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BAB II

PROFIL LOKASI PENELITIAN

A. Geografis dan Demografis

1. Keadaan Geografis

Desa Nagaberalih adalah salah satu desa pemekaran dari desa kampung

panjang yang terletak di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar sekitar

50 Km dari Ibu kota Propinsi Riau.Menurut data statistik di Kantor Kepala

Desa Naga Beralih, daerah ini memiliki luas wilayah 2.585 Ha yang terdiri dari

lahan pertanian,perkebunan,pemukiman.perkarangan dan kuburan.

Kondisi tanah di Desa Naga Beralih cukup subur dan bagus. Ini bisa

dirasakan oleh masyarakat Desa Naga Beralih yang bekerja sebagai petani  baik

petani karet, petani sawit maupun petani lainnya.

Keadaan iklim di Desa Naga Beralih tidak jauh berbeda dengan daerah

lainnyayaitu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Di Desa Naga Beralih

masih mempunyai pepohonan seperti pohon kelapa, pohon pinang, rambutan,

durian dan pohon lainnya yang melindungi dan membuat daerah ini cukup

sejuk.

Desa Naga Beralih mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa kayu aro

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa kampong panjang

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sendayan
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d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa sawah14

2. Keadaan Demografis desa Naga Beralih

Menurut data Statistik di Kantor Desa Naga Beralih pada tahun

2015,penduduk Desa Naga Beralih berjumlah 2499 jiwa yang terdiri dari 425

kepala keluarga dengan rincian pada table sebagai berikut:

TABEL.2.1
KALAFIKASI PENDUDUK DESA NAGA BERALIH
MENURUT JENIS KELAMIN PADA TAHUN 2015

No Jenis kelamin Jumlah Persentase
1 Laki-laki 1462 58,51 %
2 Perempuan 1037 41,49 %

Jumlah 2499 100 %
Sumber data : Kantor Kepala Desa Naga Beralih Tahun 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jenis kelamin laki-laki lebih

dominan dibandingkan denganjumlah perempuan yaitu 1462 jiwa 58.51 %

sedangkan perempuan  41,49%.

Adapun penduduk diatas terdiri atas berbagai tingkat usia.rinciannya

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL 2.2
JUMLAH PENDUDUK DESA NAGA

BERALIH MENURUT USIA

No Kelompok umur Jumlah Persentase
1 0-5 Tahun 246 9.84%
2 6-20 Tahun 634 25.37%
3 21-30 tahun 378 15.13%
4 31-50 Tahun 497 28.61%
5 51-80 Tahun 447 19.89%
6 80 29 1.16%

Jumlah 2231 100%
Sumber Data : Kantor Kepala Desa Naga Beralih tahun 2015

14 Fahri Hamidi, Sekretaris Kepala DesaNaga Beralih, Wawancara Tanggal 19 Mei 2015
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B. Kehidupan EkonomiSosial dan Budaya

1. Kehidupan Ekonomi

Berusaha mencari rezki memenuhi kehidupan merupakan suatu hal

yang sangat penting dalam kehidupan manusia seharihari,sehingga tidak dapat

dipisahkan dari kehidupan sosial lainnya. Oleh sebab ini faktor ekonomi

mempunyai peranan penting dalam suatu rumah tangga. Untuk memenuhi

kebutuhan hidup. Masyarakat Naga beralih melakukan bermacam-macam

aktifitas karena sesuai dengan kemampuan dan tingkat ekonomi masing-

masing. Mengenai mata pencaharian Desa Naga Beralih dapat dilihat dari tabel

berikut:

TABEL 2.3
KLAFIKASI PENDUDUK DESA NAGA BERALIH

MENURUT PEKERJAAN

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah Persentase
1 Petani 983 93,62 %
2 PNS 35 3,33 %
3 Pedagang 32 3,05 %

Jumlah 1050 100 %
Sumber Data: Kantor Kepala Desa Naga Beralih tahun 2015

Dari tabel di atas  dapat di lihat bahwa usaha penduduk Desa Naga

Beralih dalam memenuhi kehidupan seharihari adalah sebagian besar adalah

petani.

2. Kehidupan Sosial dan Budaya

Manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di

pisahkan. Karena atas kedua unsur inilah kehidupan mahluk sosial dapat

berlangsung. Dan begitu pula antara manusia yang satu dengan yang lain nya

juga tidak dapat di pisahkan  karena manusia itu membutuhkan pertolongan

sehingga dengan demikian timbullah kehidupan bermasyarakat, dengan
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kehidupan bermasyarakat tersebut maka akan timbul pula budaya yang pada

umumnya setiap daerah mempunyai kebudayaan yang berbeda.

Dalam hal ini masyarakat Desa Naga Beralih 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 di dukung oleh faktor agama Islam yang kuat,maka

sedikit banyak sosial budaya pastiterpengaruh oleh nilai-nilai ajaran Islam,

seperti azas kekerabatan dan saling membantu satu sama lain yang masih

menjiwai setiap individu masyarakat.

Dalam pandangan masyakaat yang ingin berkembang disegala aspek

kehidupan, pendidikan merupakan kebutuhan yang tidak boleh ditinggalkan

dan diabaikan karena maju mundurnya suatu daerah secara defakto akan

banyak dipengaruhi oleh pendidikan masyarakat itu sendiri karena pendidikan

itu adalah faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

Di desa ini terdapat dua jalur penerapan pendidikan,yakni pendidikan

formal dan non formal. Dalam pendidikan formal dapat diketahui pada tabel

berikut.

TABEL 2.4
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

DESA NAGA BERALIH

No Jenis sarana Jumlah Keterangan
1 Taman Kanak-kanak 2 Swasta
2 Sekolah Dasar 2 Negeri
3 MDA 2 Swasta

Jumlah 6
Sumber Data : Kantor Kepala Desa Naga Beralih tahun 2015



20

3. Agama

Agama merupakan suatu hal yang sangat prinsipil dan agama bagi

manusia merupakan kebutuhan fitrah dan dengan beragama manusia

memperoleh keterangan jiwa dan merasakan nikmatnya kehidupan sebagai

sarana atau jembatan untuk menggapai kehidupan yang hakiki.

Adapun mengenai kehidupan keagamaan yang dilaksanakan

masyarakat Desa Naga Beralih dengan  baik dengan penduduknya semua

mayoritas beragama Islam dan tidak ada satupun yang non Islam. Ini terlihat

adanya serana peribadatan agama Islam seperti Masjid dan Mushalla

TABEL 2.5
JUMLAH SARANA PERIBADATAN

DESA NAGA BERALIH

No Jenis Sarana Peribadatan Jumlah
1 Masjid 4
2 Mushalla/ Surau 6

Jumlah 10
Sumber Data : Kantor Kapala Desa Naga Beralih  tahun  2015

Dan tabel diatas, terlihat bahwa sarana peribadatan yang ada di Desa

Naga Beralih adalah 10. Ini jelas bahwa penduduk Desa Naga Beralih

mayoritas muslim.

Diantara kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh

maasyrakat Desa Naga Beralih di Masjid yaitu dengan mengisi pengajian rutin

yang dilaksanakan  setelah shalat magrib yang telah ditentukan di Masjid

setempat.15

15 Zulkifli, Masyarakat, Wawancara 19 Mei 2015
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Adapun kegiatan keagamaan masyarakat Desa Naga Beralih di

Mushalla yaitu pengajian khusus ibu-ibu, dan juga pengajian (belajar membaca

al-Qur’an) untuk anak-anak yang dilaksanakan satelah shalat magrib.

4. Adat Istiadat

Uruf secara etimologi berarti suatu yang dipandang baik yang dapat

diterima akal sehat. Menurut kebanyakan ulama, uruf dinamakan juga adat

sebab perkara yang sudah dikenal, itu berulang kali dilakukan manusia.16

Adat istiadat tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan suatu masyarakat

karena adatistiadat merupakan bagian dari kebudayan yang sering atau yang

biasa dilakukan setiap hari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adat

istiadat hasil dari produk manusia dari turun temurun. Hal ini dipengaruhi oleh

tingkat berfikir, semakin tinggi tingkat kebudayaan manusia semakin tinggi

pula kebudayaannya.

Pengelompokan masyarakat berdasarkan garis keturunan ibu yang

dikenal dengan Matrilinial. Setiap suku dalam suatu kenegerian dipimpin oleh

beberapa orang ninik mamak. Adapun di Desa Naga Beralih terdapat pucuk

kampung dan lima orang ninik mamak.17

TABEL 2.6
PUCUK KAMPUNG ATAU NINIK MAMAK

DI DESA NAGA BERALIH

1 Nama Suku Ninik Mamak
2 Piliang Gindo Si Marajo
3 Pitopang Datuok Kiayong
4 Kampai Datuok Kumajo
5 Mandiliang Juong Kuniong
6 Bendang Datuok dubolang Sati

16Chaerul Umam, Ushul Fiqh I, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1998), Cet. I, h. 159
17M. Tuni (Ninik Mamak Suku Piliang Naga Beralih) Wawancara , 20 Mei 2015
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Selain adat istiadat di atas, masih banyak adat istiadat yang terdapat di

daerah ini yang dapat mendukung kebudayan Nasional. Kebudayaan tersebut

seperti:

1. Calempong

2. Berzanzi Marhaban

3. Batobo, suatu bentuk kegiatan atau mengerjakan sesuatu  secara bersama-

sama, berkelompok dengan cara bergilir dari sutu tempat ke tempat yang

lain.

4. Makan Bajambau, yaitu makan bersama-sama duduk bersela dengan tidak

menggunakan kursi atau meja.

5. Basiacuong.

Tata cara pernikahan di Desa Naga Beralih meiliki adat tersendiri, yang

dimulai dengan acara peminangan. Acara peminangan ini dilaksanakan oleh

pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan setelah menyelusuri

kehidupan keluarga yang dipinang. Acara peminangan ini dimaksud untuk

mengutarakan kehendak pihak keluarga laki-laki kepada orang tua anak

perempuan untuk melamar anaknya, dalam bahasa Desa Naga Beralih disebut

Manyuwuo(Melamar)18.

18Syamsuddin, Datuok Dubolang Sati (Ninik Mamak Suku Bendang), Wawancara, 20
Mei 2015.


