dengan persentase 9.37% dan yang berumur 1-5 tahun sebanyak 243

jiwa dengan persentase 7.40%.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas

penduduk desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

adalah 25 tahun keatas yang merupakan usia penduduk yang produktif dalam

melakukan usaha perahan susu kerbau sebagai penunjang perekonomian

keluarga, dan juga ditunjang lagi dengan penduduk yang telah berusia 21-25
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tahun yang juga merupakan usia produktif sehingga semakin jelas bahwa dari

segi usia penduduk di Desa Muara Jalai ini adalah penduduk yang memang

dalam usia produktif dalam dunia pekerjaan.

B. Pendidikan Dan Keagamaan Masyarakat

Perkembangan dan kemajuan dunia berawal dari

pendidikan.pendidikan merupakan modal dasar dalam meningkatkan pola

berfikir masyrakat dan salah satu factor yang menunjang kemajuan suatu

daerah, karena untuk memajukan daerahnya maka penduduk setempat harus

bias melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada yaitu

dengan cara banyaknya masyarakat yang mengenyam pendidikan minima

wajib belajar 9 tahun. Kemajuan tidak hanya didasarkan kepada kepemilikan

sumber daya alam saja tetapi lebih ditentukan oleh kecerdasan intelektual

manusiannya. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan penduduk

Desa Muara jalai dapat kita lihat dari tabel berikut:

Tabel 2.3
Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%)

1 Belum Sekolah 423 12.87%

2 Tidak Pernah Sekolah 882 26.83%

3 Tidak Tamat Sekolah Dasar 1025 31.18%

4 Tamat Sekolah Dasar 188 5.71%

5 SLTP/Sederajat 420 12.77%

6 SMA/Sederajat 310 9.43%

7 Akademi ( D1-D3 ) 18 0.54%

8 Akademi ( S1-S2 ) 21 0.63%

Jumlah 3.287 100%

Sumber Data: Kantor Desa Muara Jalai Tahun 2014
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Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa penduduk Desa Muara

Jalai sudah dapat dikatakan berkembang, karena sebagian besar penduduk

Desa Muara jalai dalam masa pendidikan sudah mencapai tingkat rata-rata

sesuai peraturan yang telah dicanangkan oleh pemerintah wajib belajar 9

tahun. Lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) yaitu 420 jiwa atau

12.77%. Sementara itu, masih banyak juga penduduk Desa Muara Jalai yang

tidak menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) yaitu

sebanyak1025 jiwa setara dengan 31.18%, dan penduduk yang tidak pernah

duduk di bangku persekolahan sebanyak 882 jiwa dengan persentase 26.83%

selanjutnya penduduk yang belum sekolah sebanyak 423 jiwa atau setara

dengan 12.87%. Dan yang hanya menyelesaikan pendidikan ditingkat Sekolah

Dasar (SD) adalah sebanyak 188 jiwa atau setara dengan 5.71%, dan

penduduk yang  Lulusan Sekolah Tingkat Atas yaitu 310 jiwa atau setara

dengan 9.43%, selanjutnya penduduk  yang lulusa Diploma 1 dan 2 hanya 18

jiwa atau setara dengan 0.54%. Dan penduduk yang duduk di perguruan tinggi

hanya 21 jiwa atau setara dengan 0.63%.

Dari tabel diatas dapat diketahui penduduk yang terbanyak adalah

penduduk yang tidak menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar

sebanyak 1025 jiwa setara dengan 31.18%, sedangkan penduduknya yang

tingkat pendidikan paling tinggi adalah tingkat Akademi (D1-S1) adalah 39

orang. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa Muara

Jalai masih tergolong rendah atau masih dalam tahap pembangunan.
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Sarana pendidikan yang ada di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar

Utara juga harus lebih ditingkatkan untuk menunjang dunia pendidikan bagi

generasi muda di desa ini. Adapun sarana pendidikan yang ada di  Desa Muara

Jalai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah (unit)

1 Taman Kanak-kanak 2

2 Sekolah Dasar 3

3 Sekolah Menengah Pertama 1

4 Sekolah Menengah Atas 1

5 Madrasah Ibtidaiyah 2

Jumlah 9

Sumber Data: Kantor Desa Muara Jalai Tahun 2014

Penduduk yang ada di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara

merupakan penduduk yang seluruhnya memeluk agama Islam, Sarana dan

Prasarana yang tersedia sudah cukup memadai bagi pemeluk agama Islam

untuk menjalankan ibadahnya dan mengajarkan ilmu agama serta membaca

Al-qur’an. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang ada di

Desa Muara Jalai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.5
Keadaan Sarana dan Prasarana Ibadah

No Sarana dan Prasarana Ibadah Jumlah (unit)

1 Mesjid 4

2 Mushollah 5

Jumlah 9

Sumber Data: Kantor Desa Muara Jalai Tahun 2014
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Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana

ibadah di Desa Muara Jalai yang dimiliki berjumlah 9 unit yaitu; 4 unit Mesjid

dan 5 unit Mushollah yang seluruhnya dalam kondisi cukup baik.

Agama merupakan batasan atau aturan yang mengikat agar para

penganutnya dalam menjalani kehidupan memiliki landasan yang harus

dipatuhi agar tidak melanggar norma-norma yang ada. Penduduk masyarakat

Desa Muara Jalai yang berjumlah 3.287 jiwa merupakan masyarakat yang

secara keseluruhan menganut agama Islam, sebagaimana dapat dilihat pada

tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Keadaan Penduduk Pemeluk Agama Islam

No Jenis Agama Jumlah Persentase(%)

1 Islam 3.287 100%

Jumlah 3.287 100,00

Sumber Data: Kantor Desa Muara Jalai Tahun 2014

C. Sosial Ekonomi Mayarakat

Tingkat kesejahteraan penduduk tergantung dari jenis pekerjaan yang

dilakoninya.Mata pencaharian penduduk Desa Muara Jalai sebesar 3728 jiwa,

tidak semua penduduk memiliki mata pencaharian. Adapun mata pencaharian

penduduk Desa Muara Jalai terbagi menjadi beberapa sektor, untuk lebih

jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini:
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Tabel 2.7
Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No Mata Pencaharian Jumalah Persentase(%)

1 Petani 870 92.55%

2 Pegawai Negeri Sipil 40 4.26%

3 TNI 5 0.53%

4 Pertukangan 25 2.65%

Jumlah 940 100,00

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Muara Jalai Tahun 2014

Dari tabel diatas, terlihat bahwa mayoritas penduduk di Desa Muara

Jalai bermata Pencaharian sebagai petani yaitu sebanyak 870 orang atau setara

dengan 92.55%. Dan selanjutnya bermata pencaharian Pegawai Negeri Sipil

(PNS) yaitu sebanyak 40 orang dengan persentase 4.26 %, lalu yang bermata

pencaharian di dunia pertukangan sebanyak 25 orang atau sebanyak 2,65 %

dan diikuti dengan bermata pencaharian sebagai TNI sebanyak 5 orang atau

0.53 %.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata penduduk di

desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar bermata

pencaharian sebagai petani.

D. Sosial Budaya Masyarakat

1. Sosial

Manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak

dapat dipisahkan karena, atas kedua unsur inilah kehidupan makhluk sosial

dapat berlangsung. Dan begitu pula antara manusia yang satu dengan yang

lainnya juga tidak dapat dipisahkan karena manusia itu membutuhkan
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pertolongan sehingga dengan demikian timbullah kehidupan masyarakat,

dengan kehidupan bermasyarakat tersebut maka akan timbul pula budaya

yang pada umumnya setiap daerah mempunyai kebudayaan yang berbeda.

Dalam hal ini masyarakat Desa Muara Jalai juga mempunyai jiwa

sosial yang tinggi dan juga mempunyai kebudayaan yang tersendiri,

misalnya bergotong royong dalam acara kenduri, pesta, sunat rasul,

gubano, berzanji dan kebudayaan lainnya. Hal ini mungkin didukung oleh

factor agama islam yang kuat, maka sedikit banyaknya sosial budaya pasti

terpengaruh oleh nilai-nilai ajaran Islam, seperti azas kekerabatan dan

saling membantu satu sama yang lain masih menjiwai setiap individu

masyarakat.

Dalam pandangan masyarakat Desa Muara Jalai, individu adalah

bagian dari masyarakat yang masing-masing mempunyai fungsi dalam

masyarakat tersebut.Kepentingan yang ada pada individu seakan telah

menjadi kepentingan mayarakat pula.

2. Budaya dan Adat Istiadat

Sidi Gazalba mengatakan bahwa adat adalah suatu peraturan atau

norma yang mengatur hubungan individu dengan masyrakat serta menjadi

keseimbangan dalam masyarakat.2

Adapun kebudayaan dan Adat istiadat bagi masyarakat Desa

Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara pada saat upacara perkawinan bagi

suku Deliang ataupun suku yang lain sejalan dengan hukum Islam. Hal ini

2 Sidi Ghazalba, Masyarakat Islam, ( Jakarta: Bulan bintang, 1976),h.156
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dibuktikan bahwa sebelum melakukan peminangan terlebih dahulu merisik

secara bertahap.Ini diakukan oleh keluarga lakai-laki dengan mengirim

utusan kepada pihak keluarga wanita dengan maksud menanyakan apakah

anak gadisnya telah dipinang jiwa atau sudah ada mengikat janji dengan

jiwa atau belum.Kemudian kedua belah pihak menjalin keakraban dan

dilangsungkannya peminangan.

Peminangan dilakukan dengan mengutus jiwa-jiwa tua sesepuh

adat yang pandai bertutur kata secara adat kebiasaan melayu serta diiringi

dengan tepak sirih sebagai pembuka kata.Bahkan terkadang dengan

menggunakan bahasa pantun berbalas dan pepatah petitih atau dalam

bahasa Muara Jalai basiacuong.Acara meminang setelah disepakati

dilanjutkan dengan hantaran belanja. Musyawarah mufakat kedua belah

pihak adalah suatu janji yang tidak dapat dipungkiri karena apabila terjadi

keingkaran salah satu pihak akan mendapat sanksi hukum adat.3

Setelah antar belanja dan mufakat menentukan hari pernikahan

maka perkawinan akan segera dilangsungkan sesuai kesepakatan

penetapan hari perkawinan. Singkatnya pernikahan dilakukan biasanya

dilakukan dimalam hari dirumah mempelai laki-laki akad nikah selesai

maka akan dilanjutkan dengan acara makan bersama atau makan

Bajambau yaitu makan bersama-sama dengan duduk besila dengan tidak

menggunakan meja atau kursi.

3 H. Amalik yamint Salah seorang pemuka Masyarakat yang berada di Desa Muara Jalai,
Wawancara pada Tanggal, Wawancara, 04 Maret 2015
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Pada esok harinya barulah dilangsungkan upacara

peresmian.Kemudian kedua mempelai diarak danp ihak laki-laki

membawa pambok atau tepak sirih dari rumah mempelai laki-laki menuju

rumah pengantin perempuan.Sesampai rumah pengantin wanita barulah

keluarga dari pihak laki-laki dan pihak wanita basiacuong atau berbalas

pantun setelah acara selesai ditutup dengan do’a dan makan bersama atau

makan bajambau.4

4M. Zainul ( Ninik mamak Suku Deliang atau pituajo), Wawancara pada Tanggal
Wawancara 05 April 2015 )


