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penelitian ini adalah ingin mengetahui gambaran 
permasalahan sosial yang ada di desa Banyuurip 

menJr'Jt pesepsi masyarakat desa. Permasalahan $05i&l itt! dapat 
!Ilenyangkut sarann dan prasarana, ekonolli dan produksi. kesehatan 
lingkungan dan bidang administrasi dass. Kemudian iogin diketahui 
pula harapan-harapan ~asyarakat desa Banuurip terhadap 
pembangunan desanya. Bagaimana menurut mereka sekala prioritas 
pembangunan di desanya menu rut persepsi nasyarakat desa 
Banyuurip. 

P~nelitian S08i0.1 permEtsalahan P6.1lbangunan ini bukanlah 
suatu penelitian survey yang harus mengullPulkan data dari 
responden dalam skala yang besar ataupun juga mengu~j i hipotesis 
atau variabe-l, rnelainkan hanya akan menyajikan deakripsi dari 
hasil wawanoara terhadap 30 orang warga masyarakat desa yang 
d ianggap sebaga i key ptn;son. Mereka-mereka itu antara 1ain 
seperti kepala deas> perangkst dess, ketua LKHO dan tokoh-tokoh 
masyarakat yang lain. 

Dala.ll hal ini peneliti hanya berfungsi sebagai penerje.ah 
apa yang dikemukakan warga desa, agar pandangan seroka dapat 
disusuo secara,sitematis dan lebih .udah dipahami, tanpa adanya 
tendensi sedikitpun untuk llengolah atau Ilerusak urutan dan data 
yang diuta~akan warga desa Banyuurip akan per.a881aban yang 
mereka hadapi dan dirasakan Ilendesak untuk ditangani, Dan dapat 
menjadi masukan bagi program nahasiswa KKN yang akan diterjunkan
di cless itu. ' 

Setelah dilakukan penelitian dan penga~atanJ ada beberapa 
masalah yang yang dapat diidentifikasi di sasrakat dosa 
Banyuurip. Permasalahan itu tidak hanya menyangkut bidang skonolli 
saja lle1ainkan juga menyangkut Ilasalah 80318.1 dan kel>endudukan. 

Pertama~ bidang kependudukan. yakni berkaitan dengan kurang 
berhasilnya prograft Keluarga Berencana. Sebagaimana kita ketahui 
penduduk desa Banyuurip pada akhir tahun 1991 berjulllah sebanyak 
5.029 J~wa. ini berarti Derupakan dess nomer dua terpadat di 
kecaRatan Kedamean. Padahal wilsyahnya terzasuk desa yang tidak 
begitu luns di banding cless. lain di kellatan Kedamean. Senentara 
pertal'lbahan penduduk dari tahun ketahun juga 1l8sth tinggi. 
Henurut anska perkiraan kasar berkisar 3% setiap tahunnya, baHt 
pertambaban itu dari kelahiran Ilaupun migrasi dengan telah 
dikurangi angka keaatian, Hal demikian merupakan ~asalah dalaa 
Keluarga Berencana. di mana angka kelahiran masih begitu tinggi> 
ini nenandakan masyarakat kurang m6n~adari hake kat KB. 
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Kedu8. menyangkut usaha peningkatan produksi dan 

peningkatan penghasilan tambahnn. Di desa Banyuurip, 5ela~a In1 
boleh dikata baoyak warga masyarakat --khususnya keloDPok buruh 
tenl yang terpaksa sehari-hari hidup dalam kondisi pas-pasan 
ntau bahkan aOl'Jpkali mengalami kekurangan. 

Rumah tangga buruh tani yang tidak mempunyai tanah garapan 
sendiri, mereka n8.IlPak begitu rentan terhadap berbagai kebutuhan 
mend adak atau pada waktu yang krisis. Seperti ketika menjumpai 
Rnggota keluarganya sakit, anaknya akan membayar sekolah dan 
sell1B.carunya. Hereka ini biasanya dalal! kehidupan sehari-hat'i 
kUrang mH-ndiri. lIe-reka banyak bergantung pada uluran tangan orang 
lain. yakni petnni lain yang memiliki tanah untuk digarap. 

Ketig8. selain masalah ekonomi dan kependudukan~ masalah 
lain yang juga menjadi tantangan bagi IIftsyarakat Banyuurip adalah 
masalah pendidikan anak. 1ni berkait bukan saja Il~tsalah biaya 
tetapi juga orientasi orang tua terhadap mas a depan pendidikan 
<loak. 

Se~entara mengenai skala prioritas pembangunan~ dari 
informasi yang ctiperoleh, yang dirasa mendesak~ menu rut warga 
desa Banyuul"ip adalah masalah penanganan usaha peningkatan 
produksi di sektor pertanian dan usaha peningkatan pendapatan 
selain dari su~ber pekerjaan pokok. Hereka. hanya menginginkan 
agar setiap hari tidaK kesulitan dalal! meneari nafkah untuk 
mellenuhi kebutuhan yang pal ing Ilendasar I yakni Jlakan. Oleh karena 
kondisi yang serba kekurangan tersebut, naka mereka 
mempPl"ioritaskan perlunya segera Mungkin memperoleh penghasilan 
tallbahan, . 

Masalah lain yang juga mendesak menu rut warga Banyuurip 
adalah ltIengenai kesehatan hew-an ternak dan tingkat 
produktivitasnYR. Hasih adanya serangan penyakit pada ternak ayam 
{new castle dese8se) ataupun pada hewan tarnak aapi, acapkali 
meresahkan nasyarakat, serta meoyebabkan ~asyarakat de8a tidak 
berani beternak dengan ju~lah yang cukup besar. moreka khawatir 
terhadap resiko yang muneul dan dapat meninbulkan kerugian besar. 

Bagi nS5yarakat desa Bsnyuurip lUemang persoalan yang dirasa 
~endesak ltIenurut mereka dan perlu segera ditanggulangi adalah 
persoalan-persoalun yang knsat flata dan secara langsung dapat 
dirasakan akibatnya, Persoalan yang abstraK yang berorientasi 
kesehatan lingkungan, penyuluhan hUH-ull ataupun penyuluhan program 
yang lain. aC8.pkali justru dianggap kurang penting dan tidak 
mendesak untl.lk segera ditanganL demikian menurut merekfL 
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Sebagai contoh, persoalan 111lgkungan seperti, belull adanya 
we yang mellenuhi syarat kesehat&'-l~ at au bahkan ttlasih berak dj 
gUndllkan-gundukan tanah. mandi di telaga atau sungai, Ilinum air 
yang tida.k bersih dan sebagainya... bukan persoalan yang periu 
segera ditangani. menurut pandangan masyarakat dess, 

Semen tara itu ada lagi- 1I'l8.salah yang biasanya di Blata orang 
luar dirasa penting, seperti pembenahan administrasi desa. 
ltlonografi, papanisasi desa. &tau kurangnyl'l aktifitas kegiatan 
oish raga dan sebagainY8, ternyata bagi masyarakat desa Banyuurip 
~H\l dellikian tidak dipertiASalahnkan, Atau minimal bukan yang 
termasuk prioritas utama permasalahan yang nenurut moreka 56gera 
harus d:tangani. 

Delnikianlah potret perllasalahan sosial dan prioritas 
penyelesaiannya menurut persepsi masyarakat desa sendiri. Hungkin 
agak berbeda dengan gambaran yang ada pada nasyarakat kota. atau 
maha.siswa KKN khususnya, nB.lJlun itulah suatu data yang hat'us 
diperhatikan. Suatu data yang dapat dijadikan masukan pembuatan 
program KKN di desa Banyuurip. 
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Secara umum penelitian ini bertujuan untuk aengetahui 

berbagai permasalahan pembangunan di desa yakn! yang berkaitan 

dengan persepsi nasyarakat desa terhadap pembanguna~. Bagai~ana 

persepsi mereka tentang permasa!ahan 50sial, ekonomi, pendidikan, 

surana dan prasarana lain, 

Keeuali itu dari penelitian in1 juga diharapkan dapat 

diperoleh gambaran mengenai kebutuhan dan harapan aasyarakat desa 

terhadap pembangunan. 

Sebagai karya mandiri penelitian ini tak lePRa dari 

kekurangan, oleh karona itu apa yang tertuang clalan penelitian 

ini» peneliti tnengharapkan ll8.sukan dan kritikan yans dapat 

barsuna untuk meningkatkan kualitas dan perbaikan lebih lanjut. 

Seandainya data dan hasil yang diperoleh dianggap baik; 

itupun memerlukan suatu tindak lanjut berupa panelltian lanjuten 

yang lebih llenJalall detlgan metoda atau teari yang lDungkin 

barbede.. 

Sclanjutya penel iti tidak lupa menguc:apkan terillakasih pad&. 

samua pihak yang m~mberikan bantuannya, baik langl!Jung maupun 

tidak langsu:<g. Uoapan terima ka~ih ini terutana ka~i sllltpllikan 

pada Lellbaga Penelitian Universitas Airlansga yang llelDberi 

keS610patan pada peneliti untuk mengadakan obssrvasi dan 

penyelesaian laporanny-a, juga kepada Lembaga Pengabdian 

Hasyarakat Universitas Ail"langga yang telah Ilellberikan 
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r6ko~endasi untuk penelltian ini. 

Tidak kalah pentingnya. ucapan terinakasih ka~i sam~aikan 

pada bapak Bupati Gresik, Camat Kedamean dan Kepala OesR 

Banyuurip yang telah menerlBa peneliti dengan keramah-ta=ahan. 

Akhirnya. Harapan peneliti semoga laporan ini bisa b&rguna 

bagi kita semua, khususnya Lembaga Pengabdian Hasyarakat 

Universitas Airlangga yang bere~ehtingan dngan masalah penelitian 

ini yakni untuk masukan dala. mengembangkan program KKN di 

pedesaan. 

Surabaya, 29 Dese»ber 1991 

Pen.liti - Henri Subiakto 
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