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lSI RIllGKASAlI • 

Messiah Fene11t1an , 
Kulish Kerja Nyata (KKN) merupakan usaha kegiatan pengab

dian mshasiswQ kepada maayarakat dalam raneka ikut andil. dalam me
laksanakan program Tri Dharma l'erguruan 'l'1nggi. Program KKlf 1n1 
merupakan program kegiatan yang bersifat intra kurikuler. sehingga
aetiap mahasiawa waji'b mela"kukannya sebelum menyelesaikan stud1nya 
dl Fakultas masing-masing d1 lingkungan Universitas Airlanega.
Dalam melakaanakan kegiatan KKU 1ni, mahasiswa tidak hanys belaJar 
di 14asyaI'akat untuk meninBkatkan ketrampilannya atau mcnambah ilmu 
pengetahuannya. belaka, tetapi lebih ditekankun adalah ikut aktif 
secara nyata berperan serta dalam pembangunan desa rang diteroput1
nya. 

Untuk membangun suatu daerah. agar teroapai sasarsn yang
diinginkan, pe~lu dikctahui terlebih dahulu potensi dan masalah 
yang ada di deaa tersebut. 01eh karena itu perlu dilakukan peneli
tlan pondahuluan untuk menginventarisas1 potensi dan maBslah-roasa
lah ynng ada di deae, sebagai inforroaai yang sangat berharga, yang
kiranya dapat menunjang keberhasilan program KKN bagi ~ahasiswQ 
Universitas A1rlangga. 

Tujuan Penelltian : 
Peneli£lan ini bertujuan untuk , 

(1). mcngetahui potensi yang ada di deea Ketanen, Keeamatan Pan _ 
ceng Kabupaten Gresik, untuk menambah informasi bagi mahasie
we. yang aksn melaksanakan KKN di deaR tersebut. 

(2). mengungkapkan berbasai maaalah yang ada di desa Ketanen, yang 
perlu ditanggulangi, sebagai acuan untuk menyusun .proGram: leer 
ja mahasiswa Y.KN yang altan di terjunkan ke dess tersebut. 
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Metodologi Penelitian : 
Peneiitian in1 d11akukan dengan earn pengamatan lancsung 

di lapangan denGan melihat dan mcnoatat tentang segala sesuatu 
yanC bcrhubungan denEan keadaan dean Ketanen dengan motoda obser
vasi atau survey. tergolon~ dnlam pene11t1an d1skriftif. Dari data 
yang terk~~ul kemudian di analiais dan disimpulkan. sehingga da 
pat a.ilt:etahui bel"baBai potensi dan rnasalah yang ada di deBa Keta.... 
nen. 
Adapun lingkup yang diteliti adalah : sarann. dan pI'S sarana, alto 
nom! dan p.x-oduks:i, p·:;::ndidikan, kesehatan 11ngkung,an. budaya dan 
spiritual serta pemuda dan alah raga. 

Kesimpulan dan saran : 

Kesimpulan : 
Dar! data yang didapat Betelah diolah, kiranya dapat di 

tarik beberapa kesi~pulan, antara lain : 
(1). Dalam b1dane sarana dan pra sarana serta bidang ekonomi dan 

prod~l~si perlu ID0ndapat perhatian yang utama, karena adanya 
beberapa potensi desa yane dapat dikembanckao, aerta bcbcrapa 
musalah yang kiranya dapat ditanggll,langi demi knlancnran pem
bangunan di desa Ketanen. 

(2). 3idang budaya dan spiritual, tidak ada masalah artinya sudah 
berjalan eeaua1 dengan norma agamn yang dianutnya. 

(3). Bidang pendidikan terdapat drQup-out yang tinggi pada 3D, 
sedangkan sarana pendidikun cukup meroadai. 

(4). 	Didang keaehatan lingkungan, Budah mulai roendapat perhatian 
dari warga, fasilitas kesehatan juga memadai, keterlibatan 
warga terutama ibu-ibu PKK perlu ditingkatkan.

(5). 	Bidang administrasi deBa maaih dalam perobenahun.
(6). 	Didang pemuda dan olah raga,. sulit dikerobang:kan, karena hi 

jrahnya pemuda dese ke lain daerah mencari kerja; aehingga 
sangat jarang pemuda desa yang berdom1sili di des a Ketanen. 

Saran :: 
Helihat kondisi dun situ..s! des a Ketanen ••pert! ycng tela!> 

diuraikan diatas, maka kiranya dpat disnranium aebagai beriltut : 
(1). meningkatkan minat berBekoluh di kalanGan masyarakat. 
(2). mcngembangkan potensi dess yang ada yang kiranya dapat mening

katkan taraf h1dup m...yarakat 
(3). 	perlu dlpikirkan untuk membentuk KUD, sebagai penyalur peng

haailan dese dan juga untuk memenuhi kebutuhan primer masya
rakat. 
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UTA PENGANTAR 


Kegiatan penelitian merupakan salah satu dharma dalam me

wujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. dieamping Dharma Pendidikan 

dan Dharma pengabdian pada Masyarakat. Ontuk mewujudkan pelakean! 

an Dharma teraebut di atae, maka terbitlah hasil (laporan) peneli-
tian yang sederhana in1. 

Pads. kesempatan 1n1 penelit1 in,;t1n menya.mpaikan rasa ter~ 

ma kasih yang tulue kepada : 

(1). Bapak Drs. Sunyoto, aelaku Camat P:lnoeng 

(2). Bapak Drs. Saputro. aelaku Sekreta::-is Kecamatan Pancong 

en. Bapak Mochamad Sulton!, selaku KepIlla Deea Ketanen 

(4). Para tokoh-tokoh ma.syarakat dess. Kotanen serta seroua p1hak 

yang kiranya sangat sulit untuk disebutkan sa.tu-persatu, yang te

lah membantu penali t1 mu1ui dal"i kolekt:.ng data di lapangan sall~ , 

pai terwujudnya laporan ini. 

Tiada gading yang tak retak. bei;itu pepatah mengatakan. 

Dem:ikian pulalah keadaan dari la.poran ini, yang oleh karena terba-
tasnya kem~uan, pet1getahuan serta penE;a.laman dart penyU8unnya, 

pastilab disana-sini masih terd.apat banyak kekurangannya. Oemi 

untuk kesempurnaannya, segala kritlk dar. Baran yang beraif'at mem

bangun sangat pen.liti harapkan. 
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Harapan pene11t1. semoga laporan penelit1an yang seder

hana ini dapat bermanfaat s~bagai umpan balik 3erta menunjang ke

giatan KKN mahnsiswa Universitas Airlangga dimaaa mendatang. 

Surabaya, 15 Desember 1991 


Peneliti 
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