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lsi Ringkasan .. 
1. 	Masalah penelitian: Pernbangunan desa tidak akan tereapai 

apabi1a pe1aksana pernbangunan tidak dapat rnemahami dengan 
bedk s08ial budaya masyarakat dosu. 

2. 	Tujuan Penelitian: Ikut berpartisipaRi da1am pernbangunan 
desa me1alui peningkatan peran serta masyarrutat setempat 
da1am pe1aksanaan pembangunan di desa itu. 

3. 	Metodologi pene1itian: Pene1itian ini bersifat diskriptif 
analitis dengan mempergunakan metode dednksi. Data yang 
digunakan sclbagai aenan ada1ah data primer dan data sekun
der. Data primer diperoleh dari hasil observasi mengencD.
kenyataan hidup di desa, Berta hasil wawancara secara t&k 
langsung yang ditujukan kepada beberapa penduduk. Data 
sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang bbrked tan 
dengan pokok permasa1ahan dan diolah untuk mendukung pe
ne1itian ini. Analisa data di1akukan dengan dengan meto
da kualitatif. 

4. 	Kesimpulan:
1. 	Masyarakat Desa Kalirejo ada1ah masyarakat agamais 

yang bersifat paterna1istik yang hanya taat serta 
patuh pada para kiyai. 

2. 	Mis!'.;i KKN pada akhirnya adalah rne1akukan transformasi 
budaya kepada masyarakat desa. 

3. 	Transformasi budaya baru dap~t dilaksanakan dengan 
eepat dan damai apabi1a sarana penduk.ung sudah mantap.

Saran: 
1. 	Mahasiswa yanghendak rnelaksanakan KKN harus dipersiap

kan secara balk, menyangkut pemahaman sosiaiL budaya 
masyarakat desa dan ketrampilan penduk.ung y~ng sangat 
dibutuhkan. 

2. 	Mahasiswa peserta KKN diharapkan tidak menunjukkan 
budaya kota y~g jelas-jelas bertentangan dengan 
ni1ai-nilai budaya tradisionil masyarakat desa. 

3. 	Mahasiswa peserta KKN juga diharapkan dapat bekerja 
sarna dalam menyusun reneana kerja dan pelak.sanaannya 
dengan peminpin informal dan bukan semata-mata menge
kor pada ide-ide 1urah atau hanya sebagai pelaksana 
program pemerintah daerah. 
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