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Pembangunan Nas10nal yang d11aksanakan oleh bangsa
Indonesia bertujuan untuk mewujudkan auatu maayarakat In
tioneaia «ail dan maIDn~ yang merata material dan spiritu
al. Pacta hakekatnya Pembangunan Nasional adalah pembangun 
an manuala Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rna 
syarakat Indonesia. Oleh karenanya pembangunan balk fiBiK 
maupun mental spiritual, tidak hanya dl1aksanakan dl kota 
kate aaja melainkan juga di desa-desa. 

Tri Dabarroa ~erguruan T1nggi merupakan salah aatu 
sarana dari perguruan tlnggl untuk sebagai ~enghubung an~ 
tara dunia ilmu pengetahuan, tehnologl dan kebutuhan rna 
syarakat. Realieaainya terairat pada dharma ketiga yakni
pengabdian pada masyarakat t mlsalnya program Kulish Kerja 
Nyata. ( Anonimus, 1989 ).

Desa Sukowati adalah salah satu des8 yang terletak 
di kecamatan Bungah Kabupaten Greaik merupakan salah setu 
dea8 dari ribuan desa di Indonesia. Desa Sukowati mempu 
nyai kehidupan 80sial maayarakat yang maslh tradislonal 
dan kehidupan beragama yang sangat kuat. Sentuhan a1am 
pembangunan masih kurang banyak menyentuh deBa. Hal int 
yang menarik untuk dl1akukan survei sampai sejauh mana k! 
hidupan deaa Sukowati. 

Berdasarkan informaai dan kenyataan yang ad2 j pene 
lit1 tertarik untuk melakukan survei yang merupakan upaya 
untuk mendapatkan gambaran umum patens! yang dimiliki de~ 
sa Sukowati. Survey ditujukan untuk dapat mengumpulkan da 
ta langsung yang nantinya akan berguna bagi~perumUBan pr:§ 
gram mahaeiswa Kulish Kerja Nyata. Selain ltu kemungkinan 
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dapat digunakan sebagai informasi balik bag1 aparat yang
berwenang dalam menangani masalah pembangunan desa. 

Dalam survey. data diperoleh dari perangkat desa J 

monografi deBS serta tanya jawab langsung kepada bebera
pa warga deaa. SeIsin ita pengamatan lapangan Seoara Beak 
untuk membuktlkan keadaan yang aebenarnya.

Hasil penelitlsn dapat menunjukkan bahwa pole kehi 
dupan maayarakat desa yang agamie dan saran8 aerta prasa~ 
rena dees dapat dlkatakan eukup memadai. Namun dari segi
perawatan dan pemeliharaan masih kurang dan dari aegi pe
maka1an atau penggunaannya maalh belum dlmanfaatkan .eca~ 
ra maksimal. Pada dasarnya warga deBa Sukowati masih per~ 
lu mendapatkan motivaai dan Inivaai untuk mengembangkan 
desa dlsegala b1dang dengan memanfaatkan aumber daya yang
dimiliki desa tersebut. 

Mengingat akan latar belakang pendidikan yang ma ~ 
sih kurang atas warga desa, maka disarankan agar perangkat
deaa melakukan usaha meningkatkan kesejahteraan warga de
sa dengan jalan memberikan penyuluhan, kurSUB, ataupun p~ 
nataran-penataran secara kontinu di berbagei bidang. 
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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan ayukur kehadirat Allah 8wt, pe

nulis telah dapat menyelesaikan penelitian i01 dengan ba

ik. Pada keaempatan yang balk lni, penull. mengucapkan t~ 


rima ksaih yang aebeaar-beaarnya ke~ada : 


- Rektor oq Ketua Lembaga Penelitian Unair yang telah mem 


ber1kan dana untuk keperluan penelltian4 

- Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat yang memberikan 

dispensssi Dosen Pemoimbing Lapangan untuk. menga<1akan p,e 

nel1tian. 

- Uamat Bungah yang memberikan ijin dan informa.i bagi ke

langaungan penelitian. 

- Kades dan pamong desa aerta varga deaa Sukowati dlmana 

Ularupakan o\)yek u.ntuk pelHKsanaan pene11t1an. 

Pihak-pihak yang tak dapat penuli••ebutkan ••eara rinei. 

Mudah-mudahan leporan penelitian ini dapat memberikan 

aumbangan pikiran bagi semue pihak yang membutuhkan. 

Akhirnya krit1k dan .aran yang Konetruktit penuliB 

harapkan untuk l.bih baiknya laporan ini. Semoga kepada .e
mua pihak yang membantu mandapatkan taufik dan hidayah dari 

Allah awt • Tarima kaath. 

Surabaya, Januer! 1992 

Penulis, 
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