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1. Masalah peneli tian : Hustahil program pengemban,tian desa dan 
program pengembangan KKH dapa t di terapkan di desa Fangkahl:;:ulon 
kec. Ujungpangkah kab. Gresik tanpa rnemperhatikan : 
- Faktor-faktOr yang terdapat serta kondisi sosial pad.:< masya

rakat pedesaan dimana proc:;ri::l.m .penger.1ba ngan desa dan program 
pengembangan KKN dilaksanakan, yanG iIlelldukung atau menghi:.lm
bat pelaksanaan program tersebut. 

-	 Cara-cara pendekatan yang tepat dan mUdah difahami pada ma
syarakat pedesaan agar program pengembangan desa dan program 
p'engembangan KKN dapat mencapai tujuan sesuai dE:.ngan har<.1pan 
ialah : peran aktif warga desa dalam proses pembangunan. 

2. 	Tu,uan penelitian : Mengetahui kondisi kellidupan sosial masya
ra at pedesaa, baik secara kualitatif maupun kuantitatif uima
aa prograa pengembangan desa dan KKN hendak dilaksanakan, serta 
menemukan faktor-faktOr pendukung dan penghambat yang dapat di
gunakan sebagai dasr acuan untuk merumuskan program tersebut. 

3. 	Metodologi peneli~ :PPenelitian ini menggunakan metode survei 
a to, u observasional yang disebut sebagai penelitian diskri~)tif. 
l)a. ta yang digunakan sebag<oti acuan ado.lah data primer don du tu 
sekunder. Data primer didapat dari hasil observasi langsung me
kenyataan kehidu!)an sosial di desa, serta hasil \,!awncara lang
sung yang diajukan kepada perangkat desa, pemuka masyarakat de
sa, warga desa dan fihcdi "lain yang terkai t seCara acak. ])a. ta se
kunder diperoleh dari meliha t dan meneliti arsip desa serta bu
ku-buku administrasi desa yang tersimpang di balai desa pa.ngkah 
kulon dan arsip pada instansi terkait dengan masalah penelitian. 

4. 	Kesimpulan dan saran. 
Kesimpulan : Desa Pangkahkulon sebagai desa pesisir memiliki mo
dal dasarrbaik berupa sumber duya alam maupun sumber daya manusia 
yang cukup mema·dai dan potensial untul{ dil{embangkan guna ::icnint: 
ka tkan kesejahteraan hidup wargu 'desa. P0ngenalan program pengsm
bangan desa akan sediki t mengalan,i hwnbatan dClri warga desa ge
nerasi tua yang berorilmtclsi pada kemapanan dan en~mun resiko. 
,caran-saran : ?'rogri.J.~r: plcl1Gembangan desa dan KKN hen~"iaklah dise
suaikan dengan Gi t w.isi, kondisi Berta kebutuhan warga dE:I;;c.<. 1'0
ngenalan dan panyampaiul1 proiSx<.!oi.il hull ...nl-tlah df.mgan cal"a yc:tnC; teo6i. t 
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denan caru yanG tep<J.t, dGn..;an .;tlut k0LiUllik~1.8i yanG' !udJh difa

l1.ami ol12h warga desa. 

Program pengomb,.nGun dero':;';' ddn proGram KKN hendaklah beri.:iif,-,- t 

praktis tepat gunu dnn berdaya guna dan hclrus bekesina;..bunl):tn, 

dalam pelaksanaannya harus melibc\ t1l:~~n ','ii.Arga desu , tel'utama L.e

nerasi mudanya yanc; harus,ibina sebagai i~acier pelabalibunan. 
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