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ABSTRAK 

        Bukit Jaddih terletak di desa Jaddih kec Socah,tidak jauh dari pusat kota 

Bangkalan dan tidak jauh juga dari akses Jembatan Suramadu,Bukit Jaddih adalah 

bukit kapur yang cukup indah,bekas penambangan kapur membuat bukit jaddi 

terlihat cukup indah dan sampai saat ini penambangan kapur masih terus 

berjalan.bukit jaddih memiliki keunikan disbanding bukit-bukit yang lain yaitu 

adanya kolam renang dan danau buatan,semua itu dikelola swadaya oleh 

masyarakat setempat Masyarakat setempat mengelola bukit jaddih dengan mandiri 

tanpa ada bantuan dari pemerintah daerah kab bangkalan dan walaupun bisa 

dibilang tidak sempurna dalam pengelolaan objek wisata namun cukup bisa diberi 

apresiasi atas kemandirian dalam pengelolaan dan dengan berbagai keterbatasan 

namun mampu memuaskan wisatawan yang berkunjung dan memberi kesan 

positif kepada wisatawan 

    Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberi informasi mengenai sejauh 

mana pengembangan obyek wisata Bukit Jaddih sebagai obyek wisata  unggulan 

di Kab Bangkalan Adapun tujuan lainnya adalah memberi informasi mengenai 

kendala apa saja yang dialami oleh masyarakat desa Jaddih dalam pengembangan 

obyek wisata tersebut. Dalam penulisan penelitian kali ini digunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersifat global yaitu membuktikan 

suatu permasalahan dengan data- data yang diperoleh ketika melakukan observasi 

dan wawancara dengan informan yang terlibat langsung dalam permasalahan. 

Dalam penentuan lokasi penulis memilih obyek wisata bukit jaddih, karena obyek 

wisata ini memiliki potensi untuk dikembangkan. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan penulis adalah melalui wawancara, observasi, serta penggunaan bahan 

dokumen, baik resmi maupun pribadi. Teknik analisa data, langkah yang diambil 

penulis adalah penafsiran yang dilakukan adalah secara deskriptif dimana data 

kualitatif diperoleh dari gambaran yang teratur tentang fokus penelitian.  Data - 

data yang diperoleh dan yang terkumpul dikelompokkan atau dikategorikan dan 

dipilah - pilah menurut jenis datanya. Setelah itu melakukan seleksi data, 

kemudian mengkaji dan mempelajari lebih dalam data tersebut, serta melakukan 

interpretasi data untuk mencari solusi atau pemecahan permasalahan yang diteliti. 

 Hasil dari penelitian ini adalah upaya pengembangan yang telah dilakukan 

oleh Masyarakat Desa Jaddih meliputi pengembangan sarana dan 
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prasarana,pengelolaan objek wisata, kemudian peran yang dilakukan oleh 

pengelola dan masyarakat desa jadih setempat. Sementara itu, terdapat kendala 

yang dialami yang berasal dari sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. 

Oleh karena itu dalam pengembangannya Masyarakat Desa Jaddih setempat 

melakukan secara bertahap. 
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