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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi, mengolah dan,
menganalisis tentang sosial Capital transmigran di jorong Muaro Momong nagari
Sungai Kambut kecamatan Pulau Punjung kabupaten Dharmasraya dilihat dari: a)
interaksi sosial, b) kebudayaan, c) kepercayaan dan d) status sosial transmigran.
Jenis penelitian adalah deskriptif Populasi penelitian ini adalah
transmigran di jorong Muaro Momong nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau
Punjung yang terdiri dari 386 KK. Sampel penelitian diambil dengan teknik
proporsional random sampling dengan proporsi 20% sehingga sampel berjumlah
77 KK. Pengumpulan data menggunakan angket dan analisa yang digunakan
adalah statistik deskriptif dengan memakai formula Persentase.
Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut; 1) Interaksi sosial
transmigran dengan masyarakat lokal dilihat dari jam berkumpul kurang dari 3
jam/hari, pertengkaran jarang terjadi, pertengkaran disebabkan masalah keluarga,
diselesaikan dengan kekeluargaan, anak transmigran tidak dibatasi bergaul dan
kerjasama dalam pekerjaan dan keluarga, 2) Kebudayaan transmigran,
menganggap masyarakat Muaro Momong sama dan sederajat serta saudara,
kerjasama saling menguntungkan, menganggap sangat baik hasil kerja masyarakat
lokal, upah yang diberikan sesuai dengan perjanjian, upah diberi lebih tinggi,
melakukan kerjasama setiap waktu, memperkerjakan masyarakat lokal sama
dengan masyarakat lain, memanfaatkan secara ekonomi, kerjasama yang
dilakukan dengan masyarakat lokal sederajat dan manfaat yang digunakan untuk
kepentingan ekonomi, 3) Kepercayaan transmigran yaitu pada diri sendiri dalam
bidang keamanan, tinggal di jorong Muaro Momong karena kemauan sendiri,
menjalankan kepercayaan sendiri, dijalankan di mesjid dan mushalla, percaya
pada pemerintah dalam bidang agama dan keamanan, mengikuti kegiatan yang
diadakan pemerintahan jorong untuk kegiatan yang bermanfaat, sangat
mendukung pembangunan dan urusan yang diserahkan pada pemerintah adalah
keamanan dan 4) Status sosial transmigran, pendapatan rata-rata Rp > Rp
2.500.000-Rp 3.000.000/bulan, pengeluaran rata-rata Rp 1.500.000-Rp
2.000.000/bulan, rumah permanen dan rumah papan, alat transportasi motor,
perlengkapan rumah tangga yang dimiliki Kursi, lemari dan kulkas.
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