
RINGKA~AN PENELITIAN 

Judul reneli tian	 Kehidupan Josial Masyarakat sebagai uasar 
Perumusan ~rogram AKN di Desa ~gemboh 

~ecamatan Ujung Pangkah 

/(etufl .i?eneliti	 Drs. TUbiyono 

Anggota i'eneliti .
• 

iakultas/ruslit :	 Lembaga ~engabdian pada Masyarakat 

;:lumber Biaya :	 DIl:' Sperasional i'erawatan· dan "·asilitas 
Universitas Airlangga '!'ahun 1991/1992 
&K Rektor !~omor: 4256/.<>T03.II/N/19<;l1
fanggal: 4 Juni 1991 

Pembangunan di pedesaan dilaksanakan secara ·terpadu dan se
rasi serta diarahkan agar pembangunan yang.berlangsung di pedesaan 
benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi desa yang ada. 
SeJalan dengan GBHN tahun 1988 yang menjelaskan bahwa pembangunan 

. masyarakat pedesaan perlu terus ditingkatkan terutama melalui pe
ngembangan kemampuan sumber daya manusia termasuk penciptaan
iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat 
pedesaan. Oleh Karena itu, perlu ditingkatkan kemampuan masyara
kat pedesaan untuk berproduksi serta mengolah dan mewasarkan na
sil produksinya, sekaligua menciptakah lLpangan kerja. ~engan 
demikian masyarakat pedesaan makin mampu mengerahkan dan meman
faatkan dengan sebaik-baiknya segala dana dan daya bagi peningkat
an pendapa tan dan taraf nf.dupnya, 

Pelakaanaan pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerin
tan saja, melainkan oleh segenap rakyat Indonesia, tidak terkecua
Ii di sini adalah lembaga pendidikan tinggi, "'niversi tas Airlan,;ga
Surabaya, dalam rangka memenuhi tmntutan friDarma Perguruan finggi 
yai tu meliputi pendidikan ,peneli tian, dan pengabdian. Uleh kare
na itu, melalui penelitian awal ini diharapaandapat memberikan 
kondisi sosial masyarakat desa ~gemboh. kecamatan UJung ~angkah, 

kabupaten ~resik, sehingga dapat mempermudah mahasiswa yang akan 
diterj·,mkan ke desa tersebut dalam rangka UN. 

Berdssarkan latar belakang di atas berikut ini dikemukakan
 
perumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya:


1). Bagaimanakah situasi dan kondisi aosial· masyarakat desa
 
Ngemboh, kec8matan Ujung rang_ih, kabupaten Greaik~
 

'2). l'oten'?1-poten3i apa sajall:ah yang mun,;kin dapat digali
 
dan dapat dikembangt~mbuhkanY
 

Tujuan peneli'tian ini adalah unutk mengetahui:1). kondisi
 
sosial mnsyarakat desa ~gemboh, kecamatan Ujuijg ~angkah. kabupa

ten ~resik. 2). d eakr-Lp s f desa i,gemboli, kecamatan ujung ~ajjgK.ah
 
kabupaten resik, 3). potensi yang mungkin ada d~ dapat dim~ng 

Kinkan untffk diKembangkan.
 
~etode ienelitian
 
Peneli tian inl memilin desa "gemboh, kecamatan Ujung rangkah,

kabupaten "'resik. l'enentuRu desa ini didasarkan atas tugas seba

gai dosen pembimbing lapangan ~DPL) kuliah kerja nyata pereode

keempat antara ~uni sampai dengan ~gustus 1991. Oleh karena itu,
 
seluruh masyarakat deaa ~gemboh ini dijadikan popula~ peneliti 

an. 
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-ampel penelitl~. ini ditarik berdasarkan teknik stratified 
random sampling artinya s3m£el diambil didasarkan atas strata 
ata~, men~ngah, dan bawah. engan teknik diharapkan dapat mewakili 
dari populasi penelitian seningga data yang dikumpulaan dapat di 
pertanggungjawabkan. 

~engumpulan data-data ini dilakukaa dengan cara: 1). studi 
dokumenter, 2). wawancara, dan 3). pengamatan (observasi). Data 
yang telah terkurnpul dianalisis s ecara kulitatif deskriptif. J.li

harapkan berda0arkan analisis ini aapat memerikan Kondisi sosial
 
masyarakat desa ~gemboh, ke~amatan lijung rangkah.
 

Kesimpulan

renelitian ini menyimpulkan banwa:
 
1). Masyarakat des a agembon adalah termasuk folk society yang su


dah tid.ak Inurni lagi, karena mereka .suda.ll'iiiengenal tulisan 
nUbungannya dengan dunia luar sudan banyak dilaksmakan walau 
intensitasnya kurang.

2).	 Masyarakat desu Ng~mboh termasuk nomogen pada umumnya baik 
homogen agama, p~ndidikan, mata pencaharian, suku bangsa, dan 
bahaaa (Jawa). .. 

5).	 "'asyarakat des", Ngemboh termasuk masyaraka t yang kegotongro
yongannya ·tinggi (gemeinschaft) yang tercermin dalam kehi
dupan senari-hari. 

4).	 ~umber alam dan mata pencahariannya yang kurang mendukung, 
rnak a banyak warga masyarakat desa !igembol1 yang merantau beker
di j'jalaysia sebagai tenaga kerja gelap (;lilegal).

5).	 ~esehatan lingkungan dan kesehatan keluarga kur~ng diperhati 
kan , 

6).	 belum adanya variasi jenis olah raga dan kesenian. 

Saran 
Ber i k1,!. t ini akan dikemukakan saran-saran didasarkan at.as temuandata dan haslI pemoanasan: 
~ 1).	 Tingkat penetahuan masyarakat desa ~gemboh masih renaah, 

oleh karena itu~ perlu diadakan penyuluhan-penyuluhan yang 
sifatnya terpadu baf.k penyuLuhan hukum, kesehatan , bud aya , 
sosial, politik, dan ekonomi. 

2).	 Banyaknya warga masyarakat, terutama para pemuda-pemudanya, 
yang bekerja ke "jalaysia sebagai tenaga kerJa geLap , Uleh 
ka rena i tu, perlu dLusahak an jalan keluar suapaya .warga ma
~yarakat yang bekerja ke j"alaysia capa t resmi (le~al) se
hingga tidak dikejar-kejar oleh polisi Indonesia an poli 
si "'alaysisli, "ika hal ini dapat diusahakan secara resmi, 
maka tenaga kerja teraebut akan merasa lebih aman lproteksi)
dan bagi pemerintah (ne~ara)akan dapat menambah devisa. 
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