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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

Penelitian mengenai partisipasi politik masyarakat desa dalam pemilihan 

kepala desa ini akan di lakukan di Desa Tebanah Kecamatan Banyuates 

Kabupaten Sampang. Sehingga dalam bab ini peneliti akan menguraikan 

gambaran umum terkait deskripsi wilayah yang akan diteliti yaitu dekripsi 

wilayah Kabupaten Sampang, deskripsi Kecamatan Banyuates dan deskrispi 

wilayah Desa Tebanah. Peneliti akan menguraikan gambaran umum terkait 

wilayah Kabupaten Sampang. Kemudian peneliti akan menguraikan gambaran 

umum terkait Kecamatan Banyuates dan Desa Tebanah yang masuk kedalam 

bidang penelitian. Peneliti akan mendeskripsikan gambaran terkait pemerintahan 

Kabupaten Sampang, perekonomian, penduduk dan ketenagakerjaan, wisata dan 

budaya di Kabupaten Sampang. 

A. Gambaran Umum Kabupaten Sampang 

Secara geografis, Kabupaten Sampang terletak antara 113o08’ – 

113o39’ Bujur Timur dan 06o05’ – 07o13’ Lintang Selatan yang mencakup 

wilayah daratan seluas 1.233,30 km2 dengan batas sebelah utara adalah, Laut 

Jaws, sebelah timur adalah Kabupaten Pamekasan, sebelah selatan adalah 

Selat Madura, dan sebelah barat adalah Kabupaten Bangkalan. 

Secara topografis Kabupaten Sampang berupa wilayah datar (0-2%) 

seluas 37.785,64 Ha, bergelombang (>1-15%) seluas 64.807,14, curam (>15-

40%) seluas 15.246,93 Ha dan sangat curam (>40%) seluas 2.490,29 Ha. 

Kabupaten Sampang terletak di sekitar garis khatulistiwa dengan iklim tropis, 
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musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai Maret, musim 

kemarau biasanya terjadi pada bulan April sampai September. 

Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Sampang diatas data Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil perhitungan akhir tahun 2015 adalah 

sebesar 919.825 jiwa terdiwi dari laki-laki 457.850 jiwa (49,78%) dan 

perempuan 461.975 jiwa (50,22%).1 

Sumber : sampangkab.go.id/https://3.bp.blogspot.com 

Gambar 3.1 : Peta Kabupaten Sampang2 

                                                           
1 Ibid  
2 https://3.bp.blogspot.com/9dVnS3kFwuE/WHXoUr6HQpI/AAAAAAAACvY/x_rq_3Tih7sEW-

PyBK1142a2nUfOoFqmwCLcB/s4600/peta%2Bkabupaten%2Bsampang.gif . diakses pada 

tanggal 10 desember 2017 
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B. Urusan Tata Kepemerintahan  

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang dimana 

mencatat, dalam wilayah Kabupaten Sampang dimana terdapat pembagian 

wilayah menjadi beberapa kecamatan, secara total keseluruhan adalah 14, 

yang dimana dibagi kembali menjadi 6 jumlah kelurahan, dan didalamnya 

terdiri dari 180 keberadaan desa, selain itu dusun sejumlah 949. Daerah 

Kabupaten Sampang dimana juga terdapat beberapa jabatan yang diisi oleh 

kedua jabatan yakni structural dan fungsional. Dalam kondisi dilapangan 

terdapat beberapa jabata fungsional yaitu spertihalnya jabatan fungsional 

kesehata, dan pendidikan, dalam jabatan tersebut yang memiliki beberapa 

tugas dan fungsi yang vital dalam urusan pemerintahan daerah.  

Visi Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 adalah 

Adapun dalam pembangunan di Kabupaten Sampang memeiliki 

pijakan yang jelas dimana di ejawantahkan melalui Visi  

“Terwujudnya Birokrasi Sehat, Masyarakat Kuat, dan Lingkungan 

Bersahabat demi Tercapainya Kabupaten Sampang yang Bermartabat”. 

Dalam mendukung keberhasilan Visi Kabupaten Sampang dijabarkan 

melalui aksi misi dibawah ini:  

1. Terwujudnya sebuah pengelolaan pemerintah baik  

2. Peningkatan terkait melayani yang ramah tamah  

3. Pengoptimal dalam pemanfaatan potensi yang dimiliki 

4. Peningkatan dalam skala ekonomi UMKM 

5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.3 

                                                           
3 Bappeda Kabupaten Sampang Tahun 2016. 2016. Profil Kabupaten Sampang Tahun 2016. 

Sampang: Bappeda Kabupaten Sampang. Hlm 5. 
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D. Peta Politik 

Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme demokratis untuk 

melakukan pergantian pemimpin. Pemiliu di Indonesia pada awalnya di 

tujukan untuk memilih anggota badan perwakilan yaitu DPR, DPRD provinsi, 

dan DPRD kabupaten atau kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 

pada tahun 2002 pmilihan presiden dan wakil presiden yang semula dilakukan 

oleh MPR disepakati untuk dilakukan dipilih langsung oleh rakyat sehingga 

pilpres pun dimasukkan kedalam rezim pemilu.  

Ditengah masyarakat istilah pemilu lebih sering merujuk pada pemilihan 

Presiden dan pemilihan legislatif di pusat maupun didaerah Kabupaten atau 

Kota yang diadakan setiap lima tahun sekali. Seperti halnya Kabupaten 

Sampang yang mengadakan pemilihan legislatif  

Hasil Pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sampang  tersusun dari 10 

partai politik, dengan perincian sebagai berikut: Partai Kebangkitan Bangsa 

(PKB) dengan jumlah kursi delapan, Partai Gerakan Indonesia Raya 

(GERINDRA) dengan jumlah kursi delapan, Partai Persatuan Pembangunan 

(PPP) dengan jumlah kursi tujuh, Partai Demokrat dengan jumlah kursi enam, 

Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dengan julah kursi empat, Partai 

Amanat Nasional (PAN) dengan jumlah kursi tiga, Partai Demokrasi 

(DEMOKRAT) Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan jumlah kursi dua, 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan jumlah kursi dua, Partai Nasional 

Demokrasi (NASDEM) dengan jumlah kursi dua, dan Partai Bulan Bintang 

(PBB) dengan jumlah satu kursi. 
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Tabel 3.1 :  

Jumlah Perolehan Kursi DPRD Sampang 

 

Nama Partai Perolehan Kursi 

Gerindra 10 

PKB 10 

PPP 7 

HANURA 4 

PAN 3 

DEMOKRAT 3 

PDI-P 2 

PKS 2 

NASDEM 2 

PBB 1 

Jumlah 45 

 

E. Tantangan dalam urusan pendidikan 

Dalam pembangunan suatu daerah tentunya harus didukung dalam 

sumber daya yang memiliki kwalitas tinggi. Kondisi itu dibuktikan dengan 

adanya meningkatnya angka melek huruf dan kondisi itu dapat dipenuhi 

dengan adanya angka partisipasi pendidikan tinggi. Adapun beberapa data 

yang dapat disajikan oleh peneliti dalam menjelaskan kondisi pendidikan 

ayang ada di Kabupaten Sampang diantaranya adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 3.2 :  

Persentase Pendidikan Di Kabupaten Sampang 

 

Data Angka Pendidikan BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2016 

tidak bersekolah  47,33% 

tidak/belum pernah sekolah 26,80% 

SD/MI 15,95% 

SMP/MTs 5,61% 

 D4/S1/S2/S3 0,93% 
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Permasalahan tersebut menjadi persoalan penting dalam pembangunan 

sumber daya manusia di Kbauoaten Sampang, sehingga permaslahan 

pendidikan ini menjadi permasalahan yang harus segera diatasia agar dapat 

menjadi permalasahan yang tidak menimbulkan persoalan baru dalam 

perkembangan pembangunan di Kabuaten Sampang. 

F. Data terkait profil kesehatan 

Dalam perihal kesehatan di Kabupaten Sampang juga memeiliki 

beberapa persoalan yang menjadi permaslaha baru. Dalam hal ini pemerintah 

Kabupaten Sampang harus melihat kondisi ini menjadi pernasalahan yang 

harus diselesaikan, mengingat persoalan permsalahan kesehatan adalah bagian 

penting dalam pembangunan dalam suatu daerah. Terkait ketersediaan sarana 

dan prasarana di Kabupaten Sampang sangat memperhatinkan, yang dimana 

hanya terdapat :  

Tabel 3.3 :  

Jumlah Sarana Prasarana Kesehatan 

 

Sarana Prasarana Kesehatan  

Gedung   Jumlah  

Gedung Rumah Sakit Daeraah  1 

 puskesmas Inap 16 

Puskesmas Non Inap  5 

puskesmas keliling,  21 

puskesmas pembantu 56 

balai pengobatan 7 

 

Masalah ksehatan seringkali dijadikan program atau gagasan kebijakan 

bagi calon-calon pemimpin dengan harapan gagasan dan program yang 

mereka tawarkan bakal menjadi refrensi pemilih. Saat ini isu kesehatan sendiri 

merupakan tantangan actual dan amat erat berkaitan dengan kesejahteraan. 
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Kebijakan kesehatan sendiri amat minim inovasi sehingga tak ayal dijadikan 

gagasan atau program bagi calon kepala daerah. 

G. Kondisi gambaran aspek ekonomi 

a. Keuangan dalam pendapatan daerah (keuangan) 

Ekonimi merupakan sebuah kondisi gambaran yang dimana dapat 

dijadikan sebuah parameter dalam melihat kondisi keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satunya dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Sampang yang dimana 

kali ini peneliti akan melihat bagaimana kondisis perekonomian yang 

dilihat dari kondisi parameter beberapa aspek, salah satunya keuangan 

daerah secara umum. Dalam kondisi ini adalah melihat Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Sampang.  

Kabupaten Sampang mememiliki pendapatan asli daerah yang 

dirasa masih kurang dari kondisi yang diharapkan, kondisi ini terjadi 

karena kurangnya optimalisasi kemampuan dalam pemanfatan sumber 

pendapatan yang sah bagi pemerintah daerah. Pada tahun 2016 jumlah 

pendapatan asli daerah sejumlah Rp.1.711.100.321.627,00 selain itu 

terdapat pengeluaran yang kita sebut sebagai belanja daerah sebesar 

Rp.1.832.100.321.627,00 yang dimana merupakan kondisi di Kabupaten 

Sampang.  

b. Potensi unggulan  

1. Potensi sector pertanian  

Dalam kondisi dilapangan dapat dilihat potensi yang dimiliki 

Kabupaten Sampang yang dimana dalam kwalitas pertnian memiliki 
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kwalitas yang baik. Potensi pertanian di Kabupaten Sampang dapat dilihat 

adanya pelaku pertanian yang diantranya ada hasil olahan pertanian, yang 

antara lain jagung, ubi, padi, kacang, bawang, kebutuhan rempah, pisang, 

semangka, nanas, salak dan berbagai buah yang ada..4 

2. Potensi dalam kelautan dan perairan  

Dalam kondisi potensi dalam bidang kelautan dan perairan yang 

dimana merupakan salah sector menjadi ungulan di Kabupaten Sampang. 

Kondisi tersebut didukung dengan posisi yang strategis Kabupaten 

Sampang yang berada di garis pantai pesisisr dan memiliki sangat hasil 

olahan hayati terkait laut sangat tinggi. Adapun jumlah hasil dari sector 

potensi yang dimiliki Kabupaten Sampang selama ini masih banyak yang 

belum termanfaatkan dengan baik, sehingga perlu adanya pengembangan 

dari hasil potensi kelautan yang cukup potensial.5 

3. Sektor potensial dalam kawasan perindustrian  

Perindustrian di Kabupaten Sampang selama ini pengembangannya 

memang masih kearah dalam awal, sehingga beeberapa kawasan industry 

masih sangat  minim ditemui di Kabupaten Sampang, dan secara jumlah 

kawasan industry yang ada di Kbaupaten Sampang masih sangat minim 

jika dibandingkan dengan beberapa daerah Kota Besar lainnya di Jawa 

Timur. Jika melihat secara detail yang mendominasi perindustrian di 

Kabupaten Sampang adalah penggunaan jasa, salah satunya reparasi 

mobil, jasa perbaikan motor dll. 6 

                                                           
4 Dokumen Bappeda Kabupaten Sampang Tahun 2016. 2016. Profil di Kabupaten Sampang Tahun 

2016.. Hlm 38-40. 
5Ibid . 
6 Ibid  
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I. Kecamatan Banyuates 

 

Sumber : http://1.bp.blogspot.com 

 

Gambar 3.3 : Desa Tebanah7 

 

Sumber : https://www.google.com/maps/place/Tebanah 

Gambar 3.2 Peta Kecamatan Banyuates8 

 

 

 

 

                                                           
7https://www.google.com/maps/place/Tebanah,+Banyuates,+Kabupaten+Sampang,+Jawa+Timur/

@6.9225057,113.1868964,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x2dd830b2ae0f4bcd:0xa2819762a1c

5b264!8m2!3d-6.9295423!4d113.2066909.  Diakses pada tanggal 10 desember 2017 
8http://1.bp.blogspot.com/6VDdn2Zuafg/Uu5quEnGhI/AAAAAAAAAGY/zkGVsZ96LFk/s1600/

banyuates.png. Diakses pada tanggal 10 desember 2017 
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a. Keadaan Geografis dan Iklim Di Kecamatan Banyuates 

 

Tabel 3.4 

Batas Wilayah Kecamatan dan Tinggi Wilayah dari Permukaan Laut Menurut 

Desa di Kecamatan Banyuates9 

2016 

Desa/Kelurahan Tinggi (meter) 

1 2 

001 Olor  00 – 40 

002 Planggaran Barat  10 – 50 

003 PlanggaranTimur 10 – 40 

004 Tolang  10 – 40 

005 LarLar  00 – 60 

006 Tlagah  00 – 40 

007 Nagasareh  00 – 60 

008 Tapaan  00 – 60 

009 Terosan  00 – 40 

010 AsemJaran  00 – 30 

011 KembangJeruk  00 – 30 

012 Morbatoh  00 – 30 

013 Montor  00 – 20 

014 Tebanah  00 – 20 

015 Nepa  00 – 10 

016 Batioh  00 – 20 

017 Masaran  00 – 20 

018 Banyuates  00 – 20 

019 JatraTimur  00 – 20 

020 Trapang  00 – 20 

      Sumber : Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) Banyuates 

1. Sebelah Utara   : Laut Jawa 

2. SebelahTimur   : Kecamatan Ketapang 

3. Sebelah Selatan  : Kecamatan Tambelangan 

4. Sebelah Barat   : Kabupaten Bangkalan 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Kecamatan Banyuates Dalam Angka 2017 
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Tabel 3.5  

Jarak Kantor Kepala Desa Ke Fasilitas Menurut Desa (Km) 

Di Kecamatan Banyuates10 

2016 

Desa/Kelurahan  Kecamatan  Puskesmas  Kantor Polisi 

1 2 3 4 

001 Olor  15 15  15  

002 Planggaran Barat 12  12  12 

003 PlanggaranTimur 17  17 17 

004 Tolang 18  16 19 

005 LarLar  16 10 17 

006 Tlagah  9 3 10 

007 Nagasareh  13 9 14 

008 Tapaan  6 6 6 

009 Terosan 14 13 13 

010 AsemJaran  5 4 4 

011 KembangJeruk 3  2,5 2,5 

012 Morbatoh  4 5 5 

013 Montor  9 5 9 

014 Tebanah  7 3 8 

015 Nepa  7 3 8 

016 Batioh  5 6 6 

017 Masaran  2,5 3,1 3,1 

018 Banyuates 0,1 0,8 0,8 

019 JatraTimur  2 1 1 

020 Trapang  4 3 1 

    

Sumber : Desa Se-wilayahKecamatanBanyuates 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Kecamatan Banyuates Dalam Angka 2017 
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b. Pemerintahan Kecamatan Banyuates   

 

Tabel 3.6 

 Banyaknya Dusun/Lingkungan dan Rukun Warga 

Menurut Desa di Kecamatan Banyuates11 

2016 

Desa/Kelurahan  Dusun/Lingkungan  RukunWarga 

001 Olor  7 15 

002 Planggaran Barat 3 7 

003 PlanggaranTimur 3 7 

004 Tolang 5 17 

005 LarLar  7 23 

006 Tlagah  8 29 

007 Nagasareh  5 10 

008 Tapaan  4 9 

009 Terosan 7 13 

010 AsemJaran  4 14 

011 KembangJeruk 6 13 

012 Morbatoh  7 19 

013 Montor  7 14 

014 Tebanah  4 13 

015 Nepa  3 14 

016 Batioh  6 124 

017 Masaran  5 16 

018 Banyuates 5 19 

019 JatraTimur  3 9 

020 Trapang  5 10 

Jumlah  104 283 

Sumber : Desa Se-wilayahKecamatanBanyuates 
 
 

J. Desa Tebanah  

Desa tebanah sama halnya dengan desa-desa lain di Indonesia yaitu 

merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli yang 

                                                           
11 Kecamatan Banyuates Dalam Angka 2017 
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berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa12. Desa Tebanah merupakan 

salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Banyuates Kabupaten 

Sampang, Desa Tebanah terbagi empat dusun Adapun dusun desa tebanah 

adalah dusun tebanah, dusan tebanah barat, dan dusun marombuk.13  

Tabel 3.7 

Perbatasan dalam Wilayah Desa Tebanah  

 

No Batas Desa 

1 Bagian utara laut Desa Nepa 

2 Bagian selatan laut Desa Lar-lar 

3 Bagian timur laut Desa Tlagah 

4 Bagian barat laut Desa Montor 

Sumber : Profil Desa Tebanah 2017 

Kabupaten Sampang dalam kondisi saat ini memang memiliki 

posis yang dimana dikelilingi oleh pantai dan laut, sleain itu keberadaanya 

menjadikan kondisi yang cuaca berpengaruh. Dalam kondisi ini 

pemerintah Desa Tebanah memeiliki kwalitas cuaca yang sanga panasa 

yang dimana kondisi ini ditambag dengan masih banyaknya persawahan 

yang ada di Desa Tebanah. Sehingga bagaiaman kondisi tersbeut masih 

diperparah dengan susahnya sumber air dan entisitas dari hujan cukup 

kurang.  

Dalam melihat kondisi dilapang secara detail, peneliti akan 

menyajikan bagaimana kondisi kondsi dan batasan yang ada di Desa 

Tebanah, dalam table dibawah ini Peneliti menjelaskan terkait demografi 

sebagai berikut:  

 

                                                           
12 Widjaja. 2003. Otonomi Desa Mrupakan Otonomi Asli, Bulat Dan Utuh. Jakarta, PT. Raja 
Grafindo Persada. Hlm 3 
13 Banyuates dalam angka 2015 
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Tabel 3.8 

Jumlah Penduduk Desa Tebanah  

 

No  Berdasarkan Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki  1432 

2 Perempuan  1795 

 Total jumlah  3227 

Sumber : Profil Desa Tebanah 2017 

a. Kondisi keberadaan Pemerintahan  

Peneliti melihat bagaiaman kondisi pemerintahan di Desa Tebanah 

dilakukan pendekatan secara structural untuk melihat bagaimana keadaan 

model organisasi dari Pemrintah Desa yang didasarkan pada Undang 

Undang Nomor 6 pada Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 47 

tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 

2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 

tentang desa.  

Dalam keberadaan organiasai Pemerintahan Desa yang ada di Desa 

Tebanah diatas merupakan lembaga secara sah yang diberikan 

kewenangan dalam melakukan kegiatan pengorganisasian dalam 

penyelenggaraaan pemerintah guna memberikan beberapa pelayanan yang 

optimal, dimana kondisi itu dilakukan dan langsung dibawahi oleh kepala 

desa dan berbagai perangkat desa yang mengedepnkan pekerjaan untuk 

meberikan kesejahteraan, dan empat orang kepala dusun,. Sebagaimana 

tabel di bawah ini. 
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Tabel 3.9 
Nama Pejabat Pemerintahan Desa Tebanah   

 

No  Nama  Jabatan  Tingkat Pendidikan  

1 Nur Ali Kepala Desa  SMP 

2 Abd Rossi Seketaris Desa  SLTA 

3 Abd Rohman Kaur Pemerintahan  SLTA 

4 Fahrus  Kaur Kesra  SD 

5 Lutfi   Kaur Pembangunan  SMP 

6 Badrut Tamam  Kaur Kuangan  SMP 

7 Simu’i Kasun Tebanah  SD 

8 Tayyib  Kasun Marombuk  Barat  SD 

9 Rohim  Kasun Marombuk Timur  SD 

10 Mukmin  Kasun Karang Anyar  SD 

Sumber : profil desa tebanah  

b. Politik Desa Tebanah    

Desa Tebanah adalah desa Politik Desa mememiliki karakteristik 

yang sangat unik yang dikarenakan jumlah dan skala yang hanya sedikit 

akan tetapi  memiliki kompleksitas yang sangat tinggi, seperti halnya di 

Desa Tebanah yang dimana memiliki beberapa keuninkan, Desa Tebanah 

dikuasai atau dipimpin oleh seorang kepala desa yang sudah dipilih oleh 

masyarakat dalam Pilkades. Pilkades adalah pemilihan kepala desa yang 

dilakukan oleh warga desa setempat. Tujuan diselenggarakannya pilkades 

yaitu untuk menampung aspirasi politik masyarakat desa sekaligus sarana 

pengantian atau kelanjutan pemerintahan desa.  

Pemilihan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa.14 Pemilihan kepala desa tahun 2017 lalu di ikuti oleh dua 

calon kandidat kepala desa yaitu bapak Purnidi Sutrisno dan bapak Nur 

                                                           
14 Ibid  
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Ali. Pada pilkades 2017, pak Nur Ali sebagai calon nomor urut dua  

berhasil mngalahkan calon nomor satu yaitu pak sutrisno dngan selisih 89 

suara. kemenangan Pak Nur sebagai Kades dipengaruhi oleh fakta bahwa 

Pak Nur merupakan calon kepala desa yang berasal dari dusun marombuk 

yang dalam hal ini dusun marombuk merupakan wialayah dengan jumlah 

penduduk yang sangat dominan dari dusun-dusun lain yang ada di desa 

tebanah.  

 Dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat di Desa 

Tebanah dalam dunia politik yang masih terpengaruh subjektivitas 

tentunya sangatlah disayangkan. Partisipasi politik adalah kegiatan 

sekelompok orang untuk ikut dalam kegiatan politik. Partisipasi politik 

juga dapat diartikan sebagai keikutsertaan warga negara biasa dalam 

menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi 

kehidupannya. Melihat dari definisi ini tentunya terlihat jelas bahwa 

masyarakat sebaiknya tidak mengambil keputusan secara subjektif 

mengingat bahwa keputusan yang mereka ambil berkaitan dengan 

kehidupannya di desa nanti. 

c. Kelompok Masyarakat  

a. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 

PKK merupakan organisasi yang beranggotakan (kader) para ibu 

rumah tangga yang ada di Desa Tebanah . PKK ini diketuai oleh Ibu 

Kepala Desa (Istri Kepala Desa). Organisasi ini sering mengadakan 

pertemuan bulanan. Pada setiap pertemuan, para kader PKK ini 

melakukan diskusi dan sharing berbagai masalah yang berkaitan 
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dengan kesejahteraan keluarga dan kreativitas para kaum wanita yang 

mayoritas merupakan ibu rumah tangga. 

Antusias warga Desa Tebanah pada kelompok ini sangat baik, 

terlihat dari jumlah kader yang mengikuti sebanyak 62 di dusun 

marombuk, 41 di dusun tebanah, 40 dorang dusun karang anyar. 

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau Lembaga Ketahanan 

Masyarakat Desa (LPM/LKMD) adalah lembaga yang dibentuk oleh 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah 

desa dalam memberdayakan masyarakat. Selain itu ada juga yang 

disebut KPM atau Kader Pemberdayaan masyarakat adalah anggota 

masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk 

menggerakan masyarakat, berpartisipasi dalam pemberdayaan 

masyarakat dan pembangunan partisipatif. 

LPM/LKMD ini bertugas mengkoordinir para anggota untuk 

mengambil keputusan dalam mengembangkan nilai-nilai demokratis. 

Serta Organisasi ini merupakan organisasi ditingkat desa. Jumlah 

pengurus LPM ini sebanyak 13 orang dan anggotanya sebanyak 13 

orang. Lembaga ini mengadakan 1 kegiatan per bulan. 

c. Karang Taruna 

Karang Taruna merupakan organisasi kepemudaan yang mewadahi 

para pemuda untuk ikut serta dalam pembangunan desa. Kelembagaan 

karang taruna di Desa Tebanah cukup aktif, dan terdapatnya beberapa 

perwakilan dari dusun di Desa Tebanah. Pemuda dari Dusun karang 
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anyar tidak ada yang bergabung dalam karang taruna sehingga dapat 

dikatakan pemuda Dusun karang anyar kurang aktif dalam 

keorganisasian. Untuk Dusun marombuk sebagian dari anggota karang 

taruna Desa Tebanah adalah pemuda dari dusun marombuk maka 

dapat dikatakan pemuda dusun ini cukup aktif dalam keoraganisasian. 

Jumlah pengurus Karang taruna saat ini sebanyak delapan orang dan 

memiliki anggota sebanyak 24 orang. Kegiatan yang dilakukan karang 

taruna ini berupa Olah Raga dan Seni Budaya. 

d. Pencaharian Masyarakat 

Sebagaimana masyarakat di Banyuates pada umumnya, mata 

pencaharian masyarakat di desa Tebanah lebih cenderung bergantung pada 

pertanian sebagai masyarakat agraris. Pola dan macam pertanian inilah 

yang memberikan sumbangan berarti dalam masyarakat sekitar, mulai dari 

jagung, padi, tembakau, kacang-kacangan, ubi, ketela, singkong, dan 

lainnya. Di samping itu, sebagai alternatif pencaharian masyarakat cukup 

variatif semisal peternakan, perdagangan, usaha kerajinan atau home 

industry, kuli, pembuatan senjata tajam seperti, todi’ (pisau), are’ (celurit), 

dan lainnya. 

e. Agama Masyarakat Desa Tebanah  

Masyarakat Sampang, termasuk di desa Tebanah, terkenal dengan 

orang yang berpegang teguh pada agama, yaitu islam sebagaimana 

masyarakat Madura pada umumnya. Di desa Tebanah  sendiri, bisa 

dipastikan seluruh penduduk beragama islam. Hal itu dibuktikan dengan 
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tidak adanya tempat-tempat ibadah kecuali masjid sebagai tempat ibadah 

orang islam. 

Tabel 3.10  

Jumlah Penduduk Berdasrkan Agama  

 

No  Agama  Jumlah  Persentase  

1 Islam  3227 100% 

2 Kristen - - 

3 Hindu  - - 

4 Konghucu - - 

5 Budha  - - 

6 Katholik - - 

 Jumlah  3227 100% 

Sumber : Profil Desa Tebanah 2017 

 

f. Terkait permalsahan kwalitas pendidikan  

Stratifikasi yang dimana masih ada di Desa Tebanah terkait 

bagaiaman pandangan social yang ada di masyarakat, dimana 

pendidikan seseorang masih menjadi sebuah tingkatan yang dihormati, 

sehingga jika sesorang yang memeliki tingkat pendidikan tinggi maka 

akan dihormati dalam lingkungan social. 15  

Kabupaten Sampang merupakan dimana kondisi pendidikan formal 

dan non formal masih banyak sehingga satu sama lain saling 

mempengaruhi. Dalam pada Desa Tebanah yang dimana masih 

                                                           
15 Soerjono Soekanto, 1999. Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press hlm. 
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terdapat banyak pendidikan yang dibentuk oleh Kyai sebagai salah 

satu pendidikan yang sangat di minati oleh masyarakat Desa Tebanah.  

 

 

 

 

 

 

 


