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Ringkasan Penelitian 

Berdasarkan hasl! survei dan taporan akhir mahasiswa 
KKN UNAIR angkatan ke III tahun 1990/1991, ditemukan 
permasaiahan-permasalahan yang sangat prinsipil yang 
menyangkut hajat hidup orang banyak. Salah satu masalah yang 
mendesak adalah masalah 'Sumber Air'. 

Permasalahan 'Sumber Air' inf tidak dapat dibiarkan 
begitu saja, karena hal inl menyangkut kepentingsn orang 
banyak. Berdasarkan survei df lapangan saya mempe~oleh 5uatu 
hipotes8 bahwa sumber air di Telaga Rambit sudah tidak 
memenuhi syarat-syarat kesehatan. Hal inl diperkuat oleh 
data-data hasil pemerfksaan laboralcrfum oleh PUSKESMAS 
bahwa jumlah Bakteri E.Coli yang terkandung dalam air Talaga 
Rambit sudah melampaui ambang balast serte kadar fluornya 
yang terkandung juga terlalu rendah~ Dan yang langal 
mengkhawatirkan adalah adanya data dar! PUSKESHAS bahwa 
penyakit Dlare menempatl ranking ke empat dar! sepuluh 
penyakit terbanyak. 

Adapun tujuan pene!1tian in1 adalah sebagai ber1kut 
1. 	 Untuk mangetahui dan menguji tlngkst keabsahan Sumber Air 

di Talaga ~amblt Desa Purwodadi Kecamatan Sedayu, apakah 
layak diminum atau tidak. 

2. 	 Untuk mendapatkan/mengumpulkan data-data dasar/primer 
tenlan, Oesa Purwodadi Kecamatan Sedayu Xabupaten Gre$ik 
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sebagai bahan informasi yang sangat diperiukan oleh LPPH 
khususnya Pusat Pengelotaan KKN UNAIR. 

Metodalog! penelltian yang k.mi pakai adalah unluk 
penetitian Sumber Air dlgunakan cara pengujlan laboratorlum, 
sed.ng ••pek-adpak laln yang terkalt dangan Sumber Air 
d1gunakan cara Deskript!f dan Jnformatit. 

Akhlrnya dari hastl yeng kemi peroleh, disirnpulkan 
bahwa kandungan Bakteri E.Coli teiah melebihi ambang bates. 
serta kandungan unsur Fluor dar! air yang terlalu rendah 
yang terdapat dl dalam Sumber Air Telaga R.mbit Desa 
Purwodadl Kecamatan Sedayu Kabupaten Gresik. Harapan karn! 
adalah segera d1adakannya penanganan khusus untuk mengatssi 
keadaan sumber air tersebut agar nantinya bisa digunakan 
sebagaimana 1ayaknya air minum. 
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KATA PENGANTAR 


Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah dan 

rahmatnya sehlngga karnl dapat menyelesaikan penelitian 

dengan judul STUDY EXPLORATIF TENTANO KEADAAN DESA PURWODADI 

KECAHATAN SEDAYU KABUPATEN GRESIK TAHUN 1991. 

Penelltian In1 dlbuat sebaga1 rasa pengabdian karnl 

selaku Insan akademik yang selalu menjunjung tlnigl a8ama 

dan bangsa, serta disiplin ilmu yang karnl tekuni, karena 

dar! sltulah karn! berpijak dan berkembang. 

Dengan selesalnya penelitian inl kaml menglnglnkan 

suatu tlndak lanjut dar~ lembaga yang berkepentingan untuk 

memperbaikl kondlsi yang ada agar lebih balk. 

Akhirnya karnl ucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang 'membantu terlaksananya penelitian in! sehingga 

memperoieh hasil yang kami harapkan. Dan sebagai makluk 

Tuhan, kami tidak luput dari segata keterbatasan sehingga 

hasil yang didapat masih kurang sempurna. Untuk itu kami 

mengharap kritik dan saran yang menuju pe~baikan penelltian 

Inl. Semoga hasit penelitlan ini bermanfaat bagi semua plhak 

yang membutuhkan, khususnya LPPM (Pusat Pengelo!aan KKN) 

UNAIR. 

A. Rahman Marsoel 
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