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Desa Browo merupakan salah.satu desa di kecamatan Si

dayu kabupaten Hresik, yanG diterjuni l.fahasiswa lOOT Univer

sitas Airlangga Surabaya. Sesuai dengan triloci pcmbaneunan 

yang salah satu pointnya adalah pemerataan dalarn bidang -:

pembangunan dan' hasil hasilnya, maka des::!. srO..lO tidal{ dapat 

terlepas dari sasaran pembancunan tersebut. 

Hahasis\ia sebagai calon intelektual iIluda yr..nC rnempu 

nyai ilmu pengetahuan dan wa,.,nsan yang lUlls, dituntut untuk 

dapat menjembatani kesenjangan antnra keterbatasan.pengeta

huan, cara berfikir dan pandangan masyarakat terhadap pem

bangunan, melalui program KKN. 

Dalam pelaksanaan' KElt, tidak !arang mahasiswa dihadap

kan Bntara dua siai yang salins berbeda. Tidak jarang maha

aiswa auli t memaduko.n pomikirannya d,",nGan kondisi sosial 

masyarakat yang ada, tcrnyata oetelnh ditelusuri l~bih lan

jut, tampak bahwa dalam pelaksanaan Jam, mabasiswa kurang 
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mempunyai beksl yanG cukup tentang informasi keadaan sosial 

masyarakat desa setempat. 

Agar mahasiswa peserta KEN dapst melaksan~kan kegintan 

KKll, perlu dilakukan ~:(;giatan peneliti:':!,n yang meliputi: 

bidang sarana dan pra sarana, potensi ekonomi dan produksi, 

pendidil{an, budaya dan spL'itual m:lsyo.ra1cnt, keseho.tan dan 

lingkungan, organis:1.si den kop(~rasi serta .pemuda. dan olah 

raga. Semun bidan~ diatas meru?o.ican sarana pendulrung bagi 

pelaksanaan kegiatan KKlr r:lahasisVla. 

Dari hasil penelitian ini didapatkan data data tentang 

keadaan sosial masyarak&t desa srowo yang meliputi ketujuh 

bidang tersebut diatas. Hant'aat yang da:",at dio.mbil dari 

penelitian ini adalah borupa data yan!S dapat dipaka1 seba

gai bcllan ret'erensi tentan;: lcondisi sosial masynralcat desa 

srO~JO secara keseluruhan, sehinega l'l::..hasiswa ya::1G a!~an di

terjunkan di desa torsebut s'..ldah siap dengan permaaalnhan 

yang ada d1 desa srowo. Disarnping itu hasil penelitian ini 

dapat dipakai oleb pemerintah daerah setempat sebagai pi 

jakan dalam penemtu~n pombangunan aess selanjutnya. 

Data data yan,3 diporoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. 	Sarana transportasi y:::.nc m~nchubune1c~n ~les~i srowo dengan 

desa desa lainnya sudah cukup b-dl-c dan beraspal. 

2. 	Fotcnsi elconor.li c.an :1roduk~i (.!es:::. srO,IO adalah dalam 

bidang pertBJnbalcan selu:ls 98,71;J dari lues seluruh deaa 

srotJo. 

ib 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Laporan Penelitian KEHIOUPAN SOSIAL MASYARAKAT 
SEBAGAI DASAR PERUMUSAN PROGRAM KKN 
DI DESA SROWO KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK

Drs. SAIKHU AKHMAD HUSEN

http:elconor.li
http:organis:1.si


3. 	pendidikan masyarakat desa srowo ' rata rata masih sangat 

rendah, hal, ini terlihat dari banyaknya anak anak usia 

sekolan yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat 

yang lebih tinggi. 

4. 	Kesehatan lingkunga? dan kesadaran masyarakat desa akan 

pentingnya memelihnra Itebersihan linr;lrune;an 1I1asih sanc;at 

'rendah, 	hal ini terlih~t masih culrup banyaknya genangan 

air pada musirn p~nBhujan. 

5. 	Budaya dan spirituul yang tumbuh di desa srON'O adalah 

budaya yang Islami, disamping itu masih cukup banyak 

adat adat tradisional yang tetap dipertahankan. 

6. 	Administrqsi desa srOl-JO masih belum sempurna, karena 

kuransnya kesadaran l:l~syara1tat dan perangkat desn }mtuk 

meregistrasikan dan tncnoaoat sagala ke jad.~. an yang ada 

di desa• 

. ? 	 Kegiatan kepemudaan y~ng ada di desa srowo pada umumnya 

adalah organisasi pemuda yang dilandasi oleh organisasi 

keagamaan, seperti IPNU, IPPNU, pemuda Muhammadiyab dan 

se bagainya. 
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