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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kuliah kerja nyata, selanjutnya disingkat KKN, adalah mata kuliah wajib bagi

mahasiswa sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan (STKIP) muhammadiyah

pagaralam. KKN merupakan kegiatan yang memadukan ketiga unsur tri dharma

perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Arti penting KKN diharapkan dapat di rasakan bersama mengingat tujuan

pendidikan tinggi, seperti tercantum dalam pasal 2 Peraturan pemerintah No.60

Tahun 1999, sebagai berikut : (1). Menyiapkan peserta didik menjadi anggota

masyarakat yang memiliki kemampuan akademik professional yang dapat

menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi

dan/atau kesenian. (2). Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan

teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaanya untuk meningkatkan

taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Dilingkungan STKIP Muhammadiyah Pagaralam, KKN Angkatan ke IX baru

akan dilaksanakan pada tahun akademik 2011/2012 ini, yang nantinya diharapkan

dapat memiliki peran ganda, yakni sebagai ajang bagi para mahasiswa untuk melatih

dirinya bersama-sama masyarakat memecahkan masalah masyarakat sebagai

implementasi ilmu yang di pelajari di bangku kuliah dan sekaligus sebagai salah satu

media yang penting dalam mengembangkan kegiatan dakwah dalam arti yang luas
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dan utuh menuju masyarakat pagaralam yang islami sesuai dengan visi dan misi kota

Pagaralam.Dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat,KKN merupakan pintu

(entry point ) bagi civitas Akademik STKIP Muhammadiyah Pagaralam dalam

pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.

Melalui KKN ini mahasiswa di harapkan dapat bekerjasama dengan

masyarakat maupun sesama mahasiswa interdisipliner maupun lintas sektoral, guna

membantu memecahkan permasalahan yang mengemuka di  masyarakat. Hal lain

yang tidak kalah pentingnya bahwa KKN mampu menumbuhkan rasa keberpihakan

kepada kaum yang lemah, sehingga melalui KKN diharapkan para mahasiswa lebih

banyak ”memberi” daripada ”menerima”. Hal inilah yang sebenarnya menjadi

subtansi dan pengabdian pada masyarakat. Dengan demikian, pada tataran filosofis,

KKN sangat berbeda dengan kuliah kerja praktek atau kuliah lapangan yang

monodispliner.

1.2. Tujuan dan Manfaat KKN

1.2.1 Tujuan KKN

KKN bertujuan untuk pengembangan kepribadian (personality development),

pengembangan masyarakat (comunity development) dan pengembangan

kelembagaan (institutional development). Dengan demikian dapat dipahami, bahwa

KKN adalah kegiatan yang diharapkan akan memberi manfaat kepada mahasiswa,

perguruan tinggi dan masyarakat.
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1.2.2. Tujuan KKN Di Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Disamping tujuan umum seperti tersebut diatas, KKN diperguruan tinggi

muhammadiyah (PTM) mempunyai tujuan khusus sebagai berikut :

a. Bagi Mahasiswa

a. Memperluas pemahaman dan penghayatan mahasiswa tentang kenyataan

kehidupan keagamaan di lingkungan.

b. Memupuk semangat solidaritas / kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat

pada kondisi yang serba sederhana.

c. Menumbuhkan semangat pengabdian mahasiswa dalam memecahkan masalah

”kemiskinan Rohaniah” sebagai realitas dari amar ma’ruf Nahi Mungkar

dalam kehidupan nyata masyarakat.

d. Melatih mahasiswa mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam

mengatasi keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan yang bermotivasi

keislaman.

e. Dapat menggairahkan kegiatan Muhammadiyah di lokasi KKN, yang

memiliki cabang atau ranting Muhammadiyah.

b. Bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM)

a. Merupakan upaya konkret untuk mewujudkan aspek pengabdian masyarakat

sebagai unsur ketiga dari tridarma perguruan tinggi dalam hal ini sesuai

dengan hakikat dan misi PTM sebagai perguruan tinggi yang bernafaskan

Islam.
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b. Melibatkan PTM dalam upaya menggali kenyataan empirik keberagamaan

masyarakat.

c. Ikut serta secara aktif memecahkan problem masyarakat sebagai manifestasi

dari tanggung jawab sosial dalam mengembangkan misinya.

d. Secara khusus, KKN juga merupakan upaya keikutsertaan PTM dalam

memecahkan problem – problem persyarikatan tingkat pedesaaan (Cabang

dan ranting), baik menyangkut masalah pendidikan, dakwah, maupun

pengembangan amal usaha lainnya.

c. Bagi Masyarakat

a. Memperkuat kesadaran tentang pentingnya ketahanan sosial keagamaan dalam

kehidupan yang majemuk yang dilandasi dengan iman yang kokoh dan

pemahaman yang benar tentang nilai agama Islam.

b. Memperoleh bimbingan dalam berbagai masalah kehidupan secara

menyeluruh dilihat dari perspektif agama.

c. Menumbuhkan rasa tanggung jawab tentang perlunya mewujudkan keluarga

sejahtera melalui pemahaman yang benar tentang ajaran kemasyarakatan

Islami.

d. Dapat memahami kaitan antara nilai – nilai dan ajaran Islam dengan realitas

hidup sehari – hari yang tercermin didalam partisipasi setiap bidang

pembangunan.
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1.2.3 Manfaat KKN

a. Manfaat Bagi Mahasiswa

1). Mempercepat pengertian dan penghayatan mahasiswa tentang:

a). Cara berfikir dan bekerja interdisipliner atau lintas sektoral.

b). Kegunaan hasil pendidikannya bagi pembangunan dalam arti

yang luas.

c). Mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dalam

pembangunan serta konteks keseluruhan masalah pengembangan

dan pembangunan daerah pedesaan serta perkotaan.

2).Mendewasakan alam berfikir mahasiswa dalam setiap penelaahan dan

pemecahan masalah yang ada dimasyarakat secara pragmatis.

3). Memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan

program-program pengembangan dan pembangunan desa serta kota.

4). Membina mahasiswa agar menjadi iovator, motivator, dan proble

solver.

5). Memberikan pengalaman dan keterampilan kepada mahasiswab

sebagai kader pembangunan, disamping membentuk sikap dan rasa

cinta serta tanggung jawab terhadap kemajuan masyarakat, sehingga

kelak setelah menjadi sarjana yang bersangkutan sanggup ditempatkan

dimana saja.
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b. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM)

1). Perguruan Tinggi akan lebih mantap dalam proses pendidikan kepada

mahasiswa karena adanya umpan balik sebagai hasil integrasi

mahasiswa dengan masyarakat. Dengan demikian kurikulum

perguruan tinggi dapat disesuaikan dengan tuntunan pembangunan.

2). Tenaga pengajar memperoleh berbagai contoh dalam proses belajar

mengajar.

3). Mempercepat dan meningkatkan kerjasama antara perguruan tinggi

sebagai pusat ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai

instansi/lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam melaksanakan

pemnbangunan.

4). Ilmu yang dikembangkan diperguruan tinggi akan lebih dirasakan

manfaatnya dalam upaya mencari solusi terhadap berbagai masalah

pembangunan.

5). Mendekatkan perguruan tinggi dengan masyarakat.

c. Manfaat Bagi Masyarakat

1). Memperoleh bantuan dan pikiran untuk merencanakan serta

melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat.

2). Meningkatkan cara berfikir, bersikap serta bertindak sehingga sesuai

dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah.

3). Memperoleh pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan.
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4).Terbentuknya kader-kader pembangunan didalam masyarakat

sehingga menjamin keberadaan para generasi penerus pembanguan.

1.2.4. Prinsip – Prinsip Kuliah Kerja Nyata

Dalam rangka pencapaian cita – cita pendidikan, Kuliah Kerja Nyata (KKN)

yang akan dilaksanakan di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP)

Muhammadiyah Pagaralam berpedoman pada prinsip.

Pertama, keterpaduan ketiga aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi, berpaduan

aspek pendidikan dan pengajaran, , penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

alam satu kesatuan utuh menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan tolak

ukur evaluasi KKN. Kedua, Interdisipliner. KKN dilaksanakan oleh sejumlah

mahasiswa yang berasal dari berbagai disiplin ilmu (Fakultas, Jurusan, Program

Studi) yang berbeda dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian

dan Pengabdian pada masyarakat (LPPM) STKIPM Pagaralam. Dalam

mekanismenya para mahasiswa mengembangkan pola pikir dan pola kerja

interdisipliner untuk memecahkan permasalahan yang ada dilokasi KKN.

Ketiga, komprehensif. Dalam hal ini KKN berfungsi sebagai pengikat dan

perangkum semua isi kurikulum dan bahkan menambah ataupun melengkapi isi

kurikulum yang telah ada. Dengan demikinan diharapkan setiap individu mahasiswa

pelaksana KKN akan menampilkan dirinya sebagai seorang sarjana sesuai dengan

bidang keilmuannya secara profesional.
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Keempat, Pragmatis. Artinya, program – program kegiatan yang direncanakan

pada dasarnya bertumpu pada persoalan nyata dilapangan, dapat dilaksanakan sesuai

daya dukung sumber-sumber daya yang tersedia dilapangan, dan mendatangkan

manfaat bagi masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kelima, Partisipasi. Sarjana dengan berkembangnya wacana  perbedayaan,

KKN STKIPM Pagaralam menggunakan pendekatan partisipatif, yang

memungkinkan masyarakat lebih berperan dalam program pembangunan, termasuk

yang berlangsung selama KKN. Metode ini didasarkan pada asumsi, bahwa

masyarakat sebagai subyek pembangunan pada dasarnya adalah sekumpulan orang

berpotensi dan berpengalaman hidup yang akan dimanfaatkan untuk membangun

dirinya sendiri. Mereka lebih tahu tentang masalah dan potensi mereka sendiri dari

pada mahasiswa yang berapapun adalah orang luar. Mahasiswa tidak ditempatkan

sebagai sekelompok ilmuan yang akan mengasnalisis keadaan desa dan kemudian

menawarkan solusi,  tetapi sebagai tim pengembang masyarakat yang berama-sama

masyarakat akan mengkaji keadaan desa dan mendiskusikan pemecahan masalahnya.

Dalam beberapa hal, mahasiswa harus menjalankan fungsi sebagai konsultan,

yang menampung berbagai keluhan dan permasalahan masyarakat untuk selanjutnya

bersama masyarakat mengorganisasikan dan menganalisa permasalahan tersebut.

Dalam hal tertentu, ketika mahasiswa dan masyarakat tidak tahu tentang sesuatu hal,

mahasiswa dapat menjalankan mediasi, yakni menghubungkan masyarakat dengan

sumber pengetahuan berupa perpustakaan, nara sumber atau dengan mengadakan

kunjungan belajar ketempat tertentu. Dalam banyak hal mahasiswa sebagai fasilitator
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bertugas mendorong masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya dengan bertumpu

pada keswadayaan masyarakat.

Dalam tahap pengkajian keadaan desa, mahasiswa melakukan fasilitas agar

masyarakat paa akhirnya terampil melakukan pengkajian keadaan dirinya sendiri.

Mula-mula inisiatif mungkin berasal dari mahasiswa, dengan mengundang

masyarakat/kelompok masyarakat untuk melakukan diskusi. Selanjutnya diharapkan

proses ahli teknologi dalam hal ini keterampilan pengkajian keterampilan desa dan

ahli peran dari mahasiswa kepada masyarakat. Bila dipandang perlu dilakukan

pelatihan khusus untuk menyediakan kader lokal. Untuk perencanaan, mahasiswa

juga harus menggunakan metode partisipatif sehingga masyrakat terampil untuk

memilih alternatif pemecahan masalah dan menyusun rencan kegiatan.

Dalam tahap perencanaan kegiatan, mahasiswa menerapkan pendekatan

partisipatif dengan pendampingan program. Harus disadari, bahwa mahasiswa

bukanlah penanggung jawab program, melainkan bertanggung jawab mendampingi

masyarakat. Demikian pula pada tahap selanjutnya evaluasi mahasiswa diminta selalu

menerapkan metode partisipatif.
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BAB II

DESKRIPSI WILAYAH

2.1 Letak Wilayah

Wilayah KKN posko X terletak di RT.4 Desa Suka Cinta Kel./Atung Bungsu

Kec. Dempo Selatan Kota Pagaralam, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kance Diwe

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanah Pilih

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Endikat

d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Bunge

2.2 Keadaan Alam

Desa Suka Cinta terletak di antara Perbukitan dengan wilayah Kecamatan

Dempo Selatan dan Kota Pagar Alam. Desa Suka Cinta merupakan Desa Terpanjang

Di kelurahan Atung bungsu dengan iklim tropis dengan curah hujan yang sedikit.

2.3 Keadaan Penduduk

Desa Suka Cinta Rt. 04 tahun 2012 penduduknya berjumlah 305 jiwa.

Tabel 1: Jumlah penduduk Desa Suka Cinta Rt.04 Kelurahan Atung Bungsu

Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagaralam.

No Jenis Kelamin Jumlah

1 Laki-laki 154 orang
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2.4. Mata Pencaharian

Untuk lebih jelasnya tentang mata pencaharian penduduk Desa Suka Cinta

Rt.04 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2012

No Jenis Jumlah

1

Bidang Pertanian

a. Mengerjakan Tanah Sendiri

b. Petani Penggarap

c. Buruh Tani

d. Peternak

35 Orang

14 Orang

23 Orang

12 Orang

2 Dagang 25 Orang

3 Industri Rumah Tangga 4 Orang

4

Jasa

a. Dukun

b. Guru

c. Buruh / Tani

d. Tukang Batu Kayu

e. Dll / Mantri

2 Orang

2 Orang

11 Orang

6 Orang

1 Orang

2 Perempuan 151 orang

Jumlah 305 orang
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2.5. Pendidikan

Dari segi pendidikan penduduk Desa Suka Cinta Rt.04 sudah cukup bagus.

Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan di desa Suka Cinta Rt. 04 dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah menurut tingkat pendidikan tahun 2012

No Tingkat Pendidikan Jumlah

1 Tidak Sekolah 29 Orang

2 Tamat SD/ sederajat 120 Orang

3 Tidak Tamat SD 35 Orang

4 SMP/ sederajat 53 Orang

5 SMA sederajat 48 Orang

6 Perguruan Tinggi 9 Orang

7 7 – 45 Tahun Tidak Sekolah 11 Orang

JUMLAH 350 Orang

2. 6 Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan di Desa Suka Cinta saat ini adalah SMK NEGERI I

(TERPADU), SD Negeri 37, dan TK/ RA NU.
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2. 7 Agama

Agama yang dianut penduduk desa Suka Cinta mayoritas beragama Islam.

Adapun sarana peribadatan terdiri dari 1 masjid di Desa Suka Cinta yaitu Masjid

Taqwa.

2. 8 Pemerintahan

Desa Suka Cinta merupakan desa yang masuk dalam Kelurahan Atung

Bungsu kecamatann Dempo Selatan. Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari Desa

Suka cinta dibantu oleh perangkat pemerintahan yaitu Ketua RT dan Ketua RW.

Untuk melakukan kegiatan berupa pembangunan desa, pengusulan pembangunan

infrastruktur desa serta kegiatan kemasyarakan lainnya dilakukan oleh Ketua RT dan

Ketua RW dan masyarakat.

2. 9 Transportasi

Sebagai sarana memperlancar arus lalu lintas di desa Suka Cinta hanya

melalui satu jalur untuk keluar masuk desa itu yaitu lalu lintas darat yang

menghubungkan

2. 10 Kesehatan

Sarana kesehatan di desa Suka Cinta sudah memiliki posyandu pembantu

(POSTU) yang dilaksanakan sebulan sekali. Pada umumnya masyarakat desa Suka

Cinta belum menyadari akan arti kesehatan dalam arti luas, hal ini terbukti



14

keterlibatan masyarakat dalam segi pembuangan sampah sembarangan, WC ataupun

tempat mandi (MCK) masih sederhana sekali, masyarakat masih tergantung dengan

sumber - sumber air di sekeliling desa Suka Cinta belum mengetahui arti pentingnya

mempunyai kamar mandi atau WC di dalam rumah serta penataan sanitasi lingkungan

dusun yang sangat memprihatinkan, sehingga memudahkan masyarakat Desa Suka

Cinta terjangkit berbagai penyakit terutama menyerang pada anak – anak.

2. 11 Sarana Desa, Kesenian dan Ormas

Sarana Dusun yang dimiliki Desa Suka Cinta adalah : Lapangan Bola Voli,.

Adapun Ormas yang dimiliki yakni karang taruna dan didalam bidang kesenian Desa

Suka Cinta sudah ada Grup Rebana yang setiap latihan dijadwalkan pada malam

selasa, rabu dan kamis.
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BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN KKN

3.1. Pengertian

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu kegiatan perkuliahan dan kerja

lapangan yang merupakan pengintegrasian dari pendidikan dan pengajaran, penlitian,

dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa secara prakmatis

(www.diknas.co.id) .

KKN adalah bagian integral dari proses pendidikan yang mempunyai cirri-ciri

khusus. (www.ipmunpad.unpad.ac.id;)

Kuliah Kerja Nyata mahasiswa/I STKIP Muhammadiyah Pagaralam

diwajibkan untuk mengikuti pembekalan. Sebelum kelepangan mahasiswa peserta

KKN perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan, dengan tujuan :

1) Tertanamnya pemahaman dan penghayatan mahasiswa akan falsafah, arti,

maksud, dan tujuan KKN.

2) Memperoleh pengetahuan untuk dapat memahami, menghayati serta

meningkatkan kepekaan terhadap berbagai masalah pembangunan serta

membantu memikirkan pemecahannya.

3) Memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis untuk bekerja dengan

masyarakat.

4) Mendapatkan petunjuk untuk dapat bersikap dan bekerja, dalam kelompok

secara interdispliner dan lintas sektoral
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5) Memperoleh informasi tentang kondisi, dan permasalahan : fisik, sosial,

maupun ekonomi dalam rangka kegiatan lapangan.

Setelah mahasiswa dianggap telah memadai penyerapan dari bekal yang

diberikan maka mahasiswa KKN akan dilepas oleh ketua STKIP Muhammadiyah

Pagaralam dan diterima oleh Pemerintah Daerah yakni Ketua RT yang selanjutnya

ditempatkan dilokasi yang telah ditentukan.

3.2. Pelaksanaan

3.2.1. Observasi Wilayah dan Pendekatan Sosial Mahasiswa

Peserta KKN setelah sampai dilokasi harus segera melaksanakan observasi.

Observsi dimaksudkan agar segera dapat mengenal dan menemukan kebutuhan dan

masalah maupun fakta yang dihadapi secara rinci dan lengkap dari berbagai persoalan

yang ada dilokasi kerja. Diharapkan mahasiswa peserta KKN dapat segera

mengahayati tatacara dan tradisi masyarakat setempat dan diharapkan dapat segera

membantu memecahkan masalah yang ada ditempat tersebut. Pelaksanaan observasi

mahasiswa diberi waktu sekitar 7 hari. Sasaran observasi antara lain keadaan

geografis, demogrfi, potensi, keadaan sosial ekonomi budaya, tata pemerintahan,

kondisi pertanian, kesehatan masyarakat dan sebagainya yang berhubungan dengan

masalah desa.

Hasil observasi diinventarisasi dan dipakai sebagai dasar penyusunan rencana

kegiatan KKN secara terinci sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yang harus

disampaikan dalam bentuk proposal dan dipersentasekan dalam loka karya.
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3.2.2. Perencanaan Program Kegiatan

Rencana program kegiatan dibuat dari hasil observasi yang telah dilakukan.

Rencana program kegiatan ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan selama KKN

dilakukan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program

antara lain :

a). Maksud dan tujuan, manfaat, reabilitas dan fleksibilitas rencana yang disusun.

b). Sifat dan jenis rencana kegiatan (kerjasama, swadaya, program murni mahasiswa

atau program dari pemerintah/universitas).

c). Besarnya kegiatan, sumber dana, cara menghimpun dana dan pertanggung

jawabannya.

d). Lokasi kerja, letaknya jelas dan posisinya.

e). Tenaga kerja yang tersedia.

f). Sarana dan peralatan yang diperlukan.
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PROGRAM KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

A. Program

Program adalah suatu rencana dari rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan

yang didapat setelah melakukan observasi.

B. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program Kuliah Kerja

Nyata (KKN) ini adalah tercapainya cita-cita seluruh program kegiatan yang telah

direncanakan sebelumnya di Desa Suka Cinta RT.4 Kel.Atung Bungsu Kec. Dempo

Selatan. Dari kegiatan yang direncanakan ini diharapkan dapat bermanfaat serta

terjalin hubungan silaturahmi antara masyarakat Desa Suka Cinta RT.4 Kel. Atung

Bungsu Kec. Dempo Selatan dengan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan

keluarga besar STKIP Muhammadiyah Pagaralam dan menjalin mitra kerja yang

harmonis serta berkesinambungan.

C. Program

Adapun program yang kami laksanakan adalah

1. Renovasi jembatan.

2. Membuat Apotik Hidup.

3. Membuat papan nama gang.

4. Mengaktifkan kembali rabbana ibu – ibu Desa Suka Cinta RT.4 yang telah

fakum selama 4 tahun.

5. Membentuk karang taruna RT.4 Desa Suka Cinta.
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6. Membuka BIMBEL.

7. Mengajar TK .

8. Mengajar TPA (pengajian anak).

9. Mengajar di SD Negeri 37 Desa Suka Cinta.

10. Demo masak ibu – ibu rabbana.

11. Pemasangan Lampu Jalan.

12. Renovasi masjid Desa Suka Cinta Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan.

13. Renovasi Balai Desa Suka Cinta Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan.

14. Jum’at Bersih Desa Suka Cinta RT. 4

D. Manfaat

Manfaat dari program ini adalah

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan pada anak-anak pelajaran

matematika, bahasa indonesia dan bahasa inggris kelas 1 sampai kelas

5 SD

2. Memotivasi anak-anak untuk belajar matematika, bahasa Indonesia

dan bahasa inggris.

3. Menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif dan menyenangkan

bagi anak-anak

4. Memudahkan Sarana transportasi bagi Warga Desa.

5. Mensosialisasikan TOGA ( Tanaman Obat Warga )

6. Untuk Memudahkan masyarakat dalam mencari alamat.

7. Untuk Penerangan Jalan.
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8. Menciptakan Lingkungan yang bersih bagi Desa.

E. Waktu Pelaksanaan

1. Pelajaran tambahan ( Les) Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris

untuk anak-anak kelas 1-5 dilaksanakan setiap hari Senin dan Minggu pada

pukul 09.00 – 10.30 WIB dan 14.00 – 15.30 WIB.

2. Jum’at Bersih yang dilaksanakan setiap Hari Jum’at bersama Mahasiswa/I

KKN dan Karang Taruna Desa Suka Cinta Rt. 04.

3. Rabbana Ibu-Ibu Yang Dilaksanakan setiap Malam selasa, Rabu dan Kamis.

4. Renovasi Jembatan bersama Mahasiswa/I KKN dan warga yang Dilakukan

Pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012.

5. Mengecat Masjid tanggal 12,13 dan 14 Maret 2012.

6. Renovasi Balai Desa tanggal 20,21,22 Maret 2012.

7. Membantu Kegiatan Belajar Mengajar Di Sd Negeri 37 Desa Suka Cinta

Setiap Hari Senin, Rabu, Jum’at.

8. Membantu Kegiatan Belajar mengajar Ra. Nu Desa Suka Cinta Hari Selasa,

Kamis dan sabtu.

9. Mengajar TPA di Masjid Setiap Hari Selasa, Rabu, Kamis.

10. Penanaman Apotik Hidup Pada Hari Minggu tanggal 11 Maret 2012

Mahasiswa/I KKN dan Karang Taruna Desa Suka Cinta Rt.04.
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F. Sarana Pendukung

Adapun sarana pendukung yang menjadi salah satu unsur penting dalam

melaksanakan program ini adalah adanya swadaya masyarakat baik berupa dukungan,

alat dan bahan yang akan kami gunakan dalam melaksanakan program tersebut.

G. Hambatan

Hanya ada sedikit yang menjadi permasalahan yang kami hadapi dalam

melaksanakan program ini. Yaitu, kurang tersedianya alat Bantu bagi anak-anak

dalam proses belajar mengajar dan Jarak Tempuh dari Posko Ke tempat pelaksanaan

Program Kegiatan Mahasiswa/I KKN jauh.

H. Indikator keberhasilan

Dalam melaksanakan program Kegiatan di Desa Suka Cinta Rt.04 , seutuhnya

terlaksana dengan baik dan sempurna, hal ini sangat dipengaruhi dengan adanya

Peran serta semua pihak. Namun indikator keberhasilan dalam melaksakan program

ini didukung oleh beberapa indikator dibawah ini

1. Waktu yang relative singkat

2. Adanya aspirasi dari masyarakat

3. Pelaksanaan yang sudah terencana

4. Adanya semangat dari anak-anak dalam mengikuti proses belajar mengajar
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BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4. 1 Simpulan

Kuliah kerja nyata (KKN) merupakan kegiatan perkuliahan dan kerja

lapangan yang merupakan pengintegrasian dari pendidikan dan pengajaran, penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa secara pragmatis, berdimensi

luas melalui pendekatan interdisipliner, komperehensif dan lintas sektoral. KKN

merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa STKIP Muhammadiyah Pagaralam.

KKN merupakan program intrakurikuler, dengan tujuan utama untuk

memberikan pendidikan  kepada mahasiswa. Namun demikian, karena pelaksananya

mengambil lokasi di masyarakat dan memerlukan kerlibatan  masyarakat, maka

realisasinya di lapangan sekaligus  dapat  memberikan  manfaat bagi masyarakat oleh

karena itu, KKN memiliki arah ganda, yaitu: (1) memberikan pendidikan

perlengkapan kepada mahasiswa, (2) membantu masyarakat melancarkan

pembangunan di wilayah masing-masing. Tujuan KKN sangat penting dilihat dari

sudut pandang mahasiswa dan bagi perguruan tinggi.

1) Bagi mahasiswa

a. Memperoleh pengalaman belajar yang berharga melalui keterlibatan

dalam masyarakat secara langsung menemukan, merumuskan,

memecahkan dan menanggulangi masalah pembangunan secara

pragmatis dan interdisipliner.
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b. Dapat mentransformasikan dan dapat memperoleh pengetahuan,

keterampilan dari warga dalam memecahkan masalah pembangunan

secara pragmatis melalui pendekatan interdisipiliner, komperehensif

dan lintas sektoral.

2) Bagi Perguruan Tinggi

a. Menghasilkan sarjana yang lebih menghayati kondisi dan

permasalahan yang kompleks yang dihadapai oleh masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan.

b. Meningkatkan hubungan pemerintah daerah, instansi teknis dan

masyarakat sehingga dapat lebih berperan dalam menyelesaikan

kegiatan pendidikan serta penelitian dengan tuntutan yang nyata.

4.2 Saran

Bantuan dari semua pihak yaitu  masyarakat Desa Suka Cinta Rt. 04

Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan, kekompakan sesama

mahasiswa kelompok KKN, dan keluarga masing-masing adalah hal yang paling

penting dalam menyelesaikan program KKN ini, tidak luput pula bantuan dari

Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam, Perangkat Desa, dan banyak lagi yang tidak

dapat lagi kami sebutkan satu persatu.

Kami kelompok posko X mengharapkan hal ini yaitu dukungan ini diteruskan

dan dapat ditingkatkan lagi agar Mahasiswa/i, Masyarakat, Perguruan Tinggi dan

Pemerintah Daerah terjalin hubungan yang baik dan harmonis.


