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1. 	Letar Belakanq 

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan masyarakat 
desa khususnya didesa Karang Cangkring Kecamatan Oukun, 
Kabupaten Gresik perIu dipertimbangkan dan diperhatikan dua 
Sumber Daya yaitu Sumber Daya Manutiia dan Sumber Daya Alam. 
Dengan perpaduan oua Sumber daya s&cara sempurna dan harmon1S 
akan mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan desa 
tersebut. Desa Karang Cangkring Kecamatan Dukun p Kabupaten 
Gresi~ yang menjadi ajang arena penerjunan mahasiswa KKN 
UNAIR yang direncanakan kurang lebih 5 tahun, merupakan obyek 
garapan mahasiswa yang menar~k untuk ditu$buh kembangkan 
patensi desa ba1k dari aspek Sumber Daya Manusia maupun Sumber 
Daya Alamnya. DitinJau dari aspek potensi desa yang meliputi 
dUd sumb~r daya manusia dan sumb~r daya alam akan sanQat 
menunjang proses pembangunan masyarakat desa terSfibut~ 

2 .. 	 fuunYfiilO Ma~alah 

a. 	Apakah Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam didesa 
Karang Cangkring patensiil untuk dikembangkan dalam upaya 
membangun masyar_kat: des•• 

b. 	Dengan potensi sumber daya manutiia dan 5umber daya alam 
t@rsebut sejauhmana kemungkinan dapat digunakan sebagai 
sarana pengembangan desa tersebut? 

3~ 	 IMJuAn Pen~litian 

a. 	lngin mengetahui 5umber daya manusi. dan sumber daya alam 
yang potensial guna pengembangan ped.saan khususnya didesa 
Karang Cangkring~ 

b. 	 lngin menget.hui somber daya manusia dan sumber daya al.4 
yang dapat di9unakan sebagai sarana pengembangan pedesaan 
khususnya didesa Karang Cangkring. 
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4~ 	 Metode Penelitian 

Oalam penel~tian in1 metode yanQ diqunakao adalah 
desk rip tif analiti~ yang d1maksudkan adalah penulisan sGCara 
apa adanya terhadap fakta~ Dari 
dianalis1$ berdasarkan data yang ada. 

fakta yang ada kemudian 

5. K~simQylaD gao Spran 

a. Bahwa Oesa Karang Cangkring 
p~ngembangan desa oilihat dar1 
sumoer daya alama 

CUkup 
sumber 

pat
daya 

en.ial 
tnanusia 

untuk 
dan 

b. 	Pengembangan desa dapat dilakukan dangan cara f 

Men~gunakan tehnolagi tepat. 
Menggunakan tehnologi baru* 
Henggunakan tehnologi lama. 

Saran yang dapat d~berikan : 
~. 	 Perangkat Desa dalam membuat program desa hendaknya 

memperhatikan potensi yang ada. 
b~ 	 Pemerintah Daerah Tingkat II GresH: agar memberikan 

p~ngarahan yang lebih intensip guna peflgembaoqan desa 
setempat. 
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