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Budaya di Desa Sidomu1yo, Kecamatan 

Sidayu, Kabupaten Gresik Da1am Rang

ka Pe~siapan Penerjunan ~1ahasiswa p~ 

serta KKN Periode IV - 1991/1992 

Universitas Air1angga ". 

Ketua Pene1iti • 	 Lucianus Budi Kagramanto, S.H.· 
Lembaga 	 Lembaga Pengabdian Pada 't-1asyarakat·· 

Universitas Air1angga - Surabaya 

Sumber Biaya 	 DIP Operasiona1 Perawatan dan Fasili ·· 
tas Universitas Air1angga, tahun 

1991/1992 - SK. Rektor No 	 : 4256/ 

PT.O~.H/N/1991, tangga1 4 	 Juni 1991 

Pembangunan desa merupakan bagian penting dan tak terpi

sahkan dari Pembangunan Nasiona1, Pembangunan Daerah Tingkat I 

dan Tingkat II. Oleh sebab itu pembangunan desa harus direnc8

nakan secara integral dan di1aksanakan secara terpadu serta oi

kendalikan dan dioperasionalkan sebagaimana mestinya. Proses 

pembangunan desa ditujUkan agar dapat menunjang serta memperb~ 

iki tingkat kehidupan masyarakat desa. 

Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik deneqn 

sega1a karakteristiknya mempunyai sejumlah permasalahan yang 

berkaitan dengan pembangunan desa pada umumnya yang meliputi 
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bidang sarana - prasarana; ekonomi - produksi; pendidikan 

(formal dan non formal); budaya - spiritual; kesehatan - ling

kungan; administrasi serta bidang pemuda dan olah raga. 

Berdasarkan permasalahan yang ada di Vesa Sidomulyo ter. 

sebut, maka secara riil tujuan penelitian ini adalah untuk men~ 

himpun data dan sekaligus mendapatkan informasi secara deskrip

tif mengenai kehidupan serta keadaan yang sebenarnya dari VeSQ 

Sidomulyo, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik yang nantinya a

kan digunakan sebagai dasar atau acuan bagi LPPM - Un.::dr, Dosen 

Pembimbing Lapangan KKN serta mahasiswa peserta KKN Unair perJo

de berikutnya. 

Adapun tempat penelitian ini diadakan di Vesa Sidomulyo, 

Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Penelitian ini dilakukan de 

ngan mencari data daribeberapa tulisan, buku maupun dokumentasi 
" 

yang berkaitan dengan desa tersebut. Penelitian ini kami laku

kan juga dengan mengadakan pengamatan langsung pada obyek yang 

akan diteliti melalui wawancara dengan responden yang terdiri 

dari beberapa penduduk yang rnewakili pengurus Karang Taruna, 

PKK, LMD/LKMD maupun perangkat desa lainnya. Selanjutnya data 

yang terkumpul dianalisa berdasarkan pendekatan eksploratif de

ngan menggunakan metode deduksi untuk mengetahui hasilnya sesHai 

dengan kenyataan yang ada. 

Akhirnya dengan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

di 1Jesa Sidomulyo partisipasi warganya masih perlu di tingkatk;l,n 

guna mendukung program pembangunan desa. Disamping itu agar 18

, bih di tingkatkan lagi mengenai kualitas dan kuanti tas penyulllh

an hukum, kesadaran akan pentingnya hidup bersih dan sehat ser

ta pengaruhnya bagi lingkungan hidup ki ta. j)isampinc; masih re,1 a

tif rendahnya tingkat kemampuan pelajar di Desa Sidomulyo da1:1Jn 

memahami pelajaran yang diberikan di lingkungan pendidikan 
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formal maupun non formal serta usaha memperluas wawasan berp.i 

kir mereka 

Mengingat kesimpulan yang telah diuraikan di atas akhir

nya perlu dikemukakan beberapa saran bagi perbaikan program EI;N 

untuk periode berikutnya, yaitu : 

1. 	Diperlukan survei lapangan terlebih dulu guna mengin

ventaris permasalahan yang ada, sebelum penerjunan ma

hasiswa serta untuk kelancaran program KKN harus ditun 

jang dengan adanya kemudahan prosedure administrasi 

dan pendanaan dari Universitas. 

2. 	Bagi masyarakat JJesa Sidomulyo sendiri harus tanggap 

terhadap potensi alam beserta alternatif pemecahannya 

gunamenghadapi kendala yang berkaitan secara langsung 

dengan sumber daya alam yang tersedia. 
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