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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Kuliah Kerja Nyata merupakan program wajib tempuh mahasiswa. 

Universitas Muhammadiyah Jember sebelum lulus. Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) pada hakekatnya merupakan perwujdan dari salah satu dhrma 

perguruan tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat, yang 

beanggoakan dari berbagai mahasiswa lintas fakultas dengan syarat 

telah menempuh kurang lebih 110 SKS. KKN bermaksud memberikan 

pengalaman secara langsung baik fisik maupun mental kepada calon 

sarjana dengan terjun bersama masyarakat secara interdisipliner tanpa 

terkotak-kotak oleh ilmu jurusan masing-masing. Hal ini karena pada 

realitanya masalah masyarakat bersikap kompleks dan interdisipliner, 

tidak hanya bergantung dan hanya disikapi dari sudut keilmuan tertentu 

saja.  

Selama satu bulan mahasiswa akan melakukan pengabdian pada 

masyarakat setempat dengan program-program yang bersifat problem 

solving. Mahasiswa akan bertindak sebagai motivator, katalisator, dan 

pengkaderan pada penduduk desa untuk meningkatkan mutu standar 

hidup masyarakat setempat. 

Pengabdian yang besar mahasiswa itu dapat dilihat dari keterlibatan 

mahasiswa dalam memajukan aktivitas mereka di berbagai program 

yang sangat konstruktif dengan melakukan kegiatan-kegiatan 

kependidikan, sosial kemasyarakatan dan aktivitas lainnya. Dan pada 

KKN kali ini kami mengambil tema “Pengembangan Potensi Sumber 

Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Menuju Masyarakat  

Sejahtera”  dengan tujuan agar masyarakat Rowo Indah Kecamatan 

Ajung  pada khususnya merubah mean seat masyarakat  sekitar untuk 



memanfaatkan sumberdaya alam yang dimiliki untuk dijadikan produk 

yang lebih bermanfaat dan bernilai ekonaomi. Selain itu masyarakat 

sekitar diharapkan dapat memiliki keterampilan khusus guna untuk 

memberdayakan keluarga mereka dan dapat mengaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga dapat menngkatkan kesejahteraan. 

  Untuk merealisasikan visi pengabdian KKN ini, maka mahasiswa KKN 

mempersiapkan program kerja untuk desa yang di tuju. Adapun prgram 

kerja yang akan di lakukan selama 1 bulan oleh kelompok  43 yaitu: 

Bidang Agama: 

• Tadarus al-Qur’an 

• Patroli  Sahur 

• Lomba Azdan 

• Buka Bersama 

• Lomba Tartil 

• Pengajian muslimin dan muslimatan warga 

Bidang Sosial Budaya: 

• Kerja Bakti 

• Membuat Nama Ruang Kantor Desa 

• Perbaikan batas desa dan pengadaan nama petunjuk balai desa 

• Jalan sehat  

• Pengadaan tempat sampah  

• Pengadaan Pos Pemberdayaan Keluarga 

Bidang Ekonomi dan Teknologi :  

• Pelatihan pupuk Urine Sapi 

• Pelatihan  Pembuatan tomat rasa kurma dan pudding pepaya 

• Pelatihan keterampilan Flanel 

Bidang Pendidikan : 

• Bimbingan Belajar 

• Penyuluhan Strategi Pembelajaran Guru 



• Menjadi tenaga pengajar pembantu di yayasan Darul Ibad 

Bidang Kesehatan 

• Penyuluhan Cuci tangan 7 langkah  

• Posyandu 

 

1.2 Sejarah Desa Rowo Indah 

Menurut informasi yang  kami dapatkan dari salah satu 

perangkat desa yaitu Bapak Panut selaku sekertaris desa, 

menjelaskan bahwa desa Rowo Indah ini awalnya merupakan Dusun 

Rowo dari wilayah bagian desa Wirowongso kecamatan Ajung 

kabupaten Jember, karena adanya otonomi daerah yang menjelaskan 

apabila jumlah penduduk disalah satu dusun telah mencapai minimal 

2000 jiwa maka dusun tersebut harus dipecah untuk membentuk desa 

sendiri. Pemecahahan Dusun Rowo dimulai pada tahun 1998 dengan 

Pejabat Sementara Kepala Desa dijabat oleh Bapak Rudi Hartono,SE.  

Adapun nama desa Rowo Indah ini diprakarsai oleh Bapak 

Muhammad Amir yang pada saat itu menjabat Kepala dusun di desa 

Wirowongso. Alasan penamaan tersebut karena awalnya wilayah 

tersebut memiliki sebutan Dusun Rowo untuk mempermudah dan 

menambah nilai ekstetika maka wilayah bagian Wirowongso ini 

berganti nama desa Rowo Indah. Secara definitif desa rowo indah 

berdiri pada tanggal   28 Oktober 2003 yang diresmikan oleh Bupati 

Jember Drs. H. Samsul Hadi Siswoyo, M.Si. Peresmian desa ini masih 

dipimpin ole bapak Rudi Hartono,SE. Pada tahun 2007 desa Rowo 

Indah mengadakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pertama kali 

dengan 4 calon kepala desa dan dimenangkan oleh Bapak Rudi 

Hartono,SE dengan masa jabatan 5 tahun. 

 

     



1.3  Gambaran Wilayah 

Wilayah tempat KKN kelompok 43 yaitu berlokasi di desa Rowo 

Indah dengan luas wilayah sebesar 141.094 Ha. Desa Rowo Indah 

dibagi menjadi 2 dusun yaitu dusun Rowo dan dusun langsepan. Desa 

Rowo Indah dipimpin oleh kepala desa Bapak Rudi Hartono SE. 

Menurut profil desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Bapemas,2010. 

batas wilayah desa Rowo Indah adalah: 

Sebelah Utara : Kelurahan Kranjingan kecamatan SumberSari 

Sebelah Selatan : Lengkong kecamatan Mumbulsari 

Sebelah  Timur  : Mrawan kecamaan Mayang 

Sebelah Barat : Wirowongso kecamatan Ajung 

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa Rowo Indah 

Kecamatan Ajung  Kabupaten Jember adalah: 

1. Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) 6 unit 

2. Posyandu 30 unit 

3. Bangunan Sekolah  4 Ha 

4. Tanah kas desa 10.42 Ha 

5. Sawah desa 5,36 Ha 

6. Perkantoran pemerintah 1 Ha 

7. Lapangan olah raga 1 Ha 

8. Tempat pemakaman desa 10 Ha  

 

1.4 Potensi desa 

A. Potensi Sumber Daya Alam 

Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung  Kabupaten Jember memiliki 

potensi desa yang meliputi: 

1. Potensi pertanian  

a) Jagung luas 30 Ha, lahan produksi 9 Ha 

b) Kacang panjang 2 Ha 



c) Padi sawah 180 Ha, lahan produksi 6 Ha 

d) Ubi kayu 2 Ha 

e) Bayam 1 Ha 

2. Potensi buah-buahan 

a) Buah Rambutan 10 Ha 

b) Buah pisang 5 Ha 

c) Daun sereh 5 Ha 

3. Potensi Ternak 

a) Ayam Kampung, pemilik  125 orang 

b) Ayam Broiler, pemilik 5 orang 

c) Bebek, pemilik 2 orang 

d) Kambing, pemilik 4 orang 

e) Angsa, pemilik 1 orang 

4. Potensi Sumber Air Bersih 

a) Mata Air, jumlah 30 kondisi baik 

b) Sumur Gali jumlah 145, kondisi baik 

B. Perkembangan Kependudukan 

1. Jumlah Penduduk 

a) Jumlah penduduk tahun 2010 laki-laki 4589 orang, 

perempuan 4627 orang 

b) Jumlah Kepala Keluarga (KK) tahun 2010, KK Laki-

laki 3030 orang, KK Perempuan 68 orang. 

2. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin 

Laki – laki     :  4589 orang 
Perempuan  :  4627 orang 
 

3. Jumlah Kepala keluarga Tahun Ini(orang) 

Laki – laki    :    3030 orang 
Perempuan  :  68  orang 



4. Jumlah Kepala keluarga Tahun Lalu (orang) 

Laki – laki    :   2964  orang 
Perempuan  :  62  orang 
 

5. Jumlah penduduk berdasarkan umur 

Jumlah penduduk : 9216 orang  

0-7 tahun  : 1483 orang 

8-17 tahun: 1987 orang 

18-56 tahun: 5160 orang 

>56 tahun : 170 0rang 

Luas wilayah : 130  km2 

Jumlah kepala keluarga : 3096 orang 

6. Pendidikan penduduk 

Pendidikan formal :  

Usia 3-6 tahun 

 TK/ play group : 45 orang  

Usia 7-18 tahun 

Tidak sekolah : 0 orang 

Sedang sekolah : 208 orang 

Usia 18-56 tahun 

Tidak sekolah : 0 orang 

 Tidak tamat Sekolah dasar : 116 orang 

Tamat Sekolah dasar : 117 orang 

Tidak tamat SLTP : 102 orang 

Tamat SLTP : 127 orang 



Tamatan D1 : 20 orang 

Tamatan D3 : 22 orang 

Tamatan S1 : 42 orang 

Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK : 45 orang 

C. Mata Pencaharian pokok 

Petani : 168 orang 

Buruh tani : 193 orang 

PNS : 32 orang 

Pedagang keliling : 16 orang 

Nelayan : 1 orang 

PRT : 12 orang 

POLRI : 4 orang 

Pensiun PNS/TNI/POLRI : 2 orang 

Pengusaha Kecil menengah :27 orang 

Dukun : 1 orang 

Pegawai swasta : 25 orang 

Sopir : 8 orang 

Tukang becak : 42 orang 

Tukang ojek : 4 orang 

Tukang cukur : 4 orang 

Tukang kayu : 22 orang 

D. AGAMA 

Islam : 9216 orang 

 



E. KEWARGANEGARAAN 

WNI : 9216 orang 

CACAT MENTAL dan FISIK  

Jumlah Penduduk :10 orang 

Tuna wicara : 4 orang 

Tuna netra : 5 orang 

Lumpuh : 1 orang 

F. PENDUDUK USIA KERJA 

Usia 15-56 tahun yang bekerja : 177 orang 

Usia 15-56 tahun yang menganggur  : 182  orang 

Angkatan kerja : 445 orang 

G. KUALITAS ANGKATAN KERJA  

Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD : 145 orang 

Usia 18-56 tahun yang tamat SD : 137 orang 

Usia 18-56 tahun yang  tamat SLTP : 181 orang  

Usia 18-56 tahun yang tamat SLTA: 183 orang 

Usia 18-56 tahun yang tamat perguruan tinggi : 27 orang 

H. ETNIS  

Jawa : 7215 orang 

Madura : 2001 orang 

I.    POTENSI KELEMBAGAAN  

1.  Pemerintahan Desa/Kelurahan 

Dasar Hukum Pembentukan Pemerintah Desa/Kelurahan     : Ada 

keputusan Bupati 



Jumlah aparat pemerintahan     : 15 

Jumlah perangkat Desa/Kelurahan     : 9 

Sekretaris:  ada 

Kepala seksi pemerintahan : ada 

Kepala seksi pembangunan: ada 

Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat: ada 

Kepala seksi kesejahteraan Rakyat : ada 

Kepala seksi umum : ada 

 Jumlah RW yang aktif : 10  

2. tingkat pendidikan Aparat Desa/ Kelurahan   

Kepala seksi Urusan Pemerintahan   Tingkat pendidikan SLTA   

Kepala seksi Urusan Pembangunan  Tingkat Pendidikan SMP  

Kepala seksi Urusan Pemberdayaan masyarakat  Tingkat Pendidikan 
SMP 

Kepala seksi Urusan kesejahteraan Rakyat  tingkat pendidikan SMP 

Jumlah  Urusan/seksi ada 5 

Kepala seksi Urusan Umum tingkat pendidikan SLTA 

J. LEMBAGA KEMASYARAKATAN  

1. LKMD  
 Dasar hokum pembentukan PERDES LKD 
 Jumlah pengurus : 10 orang 
2. PKK 
 Jumlah pengurus 10 orang 
3. Rukun Warga 
 Dasar Hukum Pembentukan PERDES LKD 
 Jumlah pengurus 30 orang  
4. Rukun Tetangga 
 Jumlah pengurus 123 orang 
5. Karang Taruna 



 Jumlah pengurus 15 orang 
6. Kelompok Tani  
 Jumlah pengurus 30 orang 
7. Yayasan  
 Jumlah yayasan pendidikan  3 (Alhikmah, Darul Ibad, dan 

Ihyaa’us Salaf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 



PROGRAM KEGIATAN 

 Program Kegiatan yang dilakukan oleh peserta KKN Universitas 

Muhammadiyah Jember di desa Rowo Indah kecamatan Ajung Kabupaten 

Jember meliputi program fisik dan program non-fisik.  

2.1 Program Fisik 

Program fisik yang dilaksanakan merupakan pembuatan serta 

renovasi sarana dan prasarana di desa Rowo Indah kecamatan Ajung 

Kabupaten Jember. Bentuk program fisik yang dapat dilaksanakan adalah 

sebagai berikut: 

2.1.1 Renovasi batas desa  

a. Koordinator pelaksana   : Bayu Effendi 

b. Peserta kegiatan   : Seluruh anggota kelompok 43 

c. Tanggal kegiatan   : 15 Juli 2012 

d. Jam     : 07.00 s.d selesai 

e. Bentuk kegiatan    : memperbaiki kondisi batas desa 

yang mengalami beberapa kerusakan serta melakuka 

pengecatan. 

f. Gambaran Kegiatan   :Kegiatan perbaikan batas desa ini 

dilakukan karena keadaan batas desa Rowo Indah telah 

mengalami kerusakan terutama pada  tulisan dan warna 

yang kurang kelihatan.  

g. Tempat kegiatan    :Perbatasan desa Rowo Indah dan 

desa Wirowongso  

2.1.2 Pembuatan papan nama kantor desa 

a. Koordinator pelaksana    :  Yusuf Ahmad 

b. Peserta kegiatan    :   Anggota kelompok 43 

c. Tanggal kegiatan    :  13 Juli 2012 



d. Bentuk kegiatan    : Di balai desa rowo indah tidak ada 

nama-nama untuk setiap ruangan, sehingga perlu diadakan 

pembuatan dan pemasangan papan nama ruangan kantor 

balai desa  

e. Gambaran Kegiatan     : Terdapat 4 ruangan kantor desa 

yang tidak memiliki papan nama. Papan nama dibuat dari 

mika berwarna hitam dan tulisan nama tempat berwarna 

putih. Nama ruangan antara lain; ruang kepdes, ruang 

sekretaris, ruang BPD, ruang LPM. 

f. Tempat kegiatan    : Kantor balai desa Rowo Indah 

2.1.3 Pengadaan tempat sampah 

a. Koordinator pelaksana   :  Djony Eko S 

b. Peserta kegiatan   :  Anggota kelompok 43  

c. Tanggal kegiatan  :  16 Juli 2012 

d. Bentuk kegiatan   : tidak adanya tempat sampah 

di balai desa sehingga perlu diadakan tempat sampah di 

balai desa. Tempat sampah yang digunakan adalah tempat 

sampah yang dapat dipindah. 

e. Gambaran kegiatan: mahasiswa kkn memilih tempat 

sampah yang portable agar mudah untuk dipindah dan 

jumlah tempat sampah 1 dengan bahan dari karet ban. 

f. Tempat kegiatan   : balai desa Rowo Indah 

2.1.4 Pengecatan di Balai Desa 

a. Koordinator pelaksana  :  Mega Wahyu 

b. Peserta kegiatan   :  Anggota kelompok 43 

c. Tanggal kegiatan  :  22 Juli 2012 

d. Bentuk kegiatan    : Keadaan tembok yang 

sudah kotor sehingga perlu dilakukan pengecatan, terutama 

dinding kamar mandi dan dinding pembatas balai desa. 



e. Gambaran Kegiatan  : Pengecatan diawali dengan 

membersihkan tembok terlebih dahulu, dan membersihkan 

daerah sekitar tembok yang kotor. Setelah tembok bersih 

pengecatan pun dilakukan. Cat tembok yang dipilih 

berwarna coklat tua, diharapkan warna cat tembok yang 

gelap kebersihannya akan lebih tahan lama. 

f. Tempat kegiatan          :  Balai Desa 

2.1.5 Renovasi penunjuk arah balai desa 

a. Koordinator pelaksana : Ahmad Sofyan M 

b. Peserta kegiatan   : Anggota kelompok 43  

c. Tanggal kegiatan  : 31 Juli 2012 

d. Bentuk kegiatan    : Penunjukkan arah sudah 

mulai rusak dan tulisannya sudah tidak jelas sehingga perlu 

direnovasi. 

e. Gambaran Kegiatan  : Renovasi penunjuk arah 

dipilih dari bahan banner agar lebih menarik dan mudah 

dilihat oleh pengguna jalan, sehingga masyarakat mudah 

untuk mencari balai desa Rowo Indah. Renovasi banner 

dilakukan dengan kegiatan awal berupa pengukuran untuk 

panjang dan lebar banner, kemudian pemesanan banner 

lalu pemasangan banner. 

f. Tempat kegiatan          : Tepi jalan memasuki desa 

Rowo Indah 

2.2 Program Non Fisik 

2.2.1  Kerja bakti 

a. Koordinator pelaksana  : Oky Deskarya 

b. Peserta kegiatan   : anggota kelompok 43 dan 

warga  desa Rowo Indah 



c. Tanggal kegiatan  : 4,6,11,14,18,20,25,27 Juli 

dan 1   Agustus 2012 

d. Bentuk kegiatan   : Kerja bakti di lingkungan 

balai  desa Rowo Indah bersama warga  sekitar. 

e. Gambaran Kegiatan  : Kerjabakti dilaksanakan di 

balai desa, dan di tepi jalan sekitar balai desa. Mulai dari 

pembersihan selokan dan membersihkan sampah-sampah 

serta rumput-rumput liar.  

f. Tempat kegiatan   : Lingkungan balai Desa 

Rowo Indah 

2.2.2 Jalan Sehat 

a. Koordinator pelaksana  : Ita Alhidayah 

b. Peserta kegiatan  : -    Hermanto, 

- Djoni Eko S 

- Ahamd Sofyan 

- Vincencia Ike 

- Tri Wahyu Gita 

- Warga Rowo Indah 

c. Tanggal kegiatan              : 8 Juli 2012 

d. Bentuk kegiatan             :Membantu panitia dalam 

pelaksanaan jalan sehat di desa Rowo Indah 

e. Tempat kegiatan  : Desa Rowo Indah 

f. Gambaran kegiatan  : Kegiatan jalan sehat 

dilaksanakan guna untuk mendomonstrasikan tentang 

kesehatan yang minim dilakukan oleh masyarakat, terutama 

masyarakat pedesaan. Dari pelaksanaan kegiatan itu ada 

salah satu manfaat untuk peserta KKN bisa bersosialisasi 

secara menyeluruh terhadap masyarakat Rowo Indah. 

Disamping juga ada penyuluhan tentang kegiatan KKN 

sebagaimana dilaksanakan di desa Rowo Indah. 



2.2.3 Posyandu 

a. Koordinator pelaksana  : Hermanto 

b. Peserta kegiatan  : Ita Alhidayah 

c. Tanggal kegiatan             : 10 Juli 2012 

d. Bentuk kegiatan            : membantu pelaksanaan 

posyandu di pos jambu 77 . 

e. Gambaran kegiatan   :Di dusun Rowo sudah 

berjalan kegiatan – kegiatan posyandu seperti menimbang 

berat badan balita dari usia 0 bulan sampai  150 bulan (5 

tahun). Namun kendalaannya dari pengurusnya yang minim 

sehingga kami membantu pelaksanaan kegiatan posyandu 

tersebut agar kegiatannya bisa berjalan dengan baik. 

f. Tempat kegiatan  : Posyandu jambu 77 

2.2.4 Membantu proses belajar mengajar di PAUD 

a. Koordinator pelaksana     : Aini Maskuro 

b. Peserta kegiatan  : Dini Insani G 

c. Tanggal kegiatan           : 9,16,23 Juli 2012 

d. Bentuk kegiatan            : Membantu guru dalam 

kegiatan belajar mengajar. Kegiatan membantu mengajar 

hanya berlangsung beberapa kali karena sekolah diliburkan. 

e. Gambaran Kegiatan  : PAUD Langsepan  yang 

dijadikan sasaran program kegiatan KKN terletak di dusun 

langsepan yang memiliki tempat yang kurang memadai 

karena tempat tersebut merupakan musholah lama yang 

dijadikan tempat mengajar PAUD. Input yang kami berikan 

adalah memberikan bantuan mengajar karena disana 

kekurangan tenaga pengajar. Minimnya tenaga pengajar 

membuat kegiatan belajar mengajar kurang efektif.Adapun 

output yang diharapkan pada sasaran program adalah 

dapat meningkatkan strategi pembelajaran di PAUD 



tersebut.Dengan adanya tukar pendapat strategi 

pembelajaran bagi guru PAUD. 

f. Tempat kegiatan  : PAUD Langsepan 

2.2.5 Membantu proses belajar mengajar di Taman Kan ak-Kanak 

a. Koordinator pelaksana  : Aini Maskuro 

b. Peserta kegiatan  : Dini Insani G 

c. Tanggal kegiatan             :10-14,16-21, 23,28 Juli  2012 

d. Bentuk kegiatan            :Membantu guru dalam 

kegiatan belajar mengajar. Mahasiswa KKN mengajar dan 

tetap didampingi oleh guru kelas. 

e. Gambaran Kegiatan  : Selama kegiatan proses 

belajar mengajar berlangsung di TK Darul Ibad siswa-siswa 

sangat antusias dengan kedatangan mahasiswa KKN. Hal 

serupa juga terjadi pada guru-guru dan pengurus terbukti 

dengan mereka meminta kami untuk menghadiri rapat 

koordinasi dengan guru-guru TK Darul Ibad sebelum 

pelaksanaan pembelajaran. Mahasiswa KKN juga 

mendapatkan keuntungan yaitu dapat memperoleh 

pengalaman yaitu teknik mengajar siswa TK yang lebih 

memerlukan ketelatenan,adapun output yang didapat oleh 

program sasaran KKN yaitu tenaga pengajar sedikit 

terbantu dengan kedatangan kami dan memperoleh sedikit 

pengetahuan dari hasil tukar pendapat mengenai metode 

pembelajaran. 

f. Tempat kegiatan  : TK Darul Ibad 

2.2.6 Membantu kegiatan proses belajar mengajar di MI 

a. Koordinator pelaksana  : Ita Alhidayah 

b. Peserta kegiatan   : -    Djoni Eko S 

- Ahdiati Maftuchah 

- Intan Dwi Y 



c. Tanggal kegiatan             :11-13 Juli, 16 – 28 Juli 2012 

d. Bentuk kegiatan             : membantu kegiatan belajar 

mengajar di  MI Darul Ibad kegiatan mengajar sesuai 

dengan  jurusan anggota KKN 

e. Gambaran Kegiatan  : Gambaran kegiatan yang 

kita laksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah 

ditetapkan oleh pihak MI, dari jadwal yang sudah ditetapkan 

peserta kegiatan diharapakan mengajar secara efektif dan 

selektif dalam pemberian materi yang baru, disini dikatakan 

baru karena media pembelajaran yang digunakan berbeda 

pada media pembelajaran semula yang diberikan oleh guru 

pamong yang bertugas sesuai bidang studi materi yang di 

ajarkan. Disini peserta KKN lebih kepada media 

pembelajaran bercerita yang lebih ditonjolkan, karena 

disamping menimbulakan daya imajinasi yang tinggi tetapi 

juga menimbulkan rasa ingin tau dan proses hafal yang baik 

pula bagi murid dalam menrima materi yang disampaikan. 

Pengetahuan yang disampaikan sesuai dengan daya fikir 

mereka, tidak menimbulkan kejenuhan dalam proses 

belajar. Di lain itu peserta KKN juga memberikan bekal 

pembelajaran berani tampil didepan, karena itu termasuk 

daya yang lebih untuk kemajuan murid sampai ia menjadi 

orang yang sukses dan meraih cita-citanya dengan baik.  

f. Tempat kegiatan  : MI Darul Ibad 

2.2.7 Memb

antu 

kegiat

an 

proses 

belajar 



menga

jar di 

MTS 

a. Koordinator Kelompok  : Hermanto 

b. Peserta Kegiatan  : -    Novita Aprilia 

- Vincencia Ike 

c. Tanggal Kegiatan  :  11-14,16-21,23-28 Juli 2012 

d. Bentuk Kegiatan            :Membantu kegiatan belajar 

mengajar di  MTS Darun Najah kegiatan mengajar sesuai   

dengan jurusan anggota KKN 

e. Gambaran kegiatan  :Didusun Rowo untuk 

kegiatan belajar mengajar bagi siswa siswa MTS sudah 

berjalan dengan baik namun untuk pendidik belum 

maksimal dikarenakan kegiatannya di lakukan setelah ujian 

nasional dan sebelum ramadhan.   

f. Tempat kegiatan  : MTS Darun Najah 

2.2.8 Mengadakan kegiatan bimbingan belajar 

a. Koordinator Kelompok  : Novita Aprilia 

b. Peserta Kegiatan                :Seluruh anggota kelompok 

43 

c. Tanggal Kegiatan              :Dimulai pada tanggal 6 juli 

2012. Pelaksanaan bimbingan belajar dilakukan setiap hari 

rabu dan sabtu. 

d. Bentuk Kegiatan                 :Membantu siswa paud, SD 

kelas 1-6 dalam belajar. Kegiatan belajar dilakukan sambil 

bermain agar peserta bimbingan belajar tidak jenuh. 

e. Gambaran Kegiatan  :Kegiatan bimbingan belajar 

dilaksanakan pada pukul 15.00 dan berakhir pada pukul 

16.30. peserta bimbel belajar matematika, bahasa 

Indonesia, bahasa inggris dan untuk anak TK belajar 



berhitung dan membaca. Kegiatan belajar dilakukan 1 jam 

pertama dan sisa waktu 30 menit digunakan untuk 

permainan, dimana permainan tersebut masih berhubungan 

dengan materi yang peserta bimbel pelajari. Dengan bimbel 

ini diharapkan peserta bimbel memiliki keinginan belajar 

yang lebih tinggi setelah mereka mendapat pengalaman 

belajar yang menarik dan tidak membosankan.  

f. Tempat kegiatan  : Balai desa Rowo Indah 

2.2.9 Pengajian muslimah 

a. Koordinator Kelompok  : Aini Maskuro 

b. Peserta Kegiatan  : - Dini Insani 

- Ahdiati Maftuchah 

c. Tanggal Kegiatan  : 9, 16, 23 Juli 2012 

d. Bentuk Kegiatan  : mengikuti pengajian ibu-ibu 

di desa Rowo Indah. 

e. Gambaran Kegiatan   : Pengajian diadakan tiap 

seminggu sekali yaitu pada hari senin malam selasa yang 

bertempat musholah dengan kegiatan membaca surat yasin 

dan tahlil kemudian dilanjutkan dengan pembayaran 

arisan.Input yang diberikan kepada sasaran program yaitu 

berupa saran agar pada saat pengajian tidak membuat 

gaduh.Adapun output yang diharapkan pada sasaran 

program dapat lebih bekerjasama dengan semua anggota 

pengajian agar dapat berjalan efektif. 

f. Tempat kegiatan  :Dusun Rowo, Desa Rowo 

Indah. 

2.2.10 Pengajian Langsepan 

a. Koordinator Kelompok  : Djoni Eko S 

b. Peserta Kegiatan  : anggota kelompok 43 

c. Tanggal kegiatan  : 9,16, 23 Juli 2012 



d. Bentuk Kegiatan  : Ikut serta dalam pengajian 

bapak-bapak yang pelaksanaannya setiap hari senin. 

e. Gambaran Kegiatan  : pengajian diadakan setiap 

selasa malam setelah ba’da magrib dan berakhir saat isya’. 

Pengajian sudah berjalan lancar dan banyak diikuti oleh 

masyarakat sekitar.  

f. Tempat Kegiatan  : Masjid dusun Langsepan, 

desa Rowo Indah 

2.2.11 Patroli Saur Keliling 

a. Koordinator Kelompok  : Mega Wahyu 

b. Peserta Kegiatan  : -    Hermanto 

- Ahmad Sofyan 

- Oky Deskarya 

- Bayu Effendi 

- Djoni Eko S 

- Yusuf Ahmad 

c. Tanggal Kegiatan  : 21-30 Juli 2012 

d. Bentuk Kegiatan  : Membangunkan masyarakat 

ketika jam sahur. Patroli saur dimulai dari jam 2 – jam 3. 

e. Gambaran Kegiatan  : Sahur dilaksanakan mulai 

dari sekolah dasar Rowo Indah sampai dengan balai desa 

rowo indah. Membangunkan sahur dengan menggunakan 

alat yang terbuat dari bambu. Kegiatan ini diharapkan 

membantu masyarakat untuk bangun di waktu sahur, 

karena dengan berkeliling akan lebih efektif hingga dapat 

menjangkau tempat atau rumah-rumah masyarakat yang 

tidak terjangkau oleh pengeras suara.  

f. Tempat Kegiatan  : Dusun Rowo 

2.2.12 Tadarus 

a. Koordinator Kelompok  : Hermanto 



b. Peserta Kegiatan  : -    Yusuf Ahmad 

- Bayu Effendi 

- Mega Wahyu 

- Hermanto 

- Aini Maskuro 

c. Tanggal Kegiatan  : 21-30 Juli 2012  

d. Bentuk Kegiatan  : Mengikuti tadarus di dusun 

Rowo setelah sholat tarawih. 

e. Gamban Kegiatan  : Mahasiswa KKN mengikuti 

tadarus di musholah dusun rowo, kegiatan ini memberikan 

efek positif terhadap mahasiswa KKN karena selain 

menambah nilai kerohanian mahasiswa KKN, kami juga 

lebih mampu bersosialisasi dengan masyarakat. 

f. Tempat Kegiatan  : Mushola Dusun Rowo 

2.2.13 Penyuluhan kesehatan  “Tata Cara Mencuci Tan gan” 

a. Koordinator Kelompok  : Vincencia Ike 

b. Peserta Kegiatan  : anggota kelompok 43 

c. Tanggal Kegiatan  : 21 Juli 2012 

d. Bentuk Kegiatan  :memberikan penyuluhan 

tentang tata cara  mencuci yang benar dan bersih bagi 

anak-anak di desa Rowo Indah. 

e. Gambaran kegiatan  :Penyuluhan kesehatan yang 

dilakukan pada hari Sabtu, 21 Juli 2012 di dsn. Rowo Indah 

– kec. Ajung – Jember dengan peserta anak SD dengan 

jumlah 30 peserta. Penyuluhan kesehatan ini dilakukan 

dengan “ Tata Cara Cuci Tangan “.Penyuluhan ini bertujuan 

untuk mengajarkan pentingnya kesehatan pada anak sejak 

dini. 

f. Tempat Kegiatan  : Balai desa Rowo Indah  

2.2.14 Mengadakan Seminar pendidikan  



a. Koordinator Kelompok  : Dini Insani G 

b. Peserta Kegiatan  : Anggota kelompok 43 

c. Tanggal Kegiatan  : 25 Juli 2012 

d. Bentuk Kegiatan  :Mengadakan seminar 

pendidikan untuk guru- guru di desa Rowo Indah dengan 

tema “  Peningkatan Kualitas Strategi Pembelajaran” 

e. Gambaran Kegiatan  : Seminar pendidikan yang 

ditujunkan pada guru-guru setingkat TK, MI, MTS, dan SMK 

ini diadakan agar guru-guru memiliki informasi lebih 

mengenai strategi mengajar di kelas sehingga siswa-siswa 

memiliki minat yang tinggi dalam belajar. Pemateri seminar 

adalah Bapak Sulton Taqdir, M.pd yang merupakan dosen 

Muhammadiya Jember. Seminar ini sangat diminati oleh 

guru-guru di Rowo Indah karena dalam kegiatan ini guru-

guru dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan 

mengenai strategi belajar. Setelah diadakannya kegiatan ini 

diharapkan guru-guru lebih memperhatikan metode dan 

strategi mengajar didalam kelas. Seminar ini menjadi sangat 

berkualitas karena peserta mendapatkan sertifikat yang 

dapat menambah nilai saat guru-guru mengikuti sertifikasi. 

Kegiatan akan memiliki efek positif jangka panjang, dimana 

setelah kegiatan seminar ini guru-guru lebih memahami 

strategi mengajar yang tepat dan strategi yang tepat dalam 

kegiatan belajar mengajar akan mempengaruhi kemudahan 

siswa dalam menerima materi dan meningkatkan kualitas.  

f. Tempat Kegiatan  : Balai Desa Rowo Indah 

2.2.15 Mengadakan lomba Adzan dan Tartil 

a. Koordinator lomba adzan : Ahdiati Maftuchah 

b. Peserta Kegiatan  : -    Yusuf Ahmad 

- Aini Maskuro 



- Vincencia Ike 

- Ita Alhidayah 

- Oky Deskarya 

- Mega Wahyu 

c. Koordinator lomba Tartil : Bayu Effendi 

d. Peserta Kegiatan  : -    Djoni Eko  

- Novita Aprilia 

- Dini Insani G 

- Intan Dwi 

- Ahmad Sofyan 

- Tri Wahyu Gita 

- Hermanto 

e. Tanggal Kegiatan  :  28-29 Juli 2012 

f. Bentuk Kegiatan  : Mengadakan lomba adzan 

dan tartil untuk siswa SD kelas 4-6 di Rowo Indah. Dua 

lomba diadakan bersamaan namun di dua tempat yang 

berbeda. 

g. Gambaran kegiatan  :Lomba adzan  yang 

dilakukan pada hari Sabtu-Minggu, 28-29 Juli 2012 di dsn. 

Rowo Indah – kec. Ajung – Jember dengan peserta anak 

SD dengan jumlah hanya 8 peserta. Lomba ini dilakukan 

dengan kami menyeleksi dengan mengambil lima terbaik 

dan setelah itu kami melakukan penyeleksian lagi untuk 

mendapatkan tiga yang terbaik untuk menjadi yang terbaik. 

Kegiatan ini diharapkan mampu mengajak anak-anak rowo 

indah untuk adzan setiap kali ba’da sholat tiba. 

Lomba Tartil  yang dilakukan pada hari Sabtu-Minggu, 28-29 

Juli 2012 di dsn. Rowo Indah – kec. Ajung – Jember dengan 

peserta anak SD dengan jumlah 21 peserta. Lomba ini 

dilakukan dengan kami menyeleksi dengan mengambil lima 



terbaik dan setelah itu kami melakukan penyeleksian lagi 

untuk mendapatkan tiga yang terbaik untuk menjadi yang 

terbaik. Lomba tartil diadakan guna mengetahui bakat-bakat 

anak-anak rowo indah dalam mengaji, sehingga anak-anak 

berbakat tersebut dapat dikembangkan oleh orangtua dan 

masyarakat desa.  

h. Tempat Kegiatan  : lomba tartil di mushola rowo  

      Lomba adzan di Balai Desa 

2.2.16 Buka Bersama 

a. Koordinator Kelompok  : Intan Dwi Y 

b. Peserta Kegiatan  : anggota Kelompok 43 

c. Tanggal Kegiatan  : 31 Juli 2012 

d. Bentuk Kegiatan  : mengadakan buka bersama 

dengan perangkat Desa yang sebelumnya diawali dengan 

acara bazar dan ngabuburit. Dimana acara bazar dan 

ngabuburit juga dihadiri masyarakat sekitar Rowo Indah. 

e. Gambaran Kegiatan  : Kegiatan Buka Bersama di 

laksanakan untuk acara perpisahan anggota KKN dengan 

masyarakat Rowo Indah terutama perangkat desa dan 

tokoh-tokoh masyarakat yang di laksanakan di Balai Desa 

Rowo Indah.Dalam acara ini kita turut mengundang juara 

lomba Tartil dan Adzan.Acara pembukaan di isi dengan 

pembacaan surat-surat pendek Alqur’an (Tartil),kemudian di 

lanjutkan dengan Adzan saat berbuka tiba.Untuk acara 

penutup Taraweh bersama di Balai Desa Rowo Indah.Input 

yang di berikan pada sasaran proggram adalah membuka 

komonitas silaturahmi dengan masyarakat sekitar 

sedangkan output yang di harapkan pada sasaran 

proggram terjadi keberlanjutan silaturahmi antar masyarakat 

Rowo Indah. 



f. Tempat Kegiatan  : Balai Desa Rowo Indah 

2.2.17 Posdaya 

2.2.17.1  Posdaya Tani Mandiri 

a. Koordinator Kelompok  : Bayu Effendi 

b. Peserta Kegiatan  : Novita Aprilia, Oky Deskaria 

c. Tanggal Pendirian   : 18 Juli 2012 

d. Tanggal Pelaksanaan  : 30 Juli 2012 

e. Bentuk Kegiatan  :membimbing masyarakat  

kelompok tani dalam pembuatan EM4. EM4 dimanfaatkan 

untuk pertanian bagi petani yang bersangkutan dan  juga 

akan dikembangkan dalam   kewirausahaan. 

f. Gambaran Kegiatan  : dalam kegiatan ini kami 

melukan kegiatan dalam 2 jadwal, yaitu : 

• Melakuan pertemuan dirumah bapak ul’amir dalam 

agenda membentuk kelompok posdaya “TANI 

MANDIRI” serta penyampain materi terkait cara 

membuat EM4. 

• Melakukan praktek pembuatan EM4 dirumah bapak 

muhyika yang diikuti oleh beberapa anggota kelompok 

posdaya “TANI MANDIRI”. 

Kegiatan posdaya diharapkan menambah pengetahuan 

masyarakat mengenai pembuatan EM4 sehingga 

masyarakat dapat memproduksi EM4 yang dapat digunakan 

sendiri karena mayoritas penduduk merupakan petani, atau 

masyarakat dapat menjual hasil produksi mereka kepada 

petani lain.  

g. Tempat Kegiatan  : Rumah ketua posdaya tani  

   mandiri, bapak Muhyika. 



h. Alamat    :Jalan H. Moh Nur RT 02 RW 

05 Dusun Rowo Desa Rowo Indah kecamatan Ajung 

kabupaten Jember 

i. Struktur organisasi  : Ketua          : Bapak Muhyika 

 Sekertaris : Bapak Abdul  

 Bendahara : Bapak Bukhari 

 Anggota : Bapak Tin 

    Bapak Bahrul 

    Bapak Karnadi 

    Bapak Hori 

    Bapak Anis 

    Bapak Taufiq 

    Bpk. Hisbullah 

2.2.17.2   Posdaya Terampil 

a. Koordinator Kelompok : Tri Wahyu Gitaria 

b. Peserta Kegiatan  :  Hermanto, Aini Maskuro 

c. Tanggal Pendirian   : 18 Juli 2012 

d. Tanggal pelaksanaan : 23  dan 30 Juli 2012 

e. Bentuk Kegiatan  : membimbing masyarakat ibu-ibu 

rumah tangga di daerah dusun langsepan membuat puding 

pepaya dan manisan tomat rasa kurma yang akan 

dikembangkan oleh masyarakat guna meningkatkan keadaan 

ekonomi keluarga. 

f. Gambaran Kegiatan  : posdaya terampil sangat didukung 

oleh masyarakat langsepan karena banyaknya ibu-ibu rumah 

tangga yang tidak memiliki pekerjaan, dengan posdaya ini ibu-

ibu memiliki kegiatan yang juga dapat menjadi sumber 

penghasilan. Posdaya terampil ini bertujuan meningkatkan 

ekonomi keluarga masyarakat dusun langsepan. Posdaya 



terampil memberi pengalaman dan pengetahuan dalam 

membuat atau memproduksi makanan. 

g. Tempat Kegiatan  : dirumah masyarakat langsepan, Ibu 

Muzayana 

h. Alamat   :Jalan Woltermunginsidi RT 03, RW 

02 Dusun     Langsepan, desa Rowo Indah Kecamatan Ajung 

Kabupaten Jember 

i. Struktur organisasi  : Ketua          : Ibu Elok 

  Sekertaris  : Ibu Yoga 

  Bendahara       : Ibu Iqbal 

    Anggota         : Ibu Faris 

 Ibu muzayana 

 Ibu Warda  

 Ibu Dani  

 Ibu Fauzan 

 Ibu Adit 

 Ibu Pit 

 Ibu Faiq 

 Ibu Kartini 

2.2.17.3  Posdaya Telaten 

a. Koordinator Kelompok : Vincencia Ike 

b. Peserta Kegiatan  :  Ita Alhidayah, Wahyu Eka 

c. Tanggal Kegiatan  : 18 Juli 2012 

d. Bentuk Kegiatan  : membimbing remaja tunakarya 

dalam pembuatan keterampilan dari kain flanel sehingga dapat 

menciptakan pekerjaan bagi  remaja bersangkutan. 

e. Gambaran Kegiatan  : Posdaya dilaksanakan pada hari 

Rabu, 18 Juli 2012 yang melibatkan masyarakat setempat 

terutama ibu rumah tangga untuk belajar keterampilan yang 

diberi nama Posdaya Telaten. Posdaya telaten meanfaatkan 



kain flannel sebagai pernak-pernik. Keterampilan ini sangat 

memberikan apresiasi kepada ibu rumah tangga terutama 

terhadap peningkatan keterampilan. 

f. Tempat Kegiatan  : dirumah masyarakat dusun rowo,  

g. Struktur organisasi  : ketua         : Yenni Fitria 

  Sekertaris : Iftitah Diah 

  Bendahara : Weny Kurniasari 

  Anggota : Luluk, Tria 

 

2.2.17.4  Posdaya Urine 

a. Koordinator Kelompok : Yusuf Ahmad 

b. Peserta Kegiatan  :  Djony Eko, Intan Dwi Yanti 

c. Tanggal Kegiatan  : 18 Juli 2012 

d. Bentuk Kegiatan  : membimbing bapak-bapak dalam 

pembuatan pupuk yang berasal dari urine sapi. 

e. Gambaran Kegiatan  : Pembuatan pupuk yang berasal 

dari urine sapi sangat diminati oleh masyarakat karena 

masyarakat yang mayoritas petani sangat membutuhkan 

pengetahuan tersebut. Kegiatan ini diharapkan masyarakat 

dapat menekan pengeluaran untuk pembelian pupuk karena 

pupuk itu sendiri dapat dibuat oleh masyarakat.  

f. Tempat Kegiatan  : di rumah masyarakat, Bapak Gozali 

g. Alamat   :dusun Rowo desa Rowo Indah 

kecamatan Ajung kabupaten Jember 

h. Struktur organisasi  : Ketua         : Bapak 

Gozali 

  Sekertaris : Bapak Ibad 

  Bendahara : Bapak Adi 

 Anggota : Bapak Sutaji 

    Bapak Arik 



    Bapak Ela 

    Bapak Joko 

    Bapak Vian 

    Bapak Dayat 

    Bapak Ida 

    Bapak Hurdi 

2.2.17.5  Posdaya Toga 

a. Koordinator Kelompok : Dini Insani G 

b. Peserta Kegiatan  :  Ahdiati Maftuchah, Ahmad Sofyan 

c. Tanggal Kegiatan  : 18 Juli 2012 

d. Bentuk Kegiatan  : membimbing ibu rumah tangga 

untuk memanfaatkan lahan kosong di dekat rumah dengan 

menanam buah, sayuran. 

e. Gambaran Kegiatan  : Setelah mendapat tempat sebagai 

posko dari kegiatan penanaman toga, mahasiswa kkn membeli 

dan mencari bibit untuk ditanam. Penanaman seperti cabai, 

tomat, dan bumbu dapur lainnya didapatkan dari masyarakat. 

Sementara bibit buah seperti melon dan sayur bayam kami 

dapatkan dengan cara membeli. Penanaman yang mudah dan 

sangat bermanfaat membuat masyarakat sangat antusias 

dengan kegiatan ini. Setelah adanya posdaya diharapkan 

masyarakat memiliki tanaman toga yang membantu menekan 

pengeluaran rumah tangga. 

f. Tempat Kegiatan  : dirumah masyarakat dusun Rowo,  

Ibu Annisa 

g. Alamat   :  jalan haji muh.Nur RT 01 RW 04 

Rowo - Rowo Indah – Ajung - Jember 

h. Struktur Organisasi  : ketua         : Ibu Anisa 

  Sekertaris : Ibu Muzayana 

  Bendahara : Ibu Ris 



 Anggota : Ibu Safi’i 

    Ibu Candra 

    Ibu Sandi 

     

 

 



BAB III 

    PENDANAAN PROGRAM 

3.1.  Sumber Dana 

 Sumber dana yang diperoleh dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) berasal dari : 

  Dana dari LPPM    : Rp.  1.100.000 

  DanaTelkomsel    : Rp.   162.000 

  Iuran Kelompok15@32.500 : Rp.  487.500 

  Total     : Rp. 2.094.500 

  

3.2 . Alokasi Dana 

 Jumlah pengeluaran keseluruhan 

a. Program Fisik   

1.Plat nama   : Rp.     37.000 

2. Tempat sampah  : Rp.     35.000 

3. Renofasi Pembatas  

• Cat 5kg 2@48.000 : Rp.  96.000 

• Promix  : Rp.  45.000 

• Philox   : Rp. 16.000 

• Amplas  : Rp.      8.500 

• Plas B 2@6500 : Rp.  13.000 

• Plas K 2 @1500 : Rp.    3.000 

• Bensol  : Rp.    5.000 

• Puas    : Rp.     3.000 

• 4 Lembar Amplas   : Rp.   12.000 

• Kuas   : Rp.    5.000 

 

 

 



4.Pengecetan Balai Desa  

• Kapur    : Rp.3000 

• Gamping 4kg@1500  : Rp.6000 

5.Pembangunan 

• Pembangunan  : Rp.48.000 

• Lampu    : Rp.18.000 

• Bener Penunjuk arah desa ; Rp. 44.000 

Total      : Rp.397.500  

 

b. Program Non Fisik  

1. Fotocopy    : Rp.  73.215 

2. Sertifikat    : Rp.  30.000 

3. Pesangaon Pemateri 1  : Rp. 50.000 

4. Pesangon Pemateri 2  : Rp. 50.000 

5. Amplop 6x@200   : Rp. 12.000 

6. Map 2x@500   : Rp.  1000 

7. Air Mineral+Kue Pemateri : Rp. 3.300 

8. Stop Map 2x@500  :Rp. 1000 

9. Kue peserta 30x@1500  : Rp. 45.000 

10. Posdaya Toga   

• Benih   :Rp.22.500 

• Bibit   : Rp.20.000 

11. Posdaya Telaten  : Rp.38.000 

12. Posdaya Terampil  : Rp. 32.000 

13.Posadaya Urine   : Rp. 15.000 

14. Posdaya Tani Mandiri  : Rp.10.000 

15. Bener Posdaya 5 @ 6000 : Rp.30,000 

Total     : Rp.872.015 

 

c. Perpisahan 



Buka Puasa   : Rp. 425.000,- 

d. Uang Kost   : Rp. 400.000 

e. Total Pengeluaran  : Rp.2.094.500 

  



BAB IV 

FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENUNJANG 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang di laksanakan di Desa Rowo 

Indah sudah dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan 

progam kerja dari Universitas dan semua progam kerja dari kecamatan 

yaitu BMD (Bersama Membangun Desa) selama kurun waktu 1 bulan. 

 Namun dalam setiap proses pelaksanaan progam, terdapat 

beberapa faktor penghambat dan penunjang dalam pelaksanaan 

progam tersebut. Adapun faktor penunjang dan penghambat yang 

dihadapi dalam pelaksanaan progam tersebut secara umum antara 

lain: 

 Faktor Penghambat : 

1. Dana yang minim sehingga mahasiswa kelompook 43 harus 

mencari dana dari sponsor. 

2. Waktu yang terlalu singkat untuk mencari dana dari sponsor. 

3. Keadaan desa yang sudah mulai maju mengakibatkan beberapa 

program yang hendak dilksanakan tidak sesuai dengan kondisi. 

Faktor penunjang Pelaksanaan progam kerja : 

1. Banyaknya saran dari masyarakat desa tentang pelaksanaan 

program kerja mahasiswa KKN. 

2. Masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan yang 

dilaksanakan oleh mahasiswa KKN. 

3. Kepala desa yang selalu kooperatif serta mendukung 

pelaksanaan program KKN. 

Faktor penghambat dan fakor penunjang secara khusus pada 

setiap,progam antara lain: 

 

 

4.1 FAKTOR PENGHAMBAT 



1. Renovasi batas desa  

Tidak ada kendala dalam proses merenovasi batas desa, 

hanya saja ketika batas desa diberi nama UMJ banyak 

masyarakat yang belum mengenal UMJ, sehingga nama UMJ 

harus dihapus dan di ganti dengan UNMUH. 

2. Pembuatan papan nama ruang kantor desa 

Waktu yang kurang tepat untuk pelaksanaan pembuatan 

papan nama karena bersamaan dengan kegiatan tajem di 

jember, sehingga sulit menemukan tempat pemesanan papan 

nama karena tutup.  

3. Pengadaan tempat sampah 

Perlunya pertimbangan mengenai pemilihan tempat sampah 

yang akan digunakan di balai desa. Karena tempat sampah 

haruslah sesuai dengan kebutuhan di balai desa tersebut. Hal 

ini membuat mahasiswa KKN membutuhkan waktu sedikit lebih 

lama untuk melaksanakan pengadaan tempat sampah.  

4. Pengecatan di Balai Desa 

Keadaan dinding dan sekitar dinding yang kotor, sehingga 

perlu dibersihkan membuat proses pengecatan sedit tertunda. 

Selain itu mahasiswa KKN juga kesulitan dalam memilih cat 

karena harus mempertimbangkan kehendak dari perangkat 

desa. 

5.  Renovasi penunjuk arah  

Perlunya pertimbangan dari anggota kelompok dalam 

menentukan penunjuk arah yang akan dipilih. Pertimbangan 

akan tahan lamanya penunjuk arah dan tingkat menariknya 

penunjuk arah tersebut. Dalam memutuskan pertimbangan 

tersebut mahasiswa KKN sedikit kesulitan dan mempengaruhi 

pada waktu.  

6. Kerja bakti 



 Minimnya peralatan kebersihan yang dimiliki oleh anggota 

kelompok 43.  

7. Jalan Sehat 

Waktu persiapan pelaksanaan jalan sehat yang terlalu  

singkat, dimana jalan sehat dilaksanakan beberapa hari setelah 

penerjunan KKN sehingga kurang maksimal dalam persiapan 

kegiatan jalan sehat. 

8. Posyandu 

Kurang adanya komunkasi yang baik antara anggota 

kelompok 43 dengan pengurus posyandu sehingga ada 

ketidakjelasan pembagian tugas dalam pelaksanaan posyandu. 

9. Membantu proses belajar mengajar di PAUD 

Adanya libur sekolah yang bersamaan dengan datangnya 

mahasiswa KKN, sehingga mahasiswa harus menyesuaikan 

jadwal masuk sekolah. Mahasiswa KKN juga kesulitan untuk 

koordinasi dengan pengelola PAUD. 

10. Membantu proses belajar mengajar di Taman Kanak -Kanak 

Karena pemahaman anak TK tidak sama dengan 

mahasiswa KKN sehingga saat pembelajaran berlangsung 

mahasiswa KKN sedikit menemukan masalah dalam 

pengendalian kelas yang gaduh, kami hanya menegur dengan 

suara pelan, tidak memarahi. 

11. Membantu kegiatan proses belajar mengajar di MI   

Kurang adanya komunikasi yang baik antara guru dan 

mahasiswa KKN berkaitan dengan mata pelajaran yang akan 

diajarkan oleh mahasiswa KKN, sehingga seringkali mahasiswa 

KKN mengajar tanpa ada persiapan materi yang matang. 

 

 

12. Membantu kegiatan proses belajar mengajar di MT S 



Program kegiatan mengajar di MTS sedikit terlambat karena 

mahasiswa KKN harus menyesuaikan jadwal  dari sekolah 

dimana kegiatan belajar mengajar yang belum sepenuhnya 

efektif setelah adanya libur kenaikan kelas dan libur bulan 

ramadhan. 

13. Mengadakan kegiatan bimbingan belajar  

Bimbel diadakan sore hari, saat bulan ramadhan beberapa 

siswa tidak datang bimbel karena jadwal belajar bersamaan 

dengan jadwal tadarus anak-anak. 

14. Pengajian muslimah 

Tidak dapat menghadiri pengajian muslimah karena harus 

rapat untuk koordinasi program KKN. Sehingga mahasiswa 

KKN dengan sangat terpaksa ijin kepada pengurus pengajian 

untuk tidak hadir dalam pengajian tersebut. 

15. Pengajian Langsepan 

Beberapa kali mahasiswa KKN tidak dapat menghadiri 

pengajian karena harus melakukan koordinasi persiapan 

program KKN. 

16. Patroli Saur Keliling 

Alat yang digunakan untuk membangunkan masyarakat 

kurang terdengar karena sangat sederhana. 

17. Tadarus 

Terkadang jadwal koordinasi kelompok KKN guna 

membahas program kegiatan berlangsung secara bersamaan 

dengan jadwal tadarus. 

18. Penyuluhan kesehatan  “Tata Cara Mencuci Tangan ” 

Pelaksanaan penyuluhan diadakan sore hari, dan di sore 

hari anak-anak di desa rowo indah harus mengikuti tadarus, 

sehingga peserta penyuluhan kurang maksismal. 

19. Mengadakan Workshop  Pendidikan  



Pelaksanaan Workshop sedikit terlambat karena workshop 

tersebut diadakan di pagi hari pukul 10.00 dan guru-guru di 

desa rowo indah baru menyelesaikan kegiatan mengajarnya 

pukul 10.00 

20. Mengadakan lomba Adzan dan Tartil 

Beberapa peserta masih kurang paham akan pengertian dari 

tartil. Sehingga perlu adanya penjelasan lebih lanjut oleh 

mahasiswa KKN terhadap calon peserta mengenai lomba 

adzan. Sedangkan untuk Lomba adzan masih kurang begitu 

dikenal oleh masyarakat desa rowo indah, sehingga untuk 

peserta adzan hanya sedikit.  

21. Buka Bersama 

Karena waktu persiapan yang sangat singkat, mahasiswa 

KKN hanya dapat mengudang perangkat desa dan beberapa 

tokoh masyarakat. Karena jumlah tenaga dan waktu yang tidak 

memungkinkan untuk mempesiapkan 3 acara secara 

bersamaan yaitu buka bersama, kegiatan bazzar dan 

ngabuburit. Untuk mengatasi hal tersebut, mahasiswa 

memutuskan untuk membatasi undangan buka puasa bersama. 

22. Posdaya 

a. Posdaya Tani Mandiri 

Penentuan waktu dan tempat pelaksanaan posdaya yang 

membutuhkan waktu cukup lama. Pelaksanaan posdaya 

sempat tertunda beberapa kali dan mahasiswa KKN harus 

menunggu kesepakatan dari kelompok tani untuk mencari 

waktu dan tempat pelaksanaan dari posdaya tani mandiri. 

 

 

 

b. Posdaya Terampil 



Beberapa kali pendirian posdaya tertunda, penundaan 

tersebut berasal dari ibu-ibu rumah tangga yang menjadi 

anggota posdaya terampil. 

c. Posdaya Telaten 

Kualitas sumber daya manusia yang masih kurang serta 

kurangnya minat untuk belajar keterampilan. 

d. Posdaya Urine  

Proses mendapatkan urin sapi yang cukup rumit, karena 

dibutuhkan urin sapi yang steril 

e. Posdaya Toga  

Sulitnya koordinasi antar anggota posdaya sehingga harus  

membuat keanggotaan yang baru. 

 

4.2 FAKTOR PENUNJANG 

1. Renovasi batas desa  

Adanya kerjasama yang baik dalam kelompok 43, sehingga 

kegiatan mengecat tugu dapat diselesaikan dengan cepat. 

2. Pembuatan papan nama ruang 

kantor desa 

Kepedulian anggota kelompok 43 yang mengetahui bahwa 

Balai desa Rowo Indah memerlukan papan nama ruang untuk 

memperjeas fungsi dari masing-msing ruang di balai desa. 

Selain itu, Harga papan nama ruang yang cukup terjangkau 

membuat program ini terlaksana dengan baik dan cepat. 

3. Pengadaan tempat sampah 

Tidakadanya tempat sampah di balai desa mengakibatkan 

masyarakat membuang sampah sembarangan, dengan adanya 

tempat sampah non-permananen mempermudah masyarakat 

meletakkan tempat sampah di tempat-tempat yang dibutuhkan. 

 



4. Pengecatan di Balai Desa 

Pengecatan dinding kamar mandi balai desa menggunakan 

cat yang belum habis ketika melaksanakan program 

pengecatan batas desa. 

5. Renovasi penunjuk arah 

Untuk mempermudah masyarakat menjangkau balai desa 

rowo indah perlu adanya perbaikan penunjuk arah. Bila 

penunjuk arah dibuat dari bahan seng akan mudah berkarat. 

Sehingga, Penunjuk arah dibuat dari banner agar lebih tahan 

lama dan lebih menarik.  

6. Kerja bakti 

Adanya kerjasama yang baik antara anggota kelompok 43 

dan masyarakat dalam bergotongroyong melaksanakan 

kerjabakti. 

7. Jalan Sehat 

Masyarakat yang antusias dalam mengikuti kegiatan jalan 

santai sehingga kegiatan tersebut berjalan lancar dan meriah. 

8. Posyandu 

Diperlukannya tenaga dalam kegiatan posyandu, sehingga 

pelaksanaan posyandu dibantu oleh anggota KKN. 

9. Membantu proses belajar 

mengajar di PAUD 

kurangnya guru di PAUD langsepan sehingga peran 

mahasiswa KKN sangat diperlukan dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

Mudahnya perijinan untuk mengajar di PAUD langsepan. 

10. Membantu proses belajar mengajar di Taman Kanak -

Kanak 

Mahasiswa KKN UNMUH sangat kreatif dalam kegiatan 

belajar mengajar, sehingga pengurus TK Darul Ibad menerima 



mahasiswa KKN UNMUH guna bertukar pengalaman dalam hal 

kegiatan mengajar yang sangat dibutuhkan oleh tenaga 

pengajar TK Darul Ibad.  

11. Membantu kegiatan proses belajar mengajar di MI  

Guru-guru MI yang menerima baik kerjasama yang 

dilakukan oleh mahasiswa KKN dalam membantu kegiatan 

belajar mengajar. 

12. Membantu kegiatan proses belajar mengajar di MT S 

Beberapa guru MTS tidak bisa mengajar secara maksimal 

karena adanya uji akreditasi. Sehingga mahasiswa KKN 

membantu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di MTS 

tersebut.  

13. Mengadakan kegiatan bimbingan belajar  

Anak-anak desa rowo indah yang sedang libur sekolah 

tahun ajaran baru dan libur menjelang ramadhan sangat 

bersemangat untuk mengikuti bimbel karena dalam kegiatan 

bimbel tersebut anak-anak memiliki kesempatan untuk belajar 

sambil bermain. 

14. Pengajian muslimah 

Peserta pengajian muslimah yang menerima baik 

mahasiswa KKN dalam kegiatan tersebut. 

15. Pengajian Langsepan 

Pengajian langsepan sudah berjalan sejak lama, sehingga 

mahasiswa KKN mengikuti pengajian yang sudah berlangsung. 

16. Patroli Saur Keliling 

Tidak adanya patroli saur keliling yang dilakukan oleh 

masyarakat desa rowo indah sehingga mahasiswa KKN 

menjadi contoh bagi masyarakat rowo indah dalam 

pelaksanaan patroli keliling. 

 



 

17. Tadarus 

Jarang sekali remaja-remaja rowo indah mengikuti kegiatan 

tadarus, program tadarus ini menjadi langkah awal untuk 

mengajak remaja-remaja mengikuti kegiatan tadarus. 

18. Penyuluhan kesehatan  “Tata Cara Mencuci Tangan ” 

Kurangnya pengetahuan warga tentang cara mencuci 

tangan, sehingga beberapa orang tua anak-anak desa rowo 

indah bersemangat dan sangat antusias terhadap kegiatan 

tersebut. 

19. Mengadakan Workshop  Pendidikan  

Guru-guru di desa rowo indah sangat antusias terhadap 

program workshop tersebut, dengan workshop pendidikan ini 

guru-guru di rowo indah mengerti strategi-strategi mengajar 

yang baik. 

20. Mengadakan lomba Adzan dan Tartil 

Jenis lomba yang  islami dan waktu pelaksanaannya yang 
sesuai dengan datangnya bulan ramadhan membuat 
masyarakat sangat antusias terhadap lomba ini. 

21. Buka Bersama 

Partisipasi undangan yang sangat baik dan kerjasama 

mahasiswa KKN dalam mempersiapkan kegiatan tersebut, 

sehingga kegiatan buka puasa bersama berjalan lancar. 

22. Posdaya 

a. Posdaya Tani Mandiri 

Sasaran posdaya yang tepat yaitu kelompok tani dengan 

kegiatan membuat pupuk EM4. Serta bahan untuk membuat 

EM4 yang mudah dan murah.   

 

 

 



b. Posdaya Terampil 

Ibu-ibu rumah tangga sangat antusias terhadap program 

posdaya terampil. Sehingga ketika pelaksanaan banyak ibu-ibu 

rumah tangga yang datang. 

c. Posdaya Telaten 

Bahan yang digunakan relatif terjangkau. Banyaknya remaja 

yang putus sekolah sehingga target posdaya yang ditujukan 

pada golongan remaja sangat tepat. 

d. Posdaya Urine  

Bahan pembuatan pupuk urin yang mudah didapatkan, 

karena banyak masyarakat Rowo Indah yang memiliki sapi. 

e. Posdaya Toga  

Bibit mudah didapatkan dan cara penanamannya mudah. 
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