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BAB III 

DESKRIPSI LOKASI  PENELITIAN 

Pembahasan selanjutnya dalam bab ini, memaparkan deskripsi wilayah dan 

objek penelitian, yang mungkin dapat memberi gambaran dan jawaban 

permasalahan yang di lakukan di desa Mulyoagung. 

3.1 Identitas Desa Mulyoagung  

Mulyoagung adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Dau yang terdiri 

dari lima dusun, yaitu jetis, Sengkaling, Dermo, Jetak, dan Jetak Ngasri. Desa 

Mulyoagung juga terkena dengan kesenian tradisionalnya. Contohnya, kesenian 

bantengan. Terdapat pula tempat rekreasi Sengkaling yang terletak di Dusun 

Sengkaling, sebagian besar penduduknya adalah Petani, Guru, Tukang, dan 

Penjual. Desa Mulyoagung dengan ketinggian tanah rata rata kurang lebih 600 

meter di atas permukaan laut, berhawa sejuk sesuai dengan daerahnya yang 

terletak pada kawasan lereng gunung. 

3.2 Gambaran Umum  Daerah Penelitian  

1. Letak Geografis Desa Mulyoagung  

Desa Mulyoagung adalah merupakan Desa yang berhawa sejuk dengan suhu 

udara rata rata 20 derajat C dan salah satu dari 10 desa yang ada di Kecamatan 

Dau dan berbatasan dengan kota Malang. Kabupaten Malang dan Kota Batu 

dengan batas desa sebagai berikut:  

   Sebelah utara   : Sungai brantas dan desa Tegalgondo  

   Sebelah selatan   : Desa Landungsari dan sungai Metro 

   Sebelah Barat  : Desa Sumbersekar dan Kota Batu  

   Sebelah Timur   : Kota Malang dan Desa Landungsari 

Luas wilayah Desa Mulyoagung adalah 396.593 ha terdiri dari :  

   Luas tanah Sawah  : 62.053 ha  

   Luas tanah Tegal  : 14.595 ha 

   Luas tanah Pekarangan : 51.528 ha 

   Luas tanah Perumahan : 262.097 ha 

   Luas tanah tanah makam : 0.740 ha 

   Luas lapangan olahraga : 0.990 ha 
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   Jalan Desa Mulyoagung : 4.590 ha 

   Jumlah                                : 396.593 ha 

 

 

 

Gambar 3.1 Peta Desa Mulyoagung 

2. Demografis Penduduk  

Desa mulyoagung merupakan desa tujuan perpindahan penduduk dari Kota 

maupun luar daerah atau provinsi, maka keberadaan penduduk bersifat 

hetererogen yang berpengaruh sekali pada tata cara kehidupan penduduk yang 

semula bersifat pedesaan menjadi perkotaan sehingga lambat laun dapat 
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menggeser tata cara pedesaan. Selain sumber daya alam yang sangat berpengaruh 

dalam proses pembangunan, sumber daya manusia juga sangat penting, oleh 

karena itu sumber daya manusia sangat penting untuk terus ditingkatkan. Selain 

itu pertumbuhan penduduk juga sangat penting untuk diperhatikan karena dapat 

mempengaruhi pembangunan yang ada dan juga kualitas sumber daya 

manusianya. Wilayah Desa terbagi atas 5 dukuh dengan 20 RW dan 66 RT yang 

meliputi :  

    1. Dukuh Dermo 

    2. Dukuh Jetak Ngasri 

    3. Dukuh Jetak Lor 

    4. Dukuh Sengkaling  

    5. Dukuh Jetis   

Tabel 3.1 Rekapitulasi pemutakhiran data penduduk Desa Mulyoagung  

NO DUKUH 
JUMLAH 

PENDUDUK 

JUMLAH 

RT 
JUMLAH RW 

1 DERMO 1724 6 2 

2 JETAK NGASRI 1312 8 2 

3 JETAK LOR 2631 10 3 

4 SENGKALING 2985 18 5 

5 JETIS 3188 23 7 

JUMLAH 11840 65 19 

Sumber : Monografi desa Mulyoagung  tahun 2016 

Berdasarkan data jumlah penduduk diatas, maka dapat diketahui jumlah 

penduduk Dukuh Dermo RT 6, RW 2 adalah 1724 jiwa, sedangkan Dukuh Jetak 

Ngasri RT 08, RW 02 berjumlah 1312, dari Dusun Jetak Lor RT 10, RW 03 

adalah berjumlah 2631, dari dusun Sengkaling RT 18, RW 05 Berjumlah 2985, 

yang terakhir dari dusun Jetis RT 23, RW 07 adalah berjumlah 3188. Jadi dari 

jumlah keseluruhan 65 RT dan 19 RW adalah berjumlah 11840. 

3. Keadaan Pendidikan 

Melakui pendidikan, wawasan dan pengetahuan akan semakin bertambah 

sehingga membentuk karakter masyarakat yang lebih berkualitas. Hal ini banyak 

di percayai oleh kebanyakan orang, selain itu pendidikan juga dapat mengubah 
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status sosial seseorang melalui keterampilan yang didapat selama pendidikan, 

meskipun pernyataan ini tidak secara keseluruhan benar akan tetapi banyak yang 

membuktikan hal ini, kesadaran akan pentingnya pendidikan membuat pemerintah 

membentuk program wajib belajar 12 tahun. Melihat seberapa besar kesadaran 

masyarakat akan pentingnya pendidikan kita dapat melihat data yang ada, berikut 

ini adalah data keadaan Pendidikan Desa Mulyoagung Kecamatan Dau. 

Tabel 3.2 Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Ket 

1  Buta Huruf -     Jiwa 

2  Tamat Sekolah Dasar  847     Jiwa 

3  Tamat SLTP 639     Jiwa 

4 Tamat SLTA 569     Jiwa 

5 Perguruan Tinggi 663     Jiwa 

6 Lain-lain (Diploma 1, 2, 3) 168     Jiwa 

Sumber : Monografi desa Mulyoagung  tahun 2016 

Data yang tercantum di atas merupakan data yang peneliti peroleh dari 

monografi Desa Mulyoagung tahun 2016, dari jumlah penduduk yang ada data 

yang diperoleh di atas bahwa penduduk yang mengenyam pendidikan dan sekolah 

dasar atau MI tingkat pendidikannya masih mendominasi , setelah itu di ikuti 

tamatan SMP, sedangkan dari tamatan SMA lebih sedikit dari tamatan perguruan 

tinggi. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Mulyoagung 

masih belum peduli akan pentingnya pendidikan bagi perkembangan mereka, 

selain itu masyarakat belum memenuhi program pendidikan wajib 12 tahun. 

Tabel 3.3 Fasilitas Pendidikan 

No. Fasilitas Pendidikan Jumlah Ket 

1 TK  16 Unit 

2 SD  12 Unit 

3 SLTP  10 Unit 

4 SLTA  2 Unit 

Sumber : Monografi desa Mulyoagung  tahun 2016 

Terdapat beberapa fasilitas yang dapat menunjang pendidikan masyarakat di 

Desa Mulyoagung, meskipun yang paling mencolok adalah unit dari TK yang 
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mempunyai 16 unit yang disusul oleh SD, SLTP, dan SLTA yang masing masing 

berjumlah 12 unit, 10 unit dan 2 unit. 

 

4. Mata Pencaharian  

Dilihat dari sumber daya alamnya masyarakat Desa Mulyoagung tidak 

terlalu memiliki lahan yang baik sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya karena seiring berkembangnya zaman dan pembangunan, seperti 

menjadi petani atau pun buruh taniyang dapat di manfaatkan untuk bercocok 

tanam . Akan tetapi kembali ke individu masyarakat, setiap orang memiliki 

keinginan dan cara tersendiri untuk tetap bertahan hidup, oleh karena itu terjadilah 

jenis pekerjaan. Adapun jenis mata pencaharian penduduk di Desa Mulyoagung 

yakni : 

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian 

No Mata Pencaharian Jumlah Ket 

1 Petani    233 Jiwa 

2 Buruh Tani  116 Jiwa 

3 Pegawai Negeri/ pemerintah   1.968 Jiwa 

4 Pegawai swasta 523 Jiwa 

5 Usaha sendiri 320 Jiwa 

Sumber : Monografi desa Mulyoagung  tahun 2016 

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencariaan di Desa Mulyoagung 

memberikan gambaran bahwa penduduk bermata pencariaan Petani berjumlah 

233 jiwa, selanjutnya penduduk yang menjadi buruh Tani berjumlah 166 jiwa, 

sedangkan yang paling tinggi yaitu menjadi Pedawai Negeri atau Pemerintah, di 

ikuti yang bermata pencariaan sebagai pegawai swasta berjumlah 523 jiwa, yang 

terakhir yaitu mendirikan usaha sendiri berjumlah 320 jiwa, akan tetapi dilihat 

dari faktor kesejahteraan masyarakat pedagang atau wiraswasta khususnya 

padagang makanan yang lebih baik sektor perekonomiannya, kebanyakan anggota 

keluarga masyarakat yang tergolong sebagai tani memutuskan salah satu 

keluarganya untuk bekerja sebagai pedagang untuk menambah pemasukan. 

Hal ini karena faktor penghasilan sebagai tani atau buruh tani dirasa tidak 

mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Desa Mulyoagung dikenal sebagai Desa 
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yang mempunyai tanah yang bagus untuk didirikan sebuah bangunan yang 

mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian, sebagai contoh sudah banyak yang 

mendirikan perumahan ataupun tempat tempat nongkrong para remaja karena 

tempat dan letaknya yang setrategis. 

5. Agama Yang Dianut Penduduk 

Secara keseluruhan penduduk Desa Mulyoagung menganut agama islam. 

Keseluruhan dari  11840 jiwa penduduk presntasinya mencapai 90% memeluk 

agama islam. Masyarakat Desa Mulyoagung masih menganut agama islam 

tradisional yakni masih mempercayai budaya leluhur sebagai ajaran meski 

terkadang unsur agama dimasukan di dalam acara tersebut. Selain itu masyarakat 

Desa Mulyoagung beragama islam digolongkan penganut agama islam yang 

fanatik yakni menganggap pemuka agama  (kyai) adalah pilihan terbaik mencari 

jalan menghadapi hidup. 

Serta adanya pemahaman masyarakat terhadap agama yang bisa dibilang 

salah penafsiran bahwa perempuan tugasnya hanya mengabdi kepada suami. 

Sehingga kebanyakan perempuan di Desa Mulyoagung memilih untuk 

berpendidikan rendah maksimal SMA, yang terpenting bagi masyarakat ilmu 

agama lebih didahulukan sehingga banyak yang memilih mengabdi kepada suami. 

6. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana sangat perlu di perhatikan diberbagai tempat, 

khususnya di Desa Mulyoagung. Karena sarana dan prasarana yang ada kurang 

diperhatikan sehingga dirasa masih kurang keberadaanya, adapun sarana dan 

prasarana desa Mulyoagung adalah :  

 Kelompok Masyarakat : Klp. Tani ( 2 ), Arisan ( 10 ), Yasinan/majelis 

                                        ta’lim (10), Sinoman ( - ),  

 Tempat Ibadah  : Masjid ( 19 ), Gereja ( 1 ), Pura (-), Kuil (-), Lain- 

                                        lain (-) 

 Sarana Kesehatan  : Posyandu ( 13 ), Pos Obat Desa (-)Polindes ( 1 ). 

Sarana dan prasarana di Desa Mulyoagung sebagai penunjang kelancaran 

aktivitas masyarakat setiap hari sangat di butukan kondisi yang bagus agar tidak 

mengganggu masyarakat, dari data sarana prasarana di atas masjid menjadi jumlah 

terbanyak dengan sejumlah 19 masjidsebagai penunjang kegiatan keagamaan 
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warga yakni agama islam yang keseluruhan penduduknya beragama islam, 

sehingga di Desa ini sarana prasarana terlihat sekali kebutuhan akan kelancaran 

kegiatan agama islam sangat di utamakan. 

7. Struktur Pemerintahan Desa Mulyoagung 

Desa Mulyoagung sebagai salah satu bagaian pemerintahan Kabupaten 

Malang memiliki strutur Desa yang tercantum dalam data Desa maupun tingkat 

Kabupaten, biasanya Desa Mulyoagung dalam pergantian jabatan Kepala Desa 

setiap periodenya di lakukan berdasarkan ketentuan pemilihan sesuai standart, 

akan tetapi perangkat desa seperti kepala dusun dan struktur lainnya tidak 

mengalami pergantian, biasanya kepala desa berubah ketika periode kepala desa 

sudah selesai seperti dua kali kepemimpinan,  baru di ganti kepala Desa yang lain. 

Adapu struktur pemeritahan Desa Mulyoagung adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3.2 Struktur Pemerintahan Desa Mulyoagung 

8. Sosial Budaya Masyarakat Desa Mulyoagung 

Ciri masyarakat pedesaan sangat terlihat di desa ini, salah satunya dari 

hubungan masyarakat yang berlangsung secara kekeluargaan, seluruh masyarakat 

saling mengenal nama dan rumah masyarakat lainnya. Sistem gotong royong kuat 
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dan tetap mengakar di setiap masyarakat, seperti halnya jika ada keluarga 

masyarakat meninggal, masyarakat yang lain membantu dengan sendirinya hingga 

hari ke tujuh meninggalnya salah satu anggota keluarga warga yang berbeda. 

Faktor pengetahuan agama masyarakat sangat jelas kelihatan dari sisi 

kebiasaan warga, tokoh agama seperti kyai atau pemuka agama sangat penting 

keberadaanya bagi masyarakat, setiap keputusan dalam hidup salah satunya akan 

meminta campur tangan warga yang bisa di anggap berpengarug di lingkungan 

sekitar, bisa dari tokoh warga, kyai ataupun yang lainnya. Masyarakat juga masih 

ada mempercayai akan kepentingan sikap gotong royong dalam menjalankan 

aktifitas di lingkungan seperti bersih desa yang bisa di lakukan dengan 

kebudayaan bantengan . Hal ini di anggap sebagi cara mempererat rukun antar 

warga atau tetangga meskipun dengan menggunakan kebudayaan yang atau rutual 

yang sifatnya sudah ada dari turun temurun. Kebudayaan bentengan masih 

dianggap menjadi kebudayaan yang sangat sakral sehingga masih sering di 

jalankan  di desa Mulyoagung, kebudayaan bantengan di anggap warga sebagai 

tontonan yang menarik untuk di lihat bahkan dari warga pendatang yang ada di 

desa Mulyoagung. 

9. Sejarah Desa Mulyoagung  

asal usul Desa Mulyoagung tidak ditemukan adanya sejarah permulaannya 

kapan dan siapa yang menamakan Desa Mulyoagung beserta nama-nama 

dukuhnya. Diketahui pada mulanya desa Mulyoagung terdiri dari 4 dukuh  yaitu : 

Dukuh Dermo, Jetak Ngasri, Sengkaling dan Jetis dan pada tahun 1975 dukuh 

Jetak Ngasri dibagi menjadi 2 dukuh karena telah memenuhi syarat baik itu luas 

wilayah maupun jumlah penduduknya, dan sampai sekarang terkenal dengan 

nama   dukuh Jetak Lor dan  dukuh Jetak Ngasri. 

Sejarah Tokoh Pemimpin Desa Mulyoagung dimulai pada zaman 

penjajahan belanda sebagai Kepala Desa Pertama adalah bapak Ngatemi dari 

Dukuh Jetis, yang memimpin sampai pada tahun penjajahan bangsa Jepang di 

Indonesia,   kemudian kepemimpinan desa dilanjutkan oleh Bapak Karyo Truno  

pada saat Jepang telah keluar Indonesia hingga tahun kemerdekaan Inodesia. Di 

Tahun Kemerdekaan Indonesia itu juga kepemimpinan desa oleh Bapak Karyo 

Truno diserahkan kepada  anaknya bernama Mustopo yang memimpin pada tahun 
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1945, hingga pada tahun 1986 beliau meninggal dunia, maka  pada tahun  itu juga 

kepemimpinan bapak Mustopo ada kevakuman, sehingga  jabatan kepala desa 

diatur oleh pihak Kecamatan dengan Penempatan Penjabat Sementara dari Staf 

Kecamatan Dau yaitu  Bapak Rokim yang menjabat selama 1 Tahun. 

Pada tahun 1987 diadakan Pemilihan Kepala Desa Mulyoagung, dan 

merupakan yang pertama kali diadakannya Pemilihan Kepala Desa Mulyoagung, 

dan terpilihlah bapak Djuwahir sebagai Kepala Desa Mulyoagung yang baru. 

Kepemimpinan Bapak Djuwahir sebagai Kepala Desa Mulyoagung selama 

2 periode jabatan karena terpilih lagi pada Pemilihan Kepala Desa tahun 1997 dan 

berakhir pada  tahun 2006, namun diangkat lagi sebagai Penjabat Kepala Desa 

Mulyoagung yang akan berakhir bulan Juni tahun 2007 kemudian diadakan lagi 

pemilihan kepala desa dan yang terpilih adalah Bapak H. Sumardi periode 2007 

sampai dengan 2013 dan terpilih kembali periode kedua periode 2013 sampai 

2019. 

10. Deskripsi Kelompok Pemuda Pendatang Di Desa Mulyoagung 

Seiring berkembangnya zaman dan berkembangnya suatu kota maka akan 

semakin menarik bagi seseorang yang merasa tempat tinggal mereka belum 

memenuhi kebutuhan yang dirasa belum mencukupi keseharian, apabila terdapat 

sebuah kota yang telah berkembang dan terdapat fasilitas, infrastruktur yang baik 

serta dapat menunjang seseorang tersebut dapat berkembang maka kota tersebut 

akan menjadi tujuan bagi semua orang. Begitu juga dengan kelompok pemuda 

yang datang ke kota Malang, khususnya yang berada di Desa Mulyoagung, 

Kecamatan Dau, Malang, para kelompok remaja atau pemuda ini hanya ingin 

mendapatkan pengalaman atau kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya 

sehingga kota malang menjadi salah satu tujuan mereka untuk sementara 

bertempat tinggal, Kebanyakan dari mereka bertempat tinggal dengan menyewa 

kontrakan atau kos kosan. Alasan pendidikan atau keuangan  menjadikan mereka 

dalam memilih melanjutkan kehidupan yang lebih baik, para pemuda ini 

kebanyakan meneruskan pendidikan di kota Malang dengan berkuliah maupun 

para pemuda pendatang yang mencoba atau memilih mencari rezeki atau bekerja 

di Malang. Beberapa latar belakang itulah para remaja ini merantau ke Kota yang 

dirasa lebih menjanjikan semuanya dari pada tempat tinggal mereka sebelumnya 
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sehingga kota Malang menjadi penuh sesak oleh warga pendatang atau remaja 

kelompok pendatang khususnya di Desa Mulyoagung. 

Orang-orang pendatang atau remaja pendatang menurut Bapak Kasmari 

yang berdomisili di dusun Dermo itu mulai banyak yang bertempat tinggal di 

Desa Mulyoagung pada saat kampus kampus mulai didirikan khususnya yang 

berdekatan dengan Desa Mulyoagung, semenjak saat itu remaja pendatang tanpa 

di sadari semakin bertambah dari tahun ke tahun, hal itu pula yang mendasari 

adanya tempat tinggal atau kos kosan, perumahan ataupun pedagang pedagang 

yang berjualan melihat semakin banyaknya para remaja pendatang. Sampai saat 

ini pun remaja pendatang masih banyak yang bertempat tinggal di Desa 

Mulyoagung baik di kos kosan rumah warga kampung ataupun yang berada di 

perumahan. 


