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Ilau Sosial dan Ilau Politik 

Penelitian ini mencoba men,an,kat persoalan tentan, pro,ram 
kuliah kerja nyata yan, diselen"arakan per,uruan ting,i yan, 
diselen"arakan di masyarakat. Dimana menyan,kut permasalahan 
apakah kuliah kerja nyata mampu men,emban tujuan atau misi yang 
diharapkan yaitu sebagai proses belajar dan turut serta membantu 
masyarakat dalam menin,katkan keberhasilan pembangunan yang ada 
dimasyarakat. Khususnya di pedesaan ---karena pelaksanaan kkn 
lebih banyak diselen,garakan oi pedesaaan. Dalam penelitian ini 
meneoba meneari jawab terhadap permasalahan apakah pelaksanaan 
program KKN mampu merubah persepsi masyarakat desa terhadap 
nilai-nilai pembangunan dan pengaruhnya terhadap inisiatif lokal. 

Penelitianini dilakukan di Kabupaten Gresik kecamatan Bungah 
dan Dukun. Dipilihnya lokasi penelitian ini karena kedua keeama
tan tersebut merupakan wilayah kerja KIN mahasiswa unair yang 
paling lama yaitu sebanyak 6 kali penerjunan. Asumsinya dengan 
lamanya atau seringnya kegiatan kkn di kedua keeamatan ini 
diharapkan sudah bisa berpengaruh dalam persepsi. sikap dan 
perilaku masyarakat desa dalam memandan, dan pelaksanaan pemban
gunan yang ada di pedesaan. Tipe penelitiannya adalah diskriptif 
dengan tehnik analisa kualitatif dan kuntitatrif. Jumlah respon
den sebanyak 70. 

Dari hasil temuan dan analisa data maka dapat disimpulkan 
bahwea pelaksanaan program kkn yang dilakukan oleh mahasiswa 
unair di kecamatan Dukun dan bungah menunjukkan adanya pen,aruh. 
Namun sifat pemengaruhan tersebut baru terbatas pada adanya 
perubahan persepsi mereka dalam memandang arti pentingnya mereka 
untuk terlibat dalam proses pembangunan. sedang qalam perilakunya 
atau tindakan untuk menindak lanjuti program-program yang telah 
dikerjakan oleh mahasiswa belum begitu nampak pengaruhnya. Artin
ya mereka masih cenderung menerima begitu saja program-program 
terutama program fisik yang.diberikan oleh mahasiswa kkn. pada 
saat kkn dilaksanakan. Namun setelah kkn selesai mereka kurang 
menindak lanjuti. Misalnya melakukan perawatan atau penegmban
gannya. 
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