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Populasyon ng Iba’t ibang 

Pamayanan sa Sariling Lalawigan 

 

 



 
 

Paunang Salita 

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na 

inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa 

tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila 

upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga 

kasanayang itinakda ng kurikulum.  

Ang modyul na ito ay may inilaang Gabay sa 

Guro/Tagapagdaloy na naglalaman ng mga paalala, pantulong 

o estratehiyang magagamit ng mga magulang o kung sinumang 

gagabay at tutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa kani-

kanilang tahanan.  

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat 

ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang 

aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong 

mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa 

bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang 

natutuhan.  May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o 

mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan 

namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.  

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang 

SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. 

Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng 

modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa 

mga pagsasanay. 

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad 

sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-

unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito. 

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga 

tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral 

kahit wala sila sa paaralan. 
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Alamin 

 

Iba’t iba ang mga katangian ng bawat lalawigan ng 

Davao Region. Nakahati ang rehiyon sa sumusunod na 

lalawigan: Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, 

Davao Occidental, at Davao Oriental.  

Naiiba ang bawat lalawigan sa kanilang lokasyong 

pangheograpiya. Magkakaiba sila sa laki, anyo at hugis. 

Naiiba rin sila sa kani-kanilang populasyon. 

Sa modyul na ito, inaasahang:  

1. Nakagagamit ng talahanayan upang mailarawan ang 

populasyon ng mga lalawigan sa Davao Region; 

 

2. Nasusuri ang katangian ng populasyon ng iba’t ibang 

pamayanan sa sariling lalawigan batay sa: a) edad; b) 

kasarian; c) etnisidad; at d) relihiyon; 

 

3. Naisusulat ang mga mahahalagang impormasyon ng 

populasyon sa sariling lalawigan batay sa: a) edad; b) 

kasarian; c) etnisidad; at d) relihiyon; at 

 

4. Naipapaliwanag ang kahalagahan ng populasyon ng bawat 

lalawigan sa Davao Region.  
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Subukin 

Basahin nang mabuti ang bawat tanong. Isulat ang letra ng 

tamang sagot sa sagutang papel.  

1. Ano ang kahulugan ng populasyon?  

A. Ito ay tumutukoy sa kalahating bilang ng mga 

naninirahan sa isang lugar o pook.  

B. Ito ay tumutukoy sa kabuoang bilang ng mga 

naninirahan sa isang lugar o pook. 

C. Ito ay tumutukoy sa kabuoang bilang ng mga 

nagtatrabaho sa isang lugar o pook.  

D. Ito ay tumutukoy sa bilang ng mga tao na 

mayroong alagang hayop na naninirahan sa isang 

lugar o pook.  

     

Para sa bilang 2-3, gawing batayan ang talahanayan sa ibaba 

 

2. Kung ang pagbabatayan ay ang 2015 Census, anong 

lalawigan ang may pinakamalaking populasyon sa 

Davao Region? 

A. Davao de Oro 

B. Davao del Norte 

C. Davao del Sur   

D. Davao Occidental 

Lalawigan Populasyon 

Davao del Norte 1,016,332 

Davao del Sur 632,588 

Davao Occidental 316,342 

Davao Oriental 558,958 

Davao de Oro 736,107 

Kabuoan ng 5 

lalawigan 

3,260,327 

Talahanayan ng Populasyon ng mga Lalawigan (2015 Census) 
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3. Ano ang kabuoang populasyon ng mga lalawigang 

bumubuo sa Davao Region ayon sa 2015 Census of 

Population? 

A. 2, 627, 739 

B. 2, 628, 789 

C. 3, 260, 327 

D. 4, 628, 789 

 

4. Bakit kailangan natin malaman ang populasyon ng 

bawat lalawigan? 

A. Dahil pinilit ako ng aking guro 

B. Dahil sa populasyon tayo nagmula 

C. Para maging bihasa ako sa leksyon tungkol sa 

populasyon 

D. Para malaman natin ang bilang ng tao sa isang 

lalawigan 

 

5. Bakit mahalaga ang bawat tao sa iba’t ibang 

pamayanan sa ating lalawigan? 

A. Dahil sila ang kaakibat sa paglilinis ng bakuran  

B. Dahil sila ang nagbibigay ng pagkain sa 

pamayanan 

C. Sapagkat sa kanila nagmumula ang 

pangangalakal 

D. Sapagkat ang bawat tao ay bumubuo sa 

populasyon ng isang lugar 
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Aralin  

1 
Populasyon ng Iba’t Ibang 

Pamayanan sa 

Sariling Lalawigan 
Ang pamayanan ay ang pangkat o grupo ng mga tao na 

naninirahan sa isang lugar. Ang populasyon naman ay tumutukoy 

sa kabuoang bilang ng mga naninirahan sa isang lugar o pook. 

Mahalaga ang bawat tao dahil sila ang bumubuo ng populasyon 

ng isang lalawigan.  

 

Balikan 

Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Isulat ang letra ng 

tamang sagot sa sagutang papel. 

1. Bakit mahalagang matutuhan natin ang pangunahing 

direksyon? 

A. Dahil inutusan ako ng aking guro 

B. Dahil gusto ko maging sikat na estudyante 

C. Para malaman natin kung saan tayo pwede bumili 

D. Para malaman natin ang kinalalagyan ng isang bagay o 

lugar 

Para sa bilang 2 - 5, gamitin ang mapa ng Davao Region 

bilang batayan sa pagsagot sa sumusunod:  
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2. Ano ang lalawigang nasa Hilagang bahagi ng Davao City? 

A.   Davao de Oro 

B.   Davao del Norte 

C.   Davao del Sur  

D.   Davao Oriental  

 

3. Ikaw at ang nanay mo ay taga-Davao del Sur. 

Magbabakasyon sana kayo sa Davao Occidental. Sa anong 

direksyon ang papuntang Davao Occidental?  

A. Hilaga 

B. Kanluran   

C. Silangan 

D. Timog 

 

4. Sa iyong palagay, nakatulong ba ang mga direksiyon ng mga 

karatig lalawigan sa pagtunton ng nais mapuntahan na lugar? 

A. Hindi nakatutulong sa pagtukoy ng lugar 

B. Hindi ito dapat pag-aksayahan ng panahon 

C. Opo, upang madaling maiguhit ang lugar 

D. Opo, upang madaling matunton ang pupuntahang 

lalawigan 

 

5. Nais mong tumungo papuntang Davao del Norte. Sino sa mga 

sumusunod ang inaasahan mong makakasalamuha palagi? 

A. Mga Dabawenyo 

B. Mga Ilonggo 

C. Mga Tagalog  

D. Mga Ilokano 
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Tuklasin 

 Suriin natin ang populasyon ng Davao Region sa 

pamamagitan ng isang talahanayan na nasa ibaba.  

Talahanayan ng Laki ng Sukat ng Lupa at Populasyon 

ng mga Lalawigan sa Davao Region 

Lalawigan Kapital Populasyon 

(2015 Census) 

Laki at Lawak 

(km2) 

Davao de Oro Nabunturan 736,107 4,479.77 

Davao del Norte Lungsod ng 

Tagum  

1,016,332 
3,426.97 

Davao del Sur Lungsod ng 

Digos  

632,588 2, 163.98 

Davao Occidental Malita 316,342 2,163.45 

Davao Oriental Lungsod ng 

Mati  

558,958 5,679.64 

Kabuoan ng 5 

lalawigan 

 3,260,327 15,749.83km2 

Source:  Philatlas (2007) 

 

 

Mga Tala para sa Guro 

Basahin at ipaunawa nang mabuti ang mga 

panuto sa bawat hakbang at gawain. Ipaalala sa mag-

aaral na gumamit ng hiwalay na papel sa pagsulat ng 

kanilang sagot sa mga gawain. Lahat ng sagutang 

papel at mga proyektong nagawa ay ipapasa sa guro 

upang mabigyan ng nararapat na marka.  
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Ating pag-aralan ang talahanayan. Ang talahanayan ng 

populasyon noong 2015 ay batay sa isang datos galing sa 

Philippine Statistics Authority. Makikita natin sa tahanayan ang 

populasyon, laki at lawak ng mga lalawigan sa Davao Region. 

 Ayon sa 2015 Census of Population (POPCEN 2015) ang 

limang lalawigan ng Davao Region ay may kabuoang 

populasyon na 3,260,327 katao. Makikita natin sa talahanayan na 

sa limang lalawigan ng Davao Region, ang Davao del Norte ang 

may pinakamalaking populasyon. Meron itong 1,016,332 na 

populasyon. Sumunod naman ay ang lalawigan ng Davao de 

Oro na may populasyon na 736,107, Davao del Sur na may 

populasyon na 632, 588 at ang lalawigan ng Davao Oriental na 

may 558,958 na populasyon. Ang pinakamaliit na populasyon ay 

ang lalawigan ng Davao Occidental na may populasyon na 

316,342. 

Ang Populasyon ng Davao Region Batay sa Gulang 

 Naisip mo ba kung ano kayang gulang ang may 

pinakamaraming populasyon? Tingnan ang talahanayan sa 

ibaba. 

Gulang Bahagdan sa Populasyon 

0-4 na taon 11% 

5- 9 na taon 10.9 % 

10-14 na taon 10.3% 

15-19 na taon 10.1% 

  

 Ayon sa 2015 Census ng Philippine Statistics Authority, ang 

bata na may gulang na 0 hanggang 4 na taon ay binubuo ng 

pinakamalaking pangkat ng edad na may 11% na kabuoang 

populasyon. Sinusundan ng mga nasa pangkat ng edad na 5 

hanggang 9 na taon na may 10.9%, 10 hanggang 14 taon na 

may 10.3% at 15 hanggang 19 taon na may 10.1%. 
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Ang Populasyon ng Davao Region Batay sa 

Kasarian at Etnisidad 

 Sa kabuoang populasyon, 51.4% ang lalake habang 48.6 % 

ay mga babae.  Dahil alam na natin ang populasyon batay sa 

kasarian, tingnan naman natin ang populasyon batay sa 

etnisidad sa talahanayan sa ibaba.  

Etnisidad  Bahagdan sa Populasyon ng  

Davao Region (2010) 

Bisaya 27.2% 

Cebuano 25.4% 

Boholano 8.8% 

Dabawenyo 4.4% 
Source:  2017 Regional Social and Economic Trends Davao Region, PSA Region XI 

 

 Ano ang masasabi mo sa talahanayan na nasa itaas? 

Anong etnisidad ang may maraming populasyon? Ayon sa 

talahanayan, masasabi natin na ang etnisidad ng Bisaya ang 

pinakamarami sa rehiyon, sumunod ang Cebuano, Boholano at 

Dabawenyo.  

Ang Populasyon ng Davao Region Batay sa Relihiyon 

 Ayon sa 2015 Census ng Philippine Statistics Authority (PSA) 

dito sa Davao Region, 74.5% ng kabuoang populasyon ang nag-

ulat na Katoliko Romano ang kanilang relihiyon.  Ang sumunod na 

pinakamalaking relihiyon ay ang ibang relihiyong kinaaaniban 

tulad ng Seventh Day Adventist, Bible Baptist Church, Tribal 

Religions at iba pa na binubuo ng 13.1%, sumunod ay ang 

Evangelicals na binubuo ng 6.7% ng kabuoang populasyon. 

Sinundan ito ng mga kaanib ng Islam na may 3.4% na bahagi. 
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Suriin 

Tingnan ang talahanayan at sagutin ang sumusunod na 

tanong at isulat ang sagot sa sagutang papel.      

Talahanayan ng Populasyon ng mga Lalawigan (2015 Census) 

 

1. Ang mga nakatira sa Lungsod ng Tagum ay bahagi ng 

kabuoang populasyon na _____________. 

 

2. May kabuoang ________ ang lamang ng Davao Oriental sa 

Davao Occidental mula sa talahanayang ipinakita.  

 

3. Ayon sa talahanayan, ang lalawigan ng ________ ay 

pangalawa sa pinakamaliit ng populasyon. 

 

4. Ang lalawigan ng ___________ ay may 632,588 na 

populasyon at ito ay pangatlo sa pinakamalaking 

populasyon.  

 

5.  May kabuoang ________ ang lamang ng Davao del Sur sa 

Davao Oriental mula sa talahanayang ipinakita.  

 

 

Lalawigan Kapital Populasyon 

Davao del Norte Lungsod ng Tagum  1,016,332 

Davao del Sur Lungsod ng 

Digos  

632,588 

Davao Occidental Malita 316,342 

Davao Oriental Lungsod ng Mati  558,958 

Davao de Oro Nabunturan 736,107 
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Pagyamanin 

Pag-aralan  ang talahanayan at sagutin ang sumusunod 

na tanong. Isulat ang sagot sa sagutang papel.  

 

Ang Populasyon ng mga Lalawigan ng Davao Region         

 Base sa Etnisidad (2010 Census)  

Etnisi- 

dad 

Davao 

del 

Norte 

Davao 

del Sur 

Davao 

Oriental 

Davao 

de Oro 

 

Kabuoan 

Bisaya 273,993 185,407 116,328 135,377 711,105 

Cebuano  

236,051 

 

294,328 

 

74,750 

 

217,408 822,537 

Boholano  

129,374 

 

21,237 

 

23,365 

 

101,585 275,561 

Daba-

wenyo 

 

23,278 

 

6,313 

 

44,332 

 

10,176 84,099 
Source:  2017 Regional Social and Economic Trends Davao Region, PSA Region XI 

 

1. Base sa talahanayan, anong lalawigan ang may malaking 

bilang ng mga Boholano? 

A. Davao del Sur 

B. Davao de Oro 

C. Davao Oriental 

D. Davao del Norte 

 

2. Mula sa talahanayan, anong etnisidad ang pinakamaliit sa 

Davao Oriental? 

A. Bisaya 

B. Boholano  

C. Cebuano  

D. Dabawenyo  
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3. Kung ating pagbabasehan ang 2010 Census, paano mo 

nasabi na ang Cebuano ang nangungunang etnisidad sa 

Davao Region? 

A. Dahil sinabi ng guro  

B. Dahil ang aking magulang ay taga-Cebu 

C. Dahil marami akong nakikita na Cebuano dito sa aming 

lugar 

D. Dahil ang Cebuano ang may pinakamaraming bilang na 

naninirahan dito sa Davao Region 

 

4. Makikita sa talahanayan na maraming Dabawenyo sa 

Davao Oriental kaysa Davao del Sur. Bakit kaya? 

A. Dahil ito ay sariling desisyon nila 

B. Dahil sariwa ang hangin sa Davao Oriental 

C. Dahil nagmumula ang angkan ng mga Dabawenyo sa 

Davao Oriental 

D. Dahil mas gusto ng mga Dabawenyo na manirahan sa 

Davao Oriental 

 

5. Mayroon kang kaklase na isang Boholano. Siya ay naiiba sa 

iyo dahil ikaw ay isang Cebuano.  Ano ang dapat mong 

gawin? 

A. Ayaw ko siyang maging kaibigan dahil magkaiba kami ng 

etnisidad.  

B. Tatawanan ko siya dahil alam ko na mas lamang ang 

etnisidad ko. 

C. Kakaibiganin ko siya para maging marami ang aking 

kaibigan.  

D. Kakaibiganin ko siya at bigyan ng respeto kahit magkaiba 

kami ng etnisidad.   
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Isaisip 

1. Sa limang lalawigan, ang Davao del Norte ang may 

pinakamalaking populasyong sa Davao Region.  
 

2. Ang lalawigan ng Davao Occidental naman ay may 

pinakamaliit ng populasyon sa Davao Region. Ito ay may 

populasyon na 316,342. 

 

3. Ang kabuoan ng populasyon sa limang lalawigan ng Davao 

Region ay 3,260,327. 

 

 

 

4. Ang   gulang na 0 hanggang 4 na taon ay binubuo ng 

pinakamalaking pangkat ng gulang na may 11% na 

kabuoang populasyon.  

 
 

5. Ang etnisidad ng Bisaya ang pinakamarami sa Davao 

Region na may 27.2%.  

 
 

6. Ayon sa 2015 Census, mayroong 74.5% o 3,646,453 ka tao 

ang nag-ulat na Katoliko Romano ang kanilang relihiyon. 

 

 

 

Isagawa 

Piliin sa sumusunod ang dapat panatilihin at gawin ng 

bawat tao sa kaniyang lugar. Isulat ang titik P kung panatilihin 

ang gawain at titik H kung hindi dapat ipagpatuloy ang 

gawaing isinasaad sa bawat pangungusap. Isulat ang sagot 

sa sagutang papel. 
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___________1. Ikasisiya ang pagkakaroon ng mataas na bilang ng 

batang populasyon. 

___________2. Pahalagahan ang mga relihiyong may maliliit na 

bilang sa populasyon. 

___________3. Panatilihin ang pagbaba ng bilang ng populasyon 

sa bawat lalawigan. 

___________4. Isabuhay ang programa ng pamahalaan na “Balik-

probinsiya” at doon maghanap-buhay. 

___________5. Mataas na pagtingin sa mga lalaki dahil sa 

nakakarami nitong bilang sa populasyon. 

 

Tayahin 

Pag-aralan ang talahanayan na nasa ibaba. Sagutin ang 

sumusunod na tanong. Isulat ang tamang letra sa sagutang 

papel.  

Ang Populasyon ng Davao Region Batay sa Gulang 

Gulang Bahagdan sa Populasyon 

0-4 na taon 11% 

5- 9 na taon 10.9 % 

10-14 na taon 10.3% 

15-19 na taon 10.1% 

Source: 2015 Census, PSA Region XI 

1. Base sa talahanayan, anong gulang ang may 

pinakamalaking bahagdan sa populasyon? 

A. 0-4 

B. 5-9 

C. 10-14 

D. 15-19 

 

2. Base sa datos na galing sa Philippine Statistics Authority, ang   

gulang na 0-4 na taon ay binubuo ng pinakamalaking 
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pangkat na may 11% na kabuoang populasyon. Ano ang 

ibig sabihin nito? 

A. Mas maraming matatanda ang namamatay taon-taon.  

B. Mas malakas ang mga tao na nasa pangkat ng 15-19 na 

gulang. 

C. Mas maraming sanggol ang pinapanganak kaysa 

namamatay taon-taon. 

D. Mas maraming sanggol ang namamatay kaysa 

pinapanganak taon-taon. 

 

Populasyon ng Iba’t Ibang Relihiyon o Paniniwala 

sa Davao Region 

Source: 2015 Census, PSA Region XI 

3. Batay sa talahanayan,ano ang masasabi mo sa mga 

relihiyon sa Davao? 

A. Ang Iglesia ni Cristo ang pumapangalawa sa dami ng 

relihiyon sa Davao. 

B. Ang pinakamaraming bilang ng paniniwala ay ang 

Katoliko Romano.  

C. Mas maraming naniniwala sa Islam kaysa sa 

Evangelicals. 

D. Magkapantay ang bilang ng mga naniniwala sa Islam 

at Iglesia ni Cristo. 
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167,879 329,510
107,297

638,032
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4. Mayroon kang kaklase na naniniwala sa Islam at ikaw 

naman ay isang Katoliko Romano. Ang iyong kaklase ay 

pinagtatawanan dahil siya ay naiiba. Ano ang dapat mong 

gawin? 

A. Ayaw ko siyang maging kaibigan dahil magkaiba kami 

ng paniniwala. 

B. Kakaibiganin ko siya para may libreng pagkain galing 

sa kanya. 

C. Kakaibiganin ko siya at bigyan ng respeto kahit 

magkaiba kami ng paniniwala. 

D. Tatawanan ko siya dahil alam ko na mas 

nakakalamang ako kaysa sa kanya. 

5. Sa iyong opinyon, ano ang kahalagahan ng populasyon sa 

ating rehiyon?  

A. Para malaman natin kung anong pangkat ng 

populasyon ang pinakamarami at pinakamaliit.  

B. Para malaman natin kung ano ang bilang ng mga tao 

sa isang lugar, gaano man ito kaliit o kalaki.  

C. Para malaman natin kung ano ang lawak at laki ng 

lupain ng bawat lalawigan, gaano man ito kaliit o 

kalaki.  

D. Para malaman natin kung ano ang bilang ng mga 

babae at lalaki sa isang lugar, gaano man ito kaliit o 

kalaki.  

 

 

Karagdagang Gawain 

 Ngayon, alam mo na ang tungkol sa populasyon ng Davao 

Region. Sagutin ang tanong sa ibaba at isulat ito sa sagutang 

papel. 

Bakit mahalagang malaman natin ang populasyon ng isang 

lugar o lalawigan batay sa edad, kasarian, etnisidad at relihiyon? 
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Susi sa Pagwawasto 

 

 

 
 
 

Subukin 

 

1.B. Ito ay tumutukoy sa 

kabuoang bilang ng 

mga naninirahan sa 

isang lugar o pook. 

2.B. Davao del Norte 

3.C. 3,260,327 

4.D. Para malaman natin 

ang bilang ng tao sa 

isang lalawigan 

5.D. Sapagkat ang bawat 

tao ay bumubuo sa 

populasyon ng isang 

lugar 

Balikan 

 

1.D. Para malaman natin 

ang kinalalagyan ng 

isang bagay olugar 

2.B. Davao del Norte 

3.D. Timog 

4.D. Opo, upang madaling 

matunton ang 

pupuntahang lalawigan 

5.A. Mga Dabawenyo 

Suriin 

 

1.1,016,332 

2.242, 616 

3.Davao Oriental 

4.Davao del Sur  

5.73,630 

Tayahin  

1.A. 0-4 

2.C. Mas 

maraming sanggol 

ang pinapanganak 

kaysa namamatay 

taon taon. 

3.B. Ang 

pinakamaraming 

bilang ng 

paniniwala ay ang 

Katoliko Romano. 

4.C. Kakaibiganin 

ko siya at bigyan ng 

respeto kahit 

magkaiba kami ng 

paniniwala. 

5.D. Para 

malaman natin 

kung ano ang 

bilang ng mga tao 

sa isang lugar, 

gaano man ito kaliit 

o kalaki 

Karagdagang Gawain 

Mahalaga malaman 

natin ang populasyon 

ng isang lugar o 

lalawigan para 

malaman natin ang 

bilang ng mga tao sa 

ating lugar, malalaman 

din natin kung marami 

ba o maliit lang ang 

bilang ng mga tao sa 

isang lugar o isang 

Pagyamanin 

1.D. Davao del Norte 

2.B. Boholano 

3.D. Dahil ang 

Cebuano ang may 

pinakamaraming 

bilang na 

naninirahan dito sa 

Davao Region.  

4.C. Dahil nagmumula 

ang angkan ng 

mga Dabawenyo sa 

Davao Oriental 

5.D. Kakaibiganin ko 

siya at bigyan ng 

respeto kahit 

magkaiba kami ng 

etnisidad.   

Isagawa 

1.P 

2.P 

3.H 

4.H 

5.H 
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