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Masalah yang . hendak diteliti d a I am p eneLi t i.an ini adalah 
untuk menjawab pertanyaan bagaimana karakteristik model sistem 
administrasi negara di lokasi penelitian sebagai penggerak 
pemban-gunan.'Ui-'samping itu, masalah lain yang juga hendak 
dijawah melalui penelitian ini adalah lIlenentukan diantara 
berbagai maeam model sistem admi.nistrasi negara yang ada, model 
maeam apa yang paling dominan mewarnai sistem administrasi negara 
di lokasi penelitian. 

Penelitian ini mengkhususkan diri pada gerak pembangunandi 
pedesaan dan meneoba menelaah bagaimana pembangunan di pedesaan 
d i laksanakan. Derigan kat a lain b aga ijnan a model sistem 
administrasi yang diterapkan dalam pembangunan merupakan tujuan 
utama untuk dijawab lewat penelitian ini. 

Penelitian yang dilakllkan di desa Kedungsugo, Keeamatan 
Prambon, Kabllpaten Sidoarjo Jawa Tillur ini Ilenggunakan kuesioner 
terstruktur sebagai instrumen utama untuk mewawanearai sekitar 
100 orang respond en yang merupakan 3.515 jiwa yang ada. lnstrumen 
kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini didnkung pula oleh 
serangkaian kegiatan berupa wawaneara langsung (informal) dan 
pengamatan di lapangan (observasi). Data yang diperoleh lewat 
aktivitas tersebut kemudian diolah dan dianalisis seeara 
kualitatif dengan didukung pula analisis yang bersifat teor!. 

Dari penelitian yang dilaknkan diperoleh hasil bahwa ttdak 
ada kepastian tentang tipe yang dominan mewarnai sistel1 
administrasi negarafli lokasi penelitian, namun di dapat suatu 
keeenderungan yaitu tips sistem administrasi negaranya adalah 
tipe prismatik dengan eiri agraris yang masih menonjol. 

Dongan demikian ha 1 itu aemmtu t. aparat setempat untuk 
semakin meningkatkan dinamika peran dan fungsinya agar kondisi 
lIasyarakat dapat bertambah baik dan dapat mendukung proses 
pembangunan selanjntnya. 
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