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lSI RINGKASAN 
Pada penelitian ini lebih dititik beratkan pada kon

disi sosial pada masyarakat di Desa Ketapang Lor, Kabupa
ten Gresik. Hal yang mendasar dari latar belakang peneli 
tian ini adalah kondisi sosial suatu masyarakat akan mem
punyai peugaruh terhadap pembangunan, karena pada parti 
sipasi masyarakatlah pembangunan akan berhasil. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi 
sosial budaya masyarakat Desa Ketapang Lor dalam menopang 
pembangunan, selanjutnya ingin mengambil langkah-langkah 
yang nyata setelah mengetabui kondisi sosial budaya masya
rakat tersebut agar dapat berperan aktif dalam pembangun
an. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergu
nakan oleh Mahasiswa KKN Unair atau instansi yang terkait 
untuk menyusun progamnya dalam KKN nantinya.

Dalam penelitian ini, lokasi penelitiannya adalah 
Desa Ketapang Lor, Kabupaten Gresik. Populasi yang dite
liti adalah kondisi sosial masyarakat Desa Ketapang Lor. 
Penarikan sampel di sini meliputi seluruh populasi sengan
pertimbangan PQPupalsi yang ada relatif sedikit (purposiv
sampling). Data yang diperlukan dalam penelitianini adalall 
data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh de
ngan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari da
ta yang sudah ada di Kantor Desa Ketapang Lor. Data ini 
diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi. Sete
lab data terkumpul selanjutnya dianalisa dengan cara des
kriptif analistis. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih banyak
nya kondisi sosial masyarakat di Desa Ketapang Lor yang
masih harus dibenahi. Bidang Administrasi Pemerintahan 
desa, kebersihan lingkungan, kesehatan dan gizi keluarga,
kesadaran hukum, merupakan prioritas utama untuk diambil 
langkah-langkah perbaikan. 
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