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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang & Analisis Situasi 

 

Kuliah Kerja Nyata merupakan proses pembelajaran bagi mahasiswa 

S1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang dikembangkan melalui 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai segi kehidupan 

bermasyarakat. 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  bagi 

mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman belajar yang baru 

untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran hidup 

bermasyarakat. 

Sejak masuknya virus Covid-19 diawal tahun 2020 membuat seluruh 

kegiatan dipaksa untuk berhenti. Seluruh aspek pendidikan bahkan 

perekonomian ikut terhenti. Dampak yang luar biasa dirasakan adalah para 

pelaku usaha mikro yang omsetnya jadi menurun akibat pandemi ini terjadi. 

Tidak hanya itu aspek pendidikan ikut terkena imbasnya dimana seluruh 

jenjang dipaksa bertransformasi mengikuti anjuran pemerintah untuk 

melakukan pembelajaran secara daring. 

Maka dari itu membuat kami kelompok 45  membantu dalam 

meringankan dan memberikan solusi dari masalah-masalah terkait. Seperti 

membantu membranding para pelaku usaha mikro dengan menggunakan 

digital marketing. Lalu pada pendidikan kami memberikan pelatihan dan 

pendampingan kepada guru, orangtua, maupun murid dalam menggunakan 

aplikasi yang dibutuhkan saat melakukan pembelajaran dirumah. 

 

1.2. Tujuan dan Manfaat 

Dari pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), tim KKN memperoleh 

banyak manfaat dari pelaksanaan KKN ini dan juga memiliki tujuan dari 

pelaksanaan KKN ini. Berikut ini tujuan dan manfaat dari Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) 

1.2.1. Tujuan 

Tujuan yang akan di capai melalui KKN: 

1. Meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa. 
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2. Mendapatkan pengalaman untuk bekal setelah lulus, sekaligus 

melibatkan diri secara langsung belajar interaksi sosial, merumuskan 

masalah, menjadi problem solving terhadap lokasi tempat KKN 

berada dsb.  

3. Berbagi ilmu berdasarkan kemampuan jurusan yang selama ini sudah 

dipelajari, tentu saja ini bentuk dari kaderisasi pembangunan dari 

kawula muda untuk Indonesia.  

4. Sebagai sarana untuk mentransformasikan ilmu diperguruan tinggi ke 

masyarakat di tempat mereka tinggali dan membantu masyarakat 

sekitar untuk memecahkan masalah secara komprehensif, lintas 

sektoral, pragmatis dsb.  

1.2.2. Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari KKN: 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Memberikan pengelaman belajar dan bekerja kepada para mahasiswa 

tentang penerapan dan pengembangan ilmu dan teknologi di luar 

kampus. 

2. Melatih para mahasiswa agar lebih terampil dalam memecahkan 

masalah yang ada di dalam masyarakat agar dapat mampu 

memberdayakan masyarakat desa itu sendiri. 

3. Mendalami penghayatan mahasiswa terhadap manfaat ilmu 

pengetahuan yang dipelajari bagi pelaksanaan pembangunan. 

4. Melalui pengelaman belajar dan bekerja dalam melaksanakan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat secara langsung, akan 

menumbuhkan sifat profesional pada diri mahasiswa. 

5. Mendalami dan menghayati adanya hubungan ketergantungan dan 

keterkaitan kerjasama antar sektor. 

b. Bagi Masyarakat 

1. Dapat memberikan perubaan-perubahan social ke arah yang lebih 

baik. 

2. Tumbuhnya dorongan potensi dan inovasi di kalangan anggota 

masyarakat setempat dalam upaya memenuhi kebutuhan lewat 

pemanfaatan ilmu dan teknologi. 

3. Memajukan Institusi. 

4. Memperoleh cara-cara baru yang dibutuhkan untuk merencanakan, 

merumuskan, dan melaksanakan. 
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c. Bagi Perguruan Tinggi. 

1. Memperoleh berbagai kasus yang berharga yang dapat digunakan 

sebagai contoh dalam memberikan materi perkuliahan dan 

menemukan berbagai masalah untuk pengembangan penelitian 

2. Memperoleh umpan balik sebagai hasil integrasi mahasiswandengan 

masyarakat sehingga kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

pembangunan. 

3. Para dosen atau pengajar akan memperoleh berbagai pengalaman 

yang berharga dan menemukan berbagai masalah untuk 

pengembangan kegiatan penelitian. 

4. Mempererat kerja sama antara lembaga Muhammadiyah dengan 

instansi lain dalam pelaksanaan pembangunan. 
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BAB 2  

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA 

 

2.1.  Program Kerja dan Deskripsi Pelaksanaannya 

2.1.1. SIPANDU  

Sipandu merupakan aplikasi pendataan penduduk yang khusus 

dioperasikan untuk pemerintahan desa, aplikasi tersebut digunakan untuk 

pendataan penduduk berdasarkan data KK, banyak tugas pemdes yang 

akan terbantu dengan adanya aplikasi SIPANDU terutama untuk 

pelayanan dan pendataan penduduk, dengan SIPANDU pemdes dapat 

melakukan monitoring keluar masuknya penduduk berdasarkan 

pencatatan penduduk, meninggal, lahir, keluar, masuk dan dapat 

digunakan sebagai acuan jumlah pendataan penduduk setiap 10 tahun 

sekali/Sensus Penduduk.  

 

 

 

 

 
Gamba

r 1. 

Aplikas

i 

Sipand

u 

S

elain itu SIPANDU juga dapat dimanfaatkan pemdes untuk menentukan 

warga yang dapat melakukan Pemilihan Umum tingkat daerah maupun 

Provinsi. Sipandu juga dapat dikembangkan sebagai Sistem pendataan 

dan pelayanan masyarakat untuk meminimalisir resiko covid 19 di 

daerah urban beserta pendataan riwayat komorbid , secara singkat 

riwayat komorbid merupakan penyakit bawaan dimana pengidap akan 

beresiko tinggi terinfeksi virus corona, sipandu dapat dikategorikan 

sebagai aplikasi web multi fungsi karena mampu dimanfaatkan sebagai 

penunjang tugas pemdes dan  membantu tenaga kesehatan untuk 

melakukan pendataan warga yang memiliki riwayat komorbid maupun 
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penduduk yang terinveksi firus corona, sehingga upaya cepat tanggap 

untuk mecegah virus corona menular dapat dilakukan, dan warga yang 

mengidap riwayat komorbid yang beresiko tinggi terinfeksi corona dapat 

mendapat jaminan kesehatan khusus dari tenaga medis untuk 

menghindari resiko yang lebih parah karena COVID-19 ataupun penyakit 

tersebut bertambah parah karena kurang mendapat penanganan, Dari 

banyaknya manfaat Aplikasi SIPANDU untuk Desa Kalitengah, 

membuktikan bahwa mahasiswa UMSIDA yang bertempat tugas KKN di 

Kalitengah mampu melaksanakan tugasnya untuk mengabdi kepada 

masyarakat. 

2.1.2. Penghijauan Desa Melalui Vertical Garden 

Penataan taman vertikal adalah susunan tanaman yang disusun 

sedemikian rupa dalam bidang yang tegak lurus atau mendekati  tegak 

lurus sebagai taman dalam waktu yang relatife lama. Dalam penataannya 

tetap memadukan unsur softscape (tanaman) dan unsur hardscape 

(bebatuan, besi, stepping stone, dan lain-lain). 

Tanaman yang digunakan merupakan tanaman yang mudah 

ditemui, merupakan tanaman yang umum dan mudah dikembangkan 

sehingga suplai tanaman tidak perlu dikhawatirkan. Tanaman yang 

dipilih biasanya tanaman yang disesuaikan dengan vertical garden yang 

akan dibuat apakah penempatannya di dalam ruangan atau 

penempatannya di luar ruangan. 

Pemeliharaan sangat mudah, umumnya dilengkapi dengan sistem 

pengairan otomatis sehingga penyiraman tanaman dilakukan secara 

otomatis, selama sumber air untuk pompa tersedia dengan baik. 

Pemupukan biasanya dilakukan pada saat melakukan penyiraman. 

Taman vertikal juga menjadi sumber udara bersih untuk lingkungan 

sekitarnya dengan memberikan supplai oksigen yang dihasilkan dari 

daun-daun dari tanaman yang ditanam di vertical garden tersebut.Vertical 

Garden akan mengubah lingkungan sekitarnya, bila diletakkan di dalam 

ruangan, akan memberikan nilai tambah pada ruangan tersebut, serta 

menambah nilai estetika lingkungan sekitarnya. 

Masyarakat warga desa Kalitengah yang terbuka dan sahaja 

memberikan sambutan yang baik atas langkah kecil kami. Kami percaya 

apapun yang dilakukan karena niat lillahita’ala akan menghasilkan 

kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat desa Kalitengah. 
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Demikian kita bergerak dengan menanggapi keresahan warga 

dalam bidang lingkungan. Karena pada dasarnya desa Kalitengah 

memiliki penanganan yang baik terhadap isu lingkungan. Namun 

dibeberapa sektor memang memerlukan bantuan dalam mengatasinya 

Isu lingkungan adalah hal yang sering kita dengar dan alami. 

Karena lingkungan sangat berpengaruh dalam kehidupan 

manusia.lingkungan yang bersih dan terjaga akan membuat nilai 

kehidupan warga sekitar akan merasakan kenyamanan dan keasriannya 

 

 
Gambar 2. Vertical Garden 

2.1.3. Membangun Literasi Al-Qur’an Melalui BTQ 

Literasi dalam dunia islam tidak hanya terbatas kepada buku bacaan 

berisi pengetahuan agama islam saja. Namun, sebagai penerus generasi 

bangsa yang berpendidikan dan berpengetahuan, kita harus memiliki 

pengetahuan dan literasi untuk dapat mengetahui dan mengamalkan isi 

dari al-qur’an. Al-qur’an sebagai salah satu pedoman bagi umat islam 

digunakan sebagai tuntunan dan panduan dalam kehidupan. Maka dari 

itu, membaca al-qur’an dengan baik dan benar menjadi salah satu visi 

umat islam untuk dapat memperkenalkan al-qur’an dan mengajarkannya 

kepada generasi penerus bangsa terutama anak-anak. 

Membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis 

(dengan melisankan atau hanya dalam hati, mengeja atau melafalkan apa 
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yang tertulis). Kemudian tulis adalah membuat huruf atau angka dan 

sebagainya dengan pena (pensil, kapur dan sebagainya). 

Para ulama’ menyebutkan definisi khusus berbeda dengan lainnya 

bahwa Al-Qur’an adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada nabi 

Muhammad SAW yang pembacaannya menjadi suatu ibadah. Maka kata 

kalam yang ada dalam definisi tersebut merupakan kelompok jenis yang 

mencakup seluruh jenis kalam dan penyandraannya kepada Allah SWT 

yang menjadikannya kalamullah, menunjukkan secara khusus firman-

Nya bukan kalam manusia, jin maupun malaikat. Batasan kata kepada 

Muhammad menunjukkan bahwa Al-Qur’an itu tidak pernah diturunkan 

kepada nabi-nabi sebelumnya. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian Baca 

Tulis Al-Qur’an secara keseluruhan adalah membaca atau melihat tulisan 

dan mengerti atau menuliskan apa yang tertulis didalam firman Allah 

SWT yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. 

Kelompok KKN-45 Desa Kalitengah mengusung pengajaran 

berbasis Al-Qur’an untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada 

anak-anak khususnya di RT.01 RW.03 , Desa Kalitengah. Melihat 

berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, anak-anak perlu dibekali 

wawasan dan pengetahuan yang kuat serta berbasis Al-Qur’an agar 

mengetahui nilai-nilai yang terkandung sekaligus implementasinya 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Pada dasarnya, di daerah atau lingkungan desa Kalitengah sendiri 

sudah banyak ditemui tempat-tempat untuk belajar membaca Al-Qur’an 

yang baik dan benar. Sehingga anak-anak di lingkungan tersebut pun 

sudah tidak asing dengan sistem pembelajaran Al-Qur’an yang diajarkan 

di TPQ setempat. Namun, walaupun demikian, anak-anak ini perlu untuk 

menerima pengetahuan yang berbasis Al-Qur’an agar dapat menjalani 

kehidupan sehari-hari yang seimbang antara dunia dan akhirat. Adapun 

pada kelompok KKN-45 Desa Kalitengah pada awal pertemuan kita 

mengadakan tes membaca Al-Qur’an pada masing-masing anak yang 

hadir untuk dapat mengetahui dan mengukur sejauh mana kemampuan 

mereka. 
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Gambar 3. Mengaji bersama 

2.1.4. Sterilisasi Tempat Ibadah (Masjid) Melalui Penyemprotan 

Disinfektan  

Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah 

terjadinya infeksi atau pencemaran oleh jasad renik atau obat untuk 

membasmi kuman penyakit. Pengertian lain dari disinfektan adalah 

senyawa kimia yang bersifat toksik dan memiliki kemampuan 

membunuh mikroorganisme yang terpapar secara langsung oleh 

disinfektan. Disinfektan tidak memiliki daya penetrasi sehingga tidak 

mampu membunuh mikroorganisme yang terdapat di dalam celah atau 

cemaran mineral. Selain itu disinfektan tidak dapat membunuh spora 

bakteri sehingga dibutuhkan metode lain seperti sterilisasi dengan 

autoklaf.  

Menularnya Covid-19 membuat dunia resah, termaksud di 

Indonesia. Covid-19 merupakan jenis vius yang baru sehingga banyak 

pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti cara penanggulan virus 

tersebut. Seiring mewabahnya virus Corona atau Covid-19 ke berbagai 

negara, maka pemerintah replubik Indonesia menerbitkan protocol 

kesehatan. Adapun salah satu protokolnya yaitu jika merasa tidak sehat 

dengan kriteria demam lebih 38c, batuk, flu, nyeri tenggorokan maka 

beristilahatlah yang cukup dirumah dan minumlah air putih 

sebanyakanya, gunakan masker, apabila tidak memiliki masker 

hendaknya mengikuti etika ketika batuk dan bersin yang benar dengan 

cara menutup hidung dan mulut dengan tisu, lengan atas bagian dalam. 

Bila merasa tidak nyaman dan masih berkelanjutan dan disertai sesak 
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napas maka segerakan diri untuk memeriksakan kesehatan di fasilitas 

pelayanan kesehatan. Dan usahakan untu tidak menaiki kendaraan 

massal. 

Sebagai penjelasan diatas maka kami kelompok KKN 45 

Kalitengah mengadakan proker salah satunya untuk mencegah 

penyebaran virus Covid-19 dengan mengadakan penyemprotan 

disenfentan diberbagai lokasi terutama di tempat beribadah (Masjid) di 

desa kalitengah, Tanggulangin – Sidoarjo. Program ini dilakukan agar 

warga desa kalitengah tidak lagi merasakan kawatir dan lebih kusyuk 

saat melaksanakan sholat. Tidak hanya itu saja kami juga memberikan 

pengetahuan kepada masyaraka setempat cara untuk membuat cairan 

disenfectan untuk penyemprotan ditempat yang akan di sterilkan, dan 

kami juga melakukan sosialisasi tentang Covid-19 bersama warga sekitar 

desa Kalitengah agar paham akan bahaya covid, kondisi saat ini, dan bisa 

menyikapi keadaan sebagaimana mestinya seperti jaga jarak, cuci tangan, 

dan memakai masker. 

 

 
Gambar 4. Penyemprotan Desinfektan 
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BAB 3 

MAHASISWA TANGGUH UNTUK MENINGKATKAN 

PENGEMBANGAN PROGRAM DESA 
 

 

3.1. Pentingnya hidup bersih dan melaksanakan 5M di massa pandemi 

Virus Corona pada saat ini 

Oleh : Vivanda Adiprimasuryo 

 

Assalamualaikum.wr.wb. Sebagai salah satu mahasiwa dari Fakultas 

Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 

sudah sepatutnya saya sebegai penulis dan pembaca mengetahui apa arti 

sebenarnya dari FBHIS. Kepanjangan dari FBHIS dikampus saya sendiri 

adalah (Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial, sedangkan saya sendiri 

memilih jurusan Manajemen atau bisa disebut dengan Ekonomi. Oke, kuliah 

di ekonomi, saya mau coba berbagi pengalaman saya dulu waktu semasa 

lulus SMA. Dulu waktu saya  mau lulus SMA dan lagi mikirin mau kuliah 

apa, perspektif yang saya dapetin tentang kuliah ekonomi dari lingkungan 

sekitar saya itu kira-kira gini: 

 Kuliah ekonomi itu gampang, hafalan aja isinya, ga ada itung-

itungannya. 

 Lulusan ekonomi itu banyak banget, ga ada istimewanya jadi 

sarjana ekonomi. 

 Belajar ekonomi itu ujung-ujungnya juga palingan kerja di bank 

doang. 

 

Tapi ya gitu deh, banyak banget pendapat-pendapat yang beredar di luar 

sana tentang anak ekonomi, yang menurut saya ngga sepenuhnya tepat. Jadi 

di sini saya bakal coba untuk mengupas tuntas tentang seluk-beluk 

klasifikasi ilmu yang dipelajari di Fakultas Ekonomi. Banyak orang 

ngomongin ekonomi, tapi sebetulnya nggak bener-bener paham tentang 

hakikat ilmu ekonomi. Ada yang bilang ekonomi itu identik dengan uang, 

ekonomi itu adalah bisnis, ekonomi itu dagang/jualan barang, ekonomi itu 
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perputaran uang di bank, dan lain-lain. Walaupun semua hal yang disebutin 

tadi memang ada kaitannya dengan dunia ekonomi, tapi baru dalam 

perspektif yang sempit, dan kurang tepat mendefinisikan hakikat mendasar 

dari ilmu ekonomi. 

Jadi intinya ilmu ekonomi tuh sebenernya adalah ilmu yang 

mempelajari perilaku manusia dalam menentukan pilihan yang 

tujuannya untuk mencapai kesejahteraan. Wah, kesannya luas banget 

dong ya ekonomi itu, dari mulai urusan dapur sampai urusan negara. Yak, 

memang ilmu ekonomi itu luas banget, kita bisa lihat dari perspektif sempit 

sampai yang luas. Dari mulai perekonomian individu, keluarga, perusahaan, 

negara, sampai skala internasional.  

Untuk memenuhi syarat-syarat skripsi di Universitas 

muhammadiyah ini wajib diadakan atau mahasiswa dan mahasiswi tersebut 

harus mengikuti kegiatan yg bernama Kuliah Kerja Nyata (KKN) bukan 

hanya dikampus saya ini aja, bahkan kampus-kampus lain pun juga begitu. 

Untuk saat ini saya tepatnya ditanggal 22 Februari 2021 – 07 Maret 2021 

kegiatan KKN tersebut dilaksanakan, mulai dari awal pembekalan yang 

dilakukan oleh kampus sampai nanti berakhirnya penutupan KKN ini. KKN 

ditahun 2021 ini cukup berbeda dibanding KKN sebelumnya  karena dengan 

adanya pandemi Corona Virus ini mahasiswa atau mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo diharapkan atau diwajibkan melakakuan Kuliah 

Kerja Nyata sesuai domisili tempat tinggal (KTP), dan saya saat ini bersama 

teman-teman saya melakukan KKN di Desa Kalitengah, saya ditunjuk 

teman-teman kelompok saya untuk menjadi Ketua KKN kali ini, jujur 

awalan yang sangat berat bagi saya sendiri, tetapi dengan support teman-

teman saya memberanikan diri untuk menerima apa keputusan yang sudah 

dibuat oleh kelompok saya. Langkah awal yang saya buat adalah 

menghubungi teman-teman saya untuk melakukan rapat untuk membahas 

apa-apa saja program kerja yang nantinya akan dikerjakan oleh semua 

anggota kelompok KKN kalitengah ini.  

Di salah satu program kerja kelompok KKN Kalitengah  ini ada 

program kerja sesuai judul essay, Menerapkan 5M kepada masyarakat Desa 

Kalitengah, Sosialisai Covid-19, dan Melakukan penyemprotan desinfectan 

di tempat ibadah, untuk sosialisasi ini sasaran kami adalah ibu-ibu pkk, 

disini kami menjelaskan pertama Corona virus ini muncul, cara mencegah, 
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dan bagamana cara menaggulangi supaya tidak menular kepada keluarga 

masing-masing atau masyarakat desa Kalitengah. 

Untuk pelaksanaan penyemprotan desinfectan ini untuk langkah 

petama kami mensurvey terlebih dahulu ke masjid-masjid yang menjadi 

sasaran kita untuk melakukan penyemprotan, kami pun juga mendapat 

dukungan dari pihak pemerintahan desa, mendapat bantuan pinjaman alat 

semprot sampai cairan desinfectan tersebut, sasaran kami yg terpenting 

adalah masjid yg menurut kami besar supaya tempat ibadah ini menjadi 

lebih aman terhadap Covid-19 ini, dari mulai tempat wudhu, pagar masjid, 

tempat sholat, bahkan sampai kotak amal pun kami lakukan penyemprotan.  

Virus Corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa 

saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 

25 Maret 2021 adalah 1.476.452 orang dengan jumlah kematian 39.983 

orang. Tingkat kematian (case fatality rate) akibat COVID-19 adalah sekitar 

2,7%. 

Jika dilihat dari persentase angka kematian yang di bagi menurut 

golongan usia, maka kelompok usia 46-59 tahun memiliki persentase angka 

kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya.Sedangkan 

berdasarkan jenis kelamin, 57,1% penderita yang meninggal akibat COVID-

19 adalah laki-laki dan 42,9% sisanya adalah perempuan. 

Gejala awal infeksi virus Corona atau COVID-19 

bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit 

tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh 

atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami 

demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. 

Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh beraksi melawan virus corona  

Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang 

terinfeksi virus Corona, yaitu: 

 Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius) 

 Batuk kering 

 Sesak nafas 
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Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus 

Corona meskipun lebih jarang, yaitu: 

 Diare 

 Sakit kepala 

 Konjungtifitis 

 Hilangnya kemampuan mengecap rasa 

 Hilangnya kemampuan untuk mencium bau (anosmia) 

 Ruam di kulit 

Sedikit penjelasan saya salah satu kegiatan kami selama KKN ini dan 

menjelaskan secara singkat terhadap awal mula Covid-19 muncul, 

bahayanya, cara mencegah, dll. 

3.2. Menghijaukan Bumi, dan Lingkungan di Sekitar Kita 

Oleh : Liza Agustine 

Penghijauan bumi dan lingkungan merupakan salah satu tujuan dan 

arah bumi untuk dapat melestarikan lingkungan yang ada di Bumi. Bumi 

merupakan salah satu tempat makhluk hidup. Maka dari itu penting bagi 

seluruh warga bumi untuk menjaga kebersihan dan lingkungan yang ada di 

bumi. Kegiatan penghijauan ini dilaksanakan degan tujuan untuk 

menjadikan bumi menjadi lestari dan tetap terjaga. Selain itu dimasa 

pendemi covid-19 dalam melakukan kegiatan ini kami tidak lupa 

menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan ini sebagai upaya 

pencegahan covid-19. Dalam melakukan kegitan ini kami juga menetapkan 

kebersihan agar lingkungan Desa Kalitengah tersebut terlihat bersih. Kalau 

tidak dari diri sendiri siapa lagi untuk menjaga bumi ini. Maka dengan 

memberdayakan warga sekitar kelompok KKN-45 menggerakkan warga 

sekitar untuk dapat menjaga lingkungan sekitar balai desa Kalitengah tetap 

terjaga kebersihannya. 

         Pada kegiatan selanjutnya bertepatan hari minggu 14 maret 2021 kita 

melakukan pembuatan  vertical garden.yang dimana ketua kelompok 45 mas 

ivan mendesainkan bentuk vertical garden yang mau dibuat sedangkan 

teman-teman yang lainnya juga membantu menanam bunga disekitar balai 

desa ada berbagam bunga agar kelihatan pemandangan yang segar disisi lain 

sebagian teman-teman kelompok 45 membeli bunga yang tidak jauh dari 
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balai desa tersebut hanya melintasi jalan raya.tujuan vertical garden dari 

sampah plastik yang dimana Tujuan dari pembuatan  vertical garden adalah 

menyadarkan masyarakat agar dapat memanfaatkan botol plastik dengan 

baik sehingga lingkungan dapat semakin terjaga. Kebun vertikal mempunyai 

banyak manfaat seperti menghasilkan oksigen untuk lingkungan sekitarnya, 

dapat dibuat dimana saja, solusi bagi masyarakat yang tidak mempunyai 

lahan, dan menambah nilai estetika lingkungan rumah. 

         Dengan demikian, masalah mengenai sampah botol pastik dapat 

teratasi dengan baik, sehingga lingkungan menjadi semakin bersih dan sehat. 

Cara penanaman pada kebun vertikal juga sederhana dan mudah untuk 

dilakukan. Dalam pembuatan kebun vertikal digunakan tanaman hias dengan 

tata letak yang indah dan menarik menyesuaikan bentuk ruang. Struktur dari 

kebun vertikal dapat memudahkan kelompok KKN 45  dalam memelihara 

dan menjaga tanaman yang akan ditanam. Proses pembuatan  vertikal juga 

tidaklah sulit sehingga dapat mudah dibuat oleh kelompok KKN 45. 

         Dalam pembuatan kebun vertikal, langkah awal yang kita dilakukan 

adalah dengan mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat-alat yang 

dibutuhkan dalam pembuatan kebun vertikal yaitu botol bekas, kuas, dan 

lain-lain. Sedangkanbahan-bahan yang dibutuhkan yaitu cat, tanah, dan lain-

lain. Setelah alat dan bahan sudah tersedia, langkah berikutnya adalah 

membuat media tanam. Pembuatan media tanam dilakukan dengan cara 

mencampurkan tanah, pasir, dan pupuk organik dalam suatu wadah, 

Kemudian masukkan pupuk organik yang telah dibeli oleh kelompok 45 dan 

dimasukkan ke dalam botol plastik yang sudah dicat dengan berbagai warna. 

Setelah itu, tanaman hias ditanam dalam tanah yang terdapat pada botol 

plastik. Kemudian botol plastik disusun pada bidang vertikal dengan cara 

digantungkan. Kebun vertikal yang telah selesai dibuat, dapat digantungkan 

dimana saja seperti di tempat terbuka dan kemudian disusun dari atas ke 

bawah dan akhirnya vertical ganden kita menurut dosen pembimbing KKN 

yaitu bapak Miftahul Mushlih kurang menarik dan akhirnya kelompok KKN 

kelompok 45 mengubah bentuk vertical garden tersebut sehingah 

mendapatkan pujian oleh warga desa kalitengah setempat dan dijadikan 

sebagai objek foto-foto para ibu-ibu PKK.yang tentunya bikin bangga 

kelompok KKN 45 karena karyanya kita disukai oleh warga setempat. 

       Hasil dari kegiatan ini yaitu kebun vertikal yang terlihat sangat menarik 

karena botol plastik bekas di cat dengan kombinasi warna yang indah 
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sehingga menimbulkan kesan estetika terhadap objek tersebut. Tanaman 

yang digunakan adalah tanaman hias sehingga kebun vertikal dapat terlihat 

semakin menarik dan indah. Banyak masyarakat yang tertarik pada kebun 

vertikal tersebut. Sehingga, hasil tersebut sesuai dengan tujuan dari 

pembuatan kebun vertikal yaitu menarik perhatian masyarakat. 

 

 

3.3. IPTEK Solusi Kemandirian Daerah Urban 

Oleh : Dony Rakhmad Hidayat 

 

 Nama lengkap saya Dony Rakhmad Hidayat, saya lahir di Sidoarjo 

Jawa Timur, hobi saya berenang dan saat ini saya sedang menimba ilmu di 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, sebagai salah satu mahasiswa dari 

Fakultas Sains Dan Teknologi sudah sepatutnya saya sebagai penulis 

mengetahui apa arti sebenarnya dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Jika 

kita lihat pengertian dari para ahli, menurut Miarso teknologi merupakan 

suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Jadi proses yang 

berjalan tersebut dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, 

dimana produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah 

ada. 

Ilmu pengetahuan menjadi salah satu faktor yang menentukan 

tingkatan pola pikir seseorang di tengah masyarakat, Ilmu pengetahuan 

didapat melalui Lembaga kependidikan serta peranan para ahli, tetapi 

lembaga pendidikanpun juga tidak akan menghasilkan suatu generasi yang 

unggul jika tidak diimbangi dengan pembentukan mental yang kuat sehingga 

dapat membentuk karakter setiap individu, agar dapat bermanfaat bagi orang 

lain. Untuk memenuhi salah satu syarat menghasilkan Mahasiswa unggulan 

Lembaga Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, mengadakan 

program Kuliah Kerja Nyata meskipun dalam masa pandemi Covid-19 dan 

mewajibkan bagi mahasiswanya mematuhi protokol kesehatan, kehadiran 

Mahasiswa ditengah masyarakat yang sedang menjalani masa pembatasan 

sosial bersekala besar di harapkan dapat memberikan peruban yang positif 

diwilayah penempatan. 

KKN Pencerahan yang berlokasi di desa Kalitengah, Tanggulangin, 

Sidoarjo menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi saya dan tim untuk 

berkontribusi besar dalam pengembangan potensi desa, dan membantu 
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proses palayanan warga yang saat ini terganggu oleh adanya virus corona. 

Hal pertama yang kita lakukan sebelum memulai Kuliah Kerja Nyata yaitu 

pembentukan struktur pengurus KKN Kalitengah. Dan yang membuat saya 

terkejut saat pembentukan struktur yaitu terpilihnya saya sebagai wakil 

ketua, bingung dan perasaan was-was timbul dalam diri saya karena baru 

pertama kali saya mendapat amanah yang cukup merepotkan bagi saya, 

namun tugas harus saya pertanggung jawabkan dengan sepenuh hati, 

Langkah selanjutnya yaitu penyusunan program kerja KKN Kalitengah. 

 Minimnya informasi yang kita dapat tentang Desa Kalitengah 

menjadi salah satu kendala untuk menyusun program kerja yang dapat 

memberi manfaat bagi masyrakat desa kalitengah, koordinasi dengan 

perangkat dan warga desa menjadi solusi bagi kita untuk mendapatkan 

informasi akurat yang dapat kita jadikan sebagai patokan untuk program 

kerja KKN Kalitengah. Masukan dan informasipun kami kumpulkan untuk 

dijadikan bahan evaluasi menentukan program kerja yang tepat. Hasil yang 

kita dapat dari proses evaluasi untuk program kerja KKN Kalitengah yaitu, 

Pengadaan sistem pelayanan publik, sosialisasi pencegahan covid-19, 

penghijauan lingkungan dan program pengendalian sampah plastik menjadi 

fokus program kerja KKN Kalitengah dalam masa kerja yang telah 

ditentukan. 

Setelah program kerja disepakati bersama termasuk oleh Dosen 

Pembimbing Lapangan kita membentuk tim kerja sesuai dengan program 

kerja yang telah diambil dan disepakati bersama, dari banyaknya program 

kerja yang terdaftar, kita memilih salah satu program kerja yang dapat 

dijadikan sebagai kriteria program unggulan KKN Kalitengah, dan yang 

menjadi program unggulan yaitu pengadaan Aplikasi Pendataan Penduduk 

(SIPANDU). Sistem tersebut merupakan sistem aplikasi berbasis web yang 

akan digunakan Desa Kalitengah untuk melakukan pendataan dan 

monitoring keluar masuknya penduduk, saya yang menjadi salah satu tim 

pengadaan aplikasi SIPANDU merasa sangat tertantang untuk membangun 

program SIPANDU, Karena sebagai Mahasiswa Informatika saya harus 

lebih unggul dan lebih professional dibandingkan mahasiswa dari prodi 

selain Informatika. 

Saya sangat semangat dalam pengerjaan pengadaan SIPANDU 

karena tim mampu bekerja keras dan sangat konsisten dalam membuatnya 

hasilnya kita dapat menyelesaikannya hanya dalam kurun waktu 5 hari saja 
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dengan seluruh sistem yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Pelayanan 

di Desa Kalitengah, program pengadaan aplikasi SIPANDU menjadi salah 

satu bukti Mahasiswa Universitas Muhammadiyah mampu berkarya dan 

tidak kalah dari Universitas maju yang lain. Tugas tidak berhenti sampai 

disitu saja, ikut andil dalam program kerja yang lain juga menjadi salah satu 

hal yang wajib untuk saya lakukan beserta anggota tim yang lain agar setiap 

proker dapat dijalanakan secara maksimal dan membuahkan hasil yang 

memuaskan untuk kita dan khususnya untuk warga yang berlokasi disekitar 

wilayah kerja KKN Kalitengah. 

 Banyak sekali hal yang dapat saya jadikan pelajaran selama proses 

KKN terutama dalam kepemimpinan suatu kelompok kerja, karena pada 

kenyataannya menjadi seorag pemimpin merupakan hal yang cukup sulit, 

dibutuhkan kesabaran, konsisten, bijaksana serta tanggung jawab dalam 

membina kelompoknya, meskipun saya hanya seorang wakil yang secara 

tidak langsung memberi arahan kepada anggota, hal tersebut sudah cukup 

membuat saya agak kesulitan dan banyak melakukan kesalahan kepada 

anggota, tetapi terlepas dari semua itu KKN Pencerahan ini memberikan 

pelajaran yang berharga bagi saya mengenai suatu tanggung jawab sebagai 

seorang pemimpin. 

Yang terpenting bukan apa yang terjadi kepada diri kita di dalam 

kehidupan ini, tetapi bagaimana reaksi kita terhadap apa yang terjadi dalam 

kehidupan ini Tekniknya, percaya, semudah membalik tangan, Allah 

Mahaadil, apa yang bisa dipasang bisa dibongkar. Apa yang tidak ada, bisa 

jadi ada. Apa pun bisa di-install karena manusia Wakil Allah di bumi dan 

memilki kemampuan ekstra. 

 

3.4. Pernak-pernik Keindahan di Balik Botol Bekas  
Oleh : Aprillya Nurul Hidayah  

KKN ( Kuliah Kerja Nyata ) adalah bentuk kegiatan yang 

pengabdiannya kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan 

lintas. Umsida mengadakan program dari kampus yaitu KKN untuk semua 

mahasiswa yang ada di Umsida semester 6, biasanya KKN diadakan di luar 

kota tetapi pada saat pandemi ini KKN 2021 diadakan di daerah tempat 

tinggal atau sesuai dengan domisili mahasiswa. Saya di tempatkan di desa 

kalitengah yang sesuai dengan domisili tempat tinggal saya. Saya di 

kelompok 45 desa kalitengah mempunyai anggota 17 orang. Saya senang di 
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di KKN ini karena teman-teman saya sangatlah kompak sehingga proker-

proker yang kita buat terlaksana dengan baik. Pada kelompok 45 ini dibuat 

secara shift karena keadaan nya pandemi sehingga tidak di perbolehkan 

untuk berkerumun, sehigga dibuatkanlah shift ada yang shift pagi dari pukul 

08:00 sampai  pukul 14:00, kalau shift sore dari pukul 14:00 sampai pukul 

18:00. Saya mendapatkan proker vertical garden.  

Vertical Garden biasa disebut dengan dinding hijau adalah metode 

bercocok tanam dengan menggunakan lahan yang sempit dan terbatas dan 

menggunakan dinding atau ruang  secara vertikal kemudian menutupi 

tumbuhan yang tumbuh di atas media tanam, dan juga mendaur ulang barang 

bekas contohnya seperti botol yang digunakan sebagai penganti pot.  

 

 
Gambar 5. Hasil daur ulang botol bekas sebagai pot tanaman hias 

Saya dan teman-teman mengerjakan vertical garden di balaidesa 

kalitengah awal sebelum melaksanakan vertical garden keadaanya  belum 

terawat. Sehingga saya dan teman-teman merubah keadaan dinding yang ada 

di balai desa dengan hijau dan asri, awal pengerjaan vertical garden pada 

tanggal 4 maret 2021 dengan menyicil mengumpulkan botol-botol bekas, 

membeli caat untuk memberikan warna di botol bekas tersebut, sehingga 

teman-teman ada yang mmbersihkan botol, ada yang memberi warna pada 

botol tersebut. Kita mengerjakannya dengan bergantian dari shift pagi dan 
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shift sore. Pada hari minggu tanggal 7 maret 2021 pukul 08:00 kita 

mengadakan bersih bersih atau kerja bakti untuk memberiskan tempok dan 

taman di balai desa kalitengah dari yang menggosok tembok dengan 

penggosok karena banyak kotoran yang menempel pada dinding tersebut, 

ada juga yang membersihkan teman kecil. Kita mengerjakan sampai siang 

hari.  

Pada keesok harinya atau hari selanjutnya keadaan botol yang 

sudah kering, teman-teman memberikan gambaran atau lukisan pada botol 

tersebut sesuai dengan kreasi teman-teman. Ada yang mengambar pohon, 

ada yang mengambar pemandangan, dan lain-lain.  Kita kalau memberiskan 

taman kecil pada sore hari karena kalau mengerjakan pada jam-jam kerja 

atau siang hari takutnya nanti menganggu warga yang ada di balai desa. 

Walupun mengguras tenaga tetapi kita mengerjakannya dengan happy.  

Setelah selesai membersihkan dinding dan taman kecil, lalu kita 

memberikan warna pada dinding tersebut dengan cat, ada dua warna yaitu 

hijau dan kuning soft, yang akan membuat dinding lebih bersih dan bagus. 

Kita mengerjakannya pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021, setelah 

membersihkan lanjut mengecat pada dinding dengan bergantian.  

 

 

Gambar 6. Proses pengecatan 

dinding untuk latar belakang Vertical 

Garden 

 
Gambar 7. Proses penanaman 

tanaman hias pada Vertical Garden 

Setelah itu kita menyusun botol-botol menggunakan tali secara 

bertahap, karena teman-teman juga mengerjakan proker lain juga agar 

nantinya selesai dengan sama. Setelah kita menyusun botol, saya dan teman-
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teman membeli banyak bunga untuk ditanam di taman kecil, toko bunganya 

tidak jauh hanya menyembrang jalan raya sudah sampai ke tempat toko jual 

bunga, tidak hanya bunga saja yang di tanam melainkan tanaman toga juga di 

tanam di taman kecil tersebut. Dan juga membeli pupuk untuk perawatan pada 

tanaman, tak lupa juga memberikan vitamin agar tanaman tumbuh dengan 

indah. Kemudian setelah melakukan berburu tumbuh – tumbuhan dan pupuk, 

kami melakukan kegiatan yaitu bercocok tanam di taman kecil yg sudah kami 

sediakan.  

           Saat semua tumbuhan sudah terkumpul dan seluruh mahasiswa sudah 

siap di taman, kami dengan segera bergegas melalukan tugas masing- masing. 

Akan tetapi, sebelum menghiasi taman dengan tumbuhan kami mencari ide 

dan bertukar pikiran untuk bagaimana bentuk dan pola tumbuhan tersebut agar 

tersusun rapi dan cantik. lalu setelah menemukan jawaban untuk desain yg 

indah, ada beberapa mahasiswa mulai mengambil botol dan merakitnya untuk 

dijadikan vas bunga, dan ada yg mengisi pupuk dan menanam bunga dan 

tanaman toga tersebut. Setelah tersusun dengan rapi jadilah Vertical Garden – 

nya.  

 
Gambar 8. Hasil pembuatan Vertical Garden 

3.5. Inovasi Teknologi Di Tengah Pandemi 

  Oleh : Debi Rahmadhani  

 

Masih di tahun 2021 bersama pandemi Covid 19 yang sudah ada 

dari tahun 2020, satu tahun sudah wabah virus ini menjangkiti seluruh dunia, 

tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia pun jumlah pasien dan korban covid 
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masih banyak, karena virus ini mudah menyebar melalui sentuhan dan 

melalui udara. Sehingga untuk mencegah penularan virus tersebut maka 

dilakukan social distancing dengan membatasi kegiatan masyarakat agar 

tidak memunculkan lebih banyak lagi kluster penyebaran Covid 19.  

Tidak seperti tahun sebelumnya kegiatan KKN tahun 2021 ini tidak 

bisa berjalan normal seperti KKN pada umumnya. Akibat dari adanya 

pembatasan kegiatan sosial berskala besar ini KKN Pencerahan UMSIDA 

2021 dilakukan dilingkungan yang tertera sesuai domisili mahasiswa yang 

mengikuti KKN tersebut. Tidak terkecuali dengan KKN yang ada di Desa 

Kalitengah yang berlokasi di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. 

Di desa ini setiap tahunnya sering digunakan sebagai tempat mahasiswa 

UMSIDA untuk menjalankan kegiatan KKN. 

Saya merupakan satu diantara anggota tim KKN-P 45 Desa 

Kalitengah tahun 2021. Sedikit menjelaskan tentang KKN itu sendiri 

merupakan kepanjangan dari Kuliah, Kerja, Nyata. Sedangkan pengertian 

dari KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh 

mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan 

daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya 

berlangsung antara satu sampai dua bulan dan bertempat di daerah setingkat 

Desa. Di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo kegiatan KKN ini wajib 

diikuti oleh semua mahasiswa setingkat semester 6. 

Program Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) merupakan salah satu mata kuliah di perguruan tinggi yang 

wajib ditempuh oleh mahasiswa. Pada tahun 2021 ini di UMSIDA terdapat 

dua macam Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang ditawarakan kepada 

Mahasiswa, diantaranya : Kuliah Kerja Nyata Pencerahan (KKN-P) dan 

Kuliah Kerja Nyata Terpadu (KKN-T). Berdasarkan dari beberapa macam 

KKN yang saya tulis tersebut pembedanya yaitu waktu dan tempat 

pelaksanaannya. KKN yang pada kesempatan ini sedang kami laksanakan 

merupakan KKN Pencerahan. Program Pengabdian Kepada Masyarakat 

yang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan mulai 22 Februari – 1 April 2021. 

KKN Pencerahan atau bisa juga disebut dengan KKN non kerja 

2021 ini dibagi menjadi 2 sub bagian. Yang pertama adalah Klaster, 

kelompok KKN yang dibentuk berdasarkan lokasi terdekat mahasiswa. Dan 

yang kedua adalah Mandiri, mahasiswa  bisa mengabdi di daerahnya 

masing-masing dan program ini khusus diperuntukkan bagi mahasiswa yang 
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sedang berada diluar kota atau memiliki komorbid. Pada pelaksanaan 

kegiatan KKN tahun ini menggunakan kombinasi daring luring atau tidak 

ada live in sehingga tidak ada posko KKN. 

Pada KKN-P kelompok 45 ini klasterisasi kelompok didasarkan 

sesuai dengan domisili mahasiswanya. Anggota tim KKN kami berjumlah 

17 orang yang juga warga domisili Desa Kalitengah. Sesuai dengan tema 

KKN-P UMSIDA 2021 ini membanngun masyarakat mandiri melalui 

pengabdian berbasis sosiokultural dan teknologi, kami kelompok KKN 45 

Desa Kalitengah menyusun program pengabdian masyarakat yang 

diharapkan sesuai dan bisa bermanfaat bagi masyarakat di Desa Kalitengah. 

Setelah kami menggali informasi dari perangkat desa serta warga setempat, 

program kerja kami yang dilaksanakan selama KKN ini yaitu Pengadaan 

sistem pelayanan publik, sosialisasi pencegahan covid-19, penghijauan 

lingkungan dan program pengendalian sampah plastik, serta pendidikan 

karakter anak berbasis al-qur’an menjadi fokus program kerja KKN 

Kalitengah dalam masa kerja yang telah ditentukan. 

 

Berdasarkan hasil diskusi kami juga kesepakatan dari semua 

anggota tim KKN-P 45 serta Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), kami 

memilih salah satu dari semua program kerja yang telah disebutkan tadi dan 

yang diharapkan dapat dijadikan sebagai kriteria program unggulan di KKN-

P 45 ini, program unggulan kami yaitu pengadaan Aplikasi Pendataan 

Penduduk (SIPANDU). Sistem dari aplikasi SIPANDU ini berbasis web 

yang nantinya akan digunakan Desa Kalitengah dalam melakukan pendataan 

dan monitoring keluar masuknya penduduk.  

Pembuatan aplikasi ini memakan waktu kurang lebih satu minggu, 

dan untuk entry data hingga pemrosesan selesai dibutuhkan waktu kurang 

lebih 3 minggu lamanya. Dalam penginputan data kami berbagi tugas 

dengan semua anggota tim KKN-P 45, yang dimana satu orang mendapat 

tanggungjawab untuk menginput data warga satu RW. Agar program kerja 

bisa terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kami setiap 

harinya membuat agenda target apa saja yang harus dicapai dalam satu hari. 

Untuk penginputan data aplikasi SIPANDU ini ditargetkan dalam satu hari 

harus memasukkan data kurang lebih 50 KK, begitu pula dengan hari 

berikutnya hingga target terpenuhi.  
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Keterbatasan dikala pandemi seperti ini tidak mengurangi semangat 

kami dalam menciptakan program kerja yang kreatif dan inovatif. 

Diantaranya yaitu melalui pengadaan program pendataan kependudukan 

berbasis digital ini. Majunya teknologi di zaman ini bisa membantu di segala 

aspek, tidak terkecuali pemerintahan khususnya pemerintahan desa yang 

pastinya juga membutuhkan teknologi digital untuk memudahkan pelayanan 

publik yang baik. 

Berawal dari salah satu perangkat desa yang mengatakan pada kami 

bahwa pemerintah desa belum memiliki aplikasi untuk pengolahan data 

kependudukan, dan mereka berharap agar tim KKN-45 bisa membantu 

menyelesaikan problematika tersebut. Berbekal ilmu dan pengalaman yang 

kami pelajari serta berkat bimbingan DPL kami akhirnya aplikasi bisa 

selesai dibuat. Penggunaan aplikasi tersebut pun juga relatif mudah 

penggunaannya, kedepannya aplikasi ini akan diserahkan kepada pihak 

pemerintah desa untuk dikelola lebih lanjut. Dengan adanya aplikasi 

SIPANDU ini kami berharap bisa bermanfaat bagi masyarakat desa 

Kalitengah. 

Selain pengadaan aplikasi pengolahan data kependudukan, kegiatan 

KKN kami lainnya yaitu penghijauan lingkungan dan program pengendalian 

sampah plastik. Untuk kegiatan penghijauan lingkungan, kami membuat 

vertikal garden serta menanami lahan kosong dan merapikan kembali 

tanaman yang kurang terawat. Sedangkan untuk pengendalian sampah 

plastik, kami mengumpulkan botol bekas lalu mendaur ulang untuk 

digunakan sebagai alternatif pot tanaman untuk vertikal garden tersebut. 

Tidak hanya itu kami juga melakukan sosialisasi pencegahan Covid 19 

kepada ibu-ibu PKK yang bertempat di pendopo balai desa. Kami juga 

mengadakan kegiatan pembelajaran baca quran kepada anak - anak agar 

mereka dapat mempelajari al quran dengan baik.  

Dengan dilaksanakannya Program Pengabdian Kepada Masyarakat 

ini Mahasiswa dan Masyarakat mendapat banyak ilmu. Mahasiswa dapat 

terjun secara langsung ke dalam lingkungan masyarakat untuk memecahkan 

masalah dengan berbagai pertimbangan. Masyarakat juga mendapatkan 

banyak hal-hal baru dari terobosan mahasiswa. Dan dengan adanya kegiatan 

Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini kami semua dapat belajar 

secara langsung dengan warga desa kalitengah khususnya, mengenai 
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bersosialisasi, berkegiatan maupun berkolaborasi saling membantu satu 

sama lain dan bertukar pikiran mengenai ide yang bisa di sampaikan. 

 

 

 

 

 

 

3.6.  Warna Baru di Balik Penghijauan Desa  
Oleh : Islamiya Ariyanti  

 

Vertical Garden adalah salah satu proker dari kelompok KKN-P 45, 

Vertical Garden disebut juga dinding hidup atau dinding hijau. Sangat cocok 

untuk keterbatasan lahan atau sempit, dengan menggunakan dinding atau 

ruang secara vertikal dengan menutupinya dengan tumbuhan yang tumbuh di 

atas media tanam. Vertical Garden dapat ditempat indoor atau outdoor dan 

dapat membuat tempat tampak lebih indah dan asri. Beberapa hal yang harus 

diperhatikan mengenai posisi tumbuhan agar enak dipandang. Misalnya 

struktur penanaman, warna tumbuhan, serta karakter tumbuhan yang akan 

dibudidayakan dikebun vertikal. Adanya susunan Vertical Garden membuat 

dinding terlihat lebih hijau dan segar. Vertikal Garden tanaman yang mudah 

dirawat, Dari proses penanaman, Penyiraman. Dan dibutuhkan kreativitas 

agar menumbuhkan kreasi-kreasi baru sehingga menimbulkan rasa 

kenyamanan ditempat itu. 

KKN-P Kelompok 45 berkreasi membuat pot dari botol bekas 

karena pemanfaatan barang bekas agar tidak menjadi beban lingkungan. 

Membuat pot dari daur ulang sampah sudah banyak beredar ada yang 

membuat pot dari perabot dapur bekas ,kaleng, botol plastik dan lain-lain. 

Kelompok kami memilih membuat pot dari botol bekas yang  tengahnya 

dibelah menggunakan karter, setelah itu digunting rata sehingga menjadi 2 

bagian, bawah botol diberi lubang kecil-kecil untuk mengeluarkan air agar 

tanaman tidak mudah busuk. Setelah itu botol di cat berwarna putih, lalu 

botol dilukis dengan cat akrilik . Botol yang sudah kering diberi tanah 

sebagai media tanam yang dicampur dengan pupuk lalu diberi tanaman, 

Samping-samping botol dilubangi agar dapat di paku di dinding ataupun 
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dapat di tali menggunakan tali tampar kecil yang di susun untuk mengaitkan 

di galvalum, Setelah itu di paku di dinding. Kelompok kami juga 

menggunakan polybag Agar dinding terlihat cantik dan menarik. Polybag 

tersebut di beri tanah dan pupuk tengah-tengah di lubangi untuk diberi 

tanaman lalu di beri tanah dan pupuk secukupnya.   

 

 
Gambar 9. Proses Pengecatan botol 

bekas 

 
Gambar 10. Proses pengeringan 

hasil pengecatan botol bekas 

 
Gambar 11. Vertical Garden dari botol bekas dan Polybag 
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 Kelompok 45 mengadakan kerja bakti untuk persiapan Vertikal 

Garden, Dengan kompak ada yang menyapu, Mencabut rumput dan tumbuhan 

yang sudah kering dan mati. Setelah itu membersihkan dinding agar tidak 

berlumut dengan menggosok dinding diberi air. Lalu dinding yang sudah 

bersih dicat dengan 2 warna agar terlihat cerah, Ada juga yang membeli 

tanaman seperti tanaman toga dan tanaman hias untuk Vertikal Garden. Kami 

membeli tanaman berpindah-pindah tempat untuk membandingkan harga. 

Adanya perbedaan pendapat satu sama lain sehingga Vertikal Garden kami 

menjadi tidak beraturan Sehingga mendapatkan komplain dari mitra (Desa) 

kurang puas oleh hasil kita. Sehingga Kelompok 45 berfikir untuk membeli 

rumput tanam, Tanaman hias lagi untuk memperindah dinding dan 

membelikan tanaman agar terlihat rimbun, Anggota kami mengerjakan sampai 

larut malam, Dan salah satu anggota kami ada yang mempunyai ide dengan 

membuat gambar dengan cat yang berbentuk tangan yang dihiasi dengan 

lukisan bunga bertulisan “KKN 45 UMSIDA”. dan akhirnya mendapat respon 

baik dari warga dan Mitra (Desa) dengan adanya ide kreativitas baru. 

 

 

 
Gambar 12. Proses presiapan pengecatan dinding untuk Vertical Garden 
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Gambar 13. Hasil pengecatan dinding untuk Vertical Garden 

 

 
Gambar 14. Pembersihan lahan untuk Vertical Garden 

 
Gambar 15. Persiapan Tanaman hias untuk Vertical garden 

Terima kasih untuk teman-teman KKN-P kelompok 45 di desa 

Kalitengah, Selama KKN-P kita sudah melewati lika liku bersama. 
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Membangun kerja sama kelompok tidak selalu mudah, Meskipun kadang 

berbeda pendapat tetapi kelompok kami tetap kuat solid dan saling menghargai 

satu sama lain. Dan saya berharap pertemanan kita tidak hanya disini. Semoga 

kita menjadi teman baik sekarang dan seterusnya. Saya sangat senang dapat 

bertemu dengan orang-orang baik  

 

3.7.  KKN 45 dengan Semangat 45 

  Oleh : Rini Nofita  

Perkenalkan saya Rini Nofita dari Prodi Akuntansi, saya merupaka 

salah satu anggota KKN-P kelompok 45 Desa kalitengah kecamatan 

Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo kelompok kami ini berjumlah 17 orang, 15 

anak perempuan dan 2 anak lali-laki. KKN-P Kelompok-45 Umsida  ini 

dimulai dari tanggal 22 Februari 2021 – 1 April 2021. 

Berada dalam suatu kelompok baru merupakan suatu hal yang sangat 

menyenangkan. Karena dalam kelompok baru tersebut saya bertemu dengan 

banyak teman baru yang sebelumnya belum saya kenal sama sekali. Walaupun 

kami baru berkenalan namun kami memiliki prinsip yang sama dalam 

menjalankan KKN kali ini. Kami sama sama ingin agar KKN kami bermanfaat 

untuk banyak orang.  

Hari pertama kami bertemu diisi dengan perkenalan dan rencana 

observasi lingkungan. Karena kondisi sedang dalam masa pandemi maka kami 

sepakat untuk membagi observasi kedalam beberapa kelompok untuk 

menghindari kerumunan. Setelah kami melakukan observasi dilanjutkan 

dengan mencari penyelesaian masalah yang ada. Beberapa program kerja telah 

kami susun dengan rapi. Setelah menyusun semua program kerja yang ingin 

kami buat, pertama kami menjalankan sebuah program kerja yang mana 

program kerja tersebut berkolaborasi dengan desa. Untuk melaksanakan 

pelayanan prima  diperlukan pengolahan data yang baik. Saat ini pemerintahan 

Desa kalitengah masih belum memiliki program pengolah data kependudukan 

yang memadai.salah satu solusi untukpermasalahan tersebut adalah pengadaan 

apliaksi sipandu. 

Sipandu sendiri merupakan singkatan dari Sistem pendataan 

penduduk. Pada saat observasi salah seorang perangkat desa mengatakan 

bahwa desa belum memiliki program pribadi yang berisi data kependudukan.  

Selain tidak adanya aplikasi pengolah data terdapat masalah lain yakni 

kurangnya SDM yang memadai. Saya dan teman teman memutuskan untuk 



29 

 

membantu pengimputan data kependudukan agar data dapat segera digunakan 

oleh desa. 

Selain membantu pengadaan aplikasi untuk pemerintah desa, kami 

juga melaksanakan Edukasi dan pemahaman tentang protokol kesehatan akan 

diberikan bersama dengan pengajaran BQ diTPQ setempat. Dalam pengajaran 

BQ akan dilakukan sesuai dengan ajaran Rosul. Pengajaran juga akan diselingi 

dengan fun games sehingga para santri tidak akan jenuh saat pembelajaran. 

Pengedukasian yang kami laksanakan diselingi dengan sosialisasi penerapan 

protokol kesehatan karna banyak dari anak anak yang belum mengerti 

bagaimana penerapan protokol kesehatan 

Tak hanya mengajar BQ, kelompok kami juga melakukan 

penyemprotan disinfectan pada tempat temat ibadah. Hal ini bertujuan untuk 

memotong penyebaran rantai penularan Virus covid – 19.  Menurut kami 

apabila tempat ibadah bersih dan nyaman maka masyarakat pun dapat 

melakukan ibadah dengan tenang dan nyaman tanpa perlu khawatir tentang 

penularan virus Covid – 19. 

Pada awal pelaksaan Kegiatan KKN kami berinisiatif untuk 

mengajarkan metode bercocok tanam dengan metode Vertical garden. 

Mengingat tingginya keinginan masyarakat untuk bercocok tanam ditengah 

padatnya pemukiman . Metode vertical garden msangat cocok di aplikasikan 

pada desa ini karna metode ini tidak memerlukan lahan yang luas. Namun 

melihat kondisi kantor pemerintahan Desa saat ini yang sedang dilakukan 

pemeliharaan gedung, sehingga kantor balai desa terlihat sangat gersang. maka 

kami berkeinginan untuk melakukan penghijaun dan pembuatan Vertical 

garden dibalai desa. Vertical garden sengaja kami letakkan di kantor balai desa 

karna menurut kami kantor balai desa adalah tempat yang sering didatangi oleh 

warga.  

KKN ini terasa sangat singkat, mungkin karna rasa kebersamaan dan 

kekeluargaan yang terjalin dianta kami sangat baik sehingga tak terasa KKN 

ini segera berakhir. Harap saya  walaupun berakhirnya kegiatan KKN-P 

Kelompok-45 ini kami semua masih bisa saling silahturahmi dengan baik. 

Semoga segala kegiatan dan kesibukan yang menanti tak menghalangi 

komunikasi kita. “saduluran Salawase” adalah doa yang saya ucap untuk Tim 

KKN kelompok 45.  Dan teruntuk teman-temanku semua terima kasih karne  

sudah menjadi rekan di program KKN-P kali ini, saya sangat senang dapat 

berjumpa dan kenal dengan kalian semuanya. Terakhir untuk dosen 
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pembimbing lapangan kami, saya ucapkan terima kasih banyak. atas 

bimbingan dan ilmunya. 

Sekian cerita singkat saya dan teman-teman selama KKN-P ini 

berjalan, terima kasih atas kebaikan dan kehadiran semua, semoga kita semua 

selalu sehat dan bisa bertemu kembali di lain waktu.  

 

3.8.  Mengenalkan Al Qur’an pada anak-anak  

  Oleh : Novita Dwi Herlina 

 

Saya Novita Dwi Herlina dari Prodi Administrasi Publik, 

mendapatkan lokasi KKN yang tak jauh dari rumah, yaitu bertempat di Desa 

Kalitengah sendiri yang mana jarak tempuh tidak terlalu jauh. Saya berada 

pada Kelompok KKN-P  di Kelompok-45 Umsida, kelompok kami ini 

berjumlah 17 orang, 15 anak perempuan dan 2 anak lali-laki. KKN-P 

Kelompok-45 Umsida  ini dimulai dari tanggal 22 Februari 2021 – 1 April 

2021. 

  Saya senang berada pada kelompok ini karena mendapat teman baru, 

walaupun sudah beberapa orang sudah saya kenal. Kelompok kami membuat 

beberapa program kerja, salah satunya adalah proker BQ (Baca Al-Qur’an). 

Kebetulan saya mendapat bagian untuk menjalankan proker ini. .Karena saat 

ini masih dalam masa pandemic Covid-19 ,Kegiatan mengajar mengaji 

tersebut kami laksanakan satu minggu sekali yaitu setiap hari jumat jam 6 

sehabis maghrib sampai dengan jam 8 malam yang bertempat di rumah Nada 

salah satu anggota kelompok kami. Jumlah murid yang ikut belajar mengaji 

bersama kami yaitu ada sekitar 10 anak. Saat berkumpul, kami masih tetap 

mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, memakai 

handsanitizer, serta social distancing.  

  Kegiatan ini dijadikan sebagai bentuk pengabdian rohani mahasiswa 

UMSIDA kepada masyarakat  Desa Kalitengah. Kegiatan ini dilaksanakan 

dengan ikutserta dalam kegiatan menyimak bacaan dan belajar baca 

tulis alquran. Proses pembelajaran diawali dengan doa bersama, disusul 

dengan membaca setoran sesuai dengan tingkatan anak, dan diakhiri dengan 

doa bersama. 

  Program kerja kali ini tidak hanya mengaji, tetapi kita adakan fun 

games untuk murid-murid agar tidak jenuh saat belajar. Kami juga melatih 

murid laki-laki untuk adzan dan iqomah. Setelah belajar mengaji selesai, kami 

https://www.kompasiana.com/tag/alquran
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selalu memberikan beberapa snack untuk adik-adik agar selalu semangat saat 

belajar bersama kami. 

Saya tidak hanya mengerjakan proker BQ saja, tetapi juga membantu 

proker teman-teman yang lain. Seperti membuat Vertical garden. Terlaksana 

sudah program kerja kami Kelompok-45, begitu banyak pengalaman dan 

manfaat yang kami dapatkan selama beberapa bulan ini. Banyak juga cerita-

cerita yang kami lewati, susah, senang, sedih menjadi sebuah tawa, meskipun 

ada juga kendala akan tetapi kami semua bisa melewatinya satu persatu.  

Semoga dengan berakhirnya kegiatan KKN-P Kelompok-45 ini kami 

semua masih bisa berteman dengan baik, meskipun nantinya kami sudah 

mempunyai kesibukan masing-masing, kami bisa dan selalu berkomunikasi 

dengan baik. Untuk teman-temanku terima kasih sudah menjadi teman terbaik 

di program KKN-P kali ini, saya sangat senang bisa bertemu dengan kalian 

semuanya. Begitulah cerita singkat saya dan teman-teman selama KKN-P ini 

berjalan, terima kasih atas kebaikan dan kehadiran semua, semoga bisa 

bertemu kembali di lain waktu. 

 

3.9. Lawan Covid-19, Sayangi Orang Sekitarmu 

 Oleh : Novia Dwi Putri Utami 

 

Sudah 1 Tahun lebih virus Covid-19 ini menjadi momok yang 

menakutkan di seluruh dunia, yang mana virus ini membuat sistem kehidupan 

di bumi jadi sangat terhambat bahkan mati seketika karena sangat berimbas 

mulai dari sektor perekonomian, sektor pendidikan, sektor pemerintahan, dan 

masih banyak lagi sektor-sektor yang terkena imbas dari pandemi Covid-19. 

Disini saya Novia Dwi Putri Utami mahasiswi Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo Fakultas Bisnis Hukum Dan Ilmu Sosial dengan jurusan Administrasi 

Publik melaksanakan kegiatan yang bertajuk Kuliah Kerja Nyata (KKN). Ya 

seperti tema KKN-nya kita harus tetap semangat menjalankan kegiatan 

walaupun dalam keadaan pandemi, tunjukkan bahwasanya dalam kegiatan 

KKN-P (Pencerahan) ini benar-benar bisa terlaksana dengan sukses dan 

berkesan untuk masyarakat disekitar. 

Berbeda dari KKN sebelumnya disini kita dituntut dan tetap patuh 

kepada aturan pemerintah yaitu tetap dalam berkegiatan, selalu mematuhi 

protokol kesehatan, awalnya sempat bingung untuk mencari teman kelompok, 

harus extra mencari kesana kesini tanya info keteman dan pada akhirnya 
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terkumpullah seluruh anggota yang masuk di kelompok 45 yang sudah 

ditentukan dari pihak panitia di grup Whatsapp. Setiap kelompok memiliki 

macam-macam untuk jumlah anggota tergantung dari lokasi tempat tinggal 

masing-masing dimana lokasi tempat tinggal saya di Kalitengah Tanggulangin 

Sidoarjo sehingga jumlah anggota kelompok di Desa Kalitengah berjumlah 17 

orang, kemudian kami saling berdiskusi mengenai penyusunan panitia dimana 

saya di amanahi menjadi Bendahara. Kami dipertemukan dengan berbagai 

karakteristik orang dan prodi yang berbeda-beda inilah yang akan menjadi 

cendekiawan-cendekiawan yang sukses. Tibalah saatnya kami saling bertukar 

fikiran saling diskusi, untuk menentukan program kerja dan kegiatan 

kedepannya selama KKN berlangsung. Berbagai macam ide dan gagasan yang 

kita lontarkan masing-masing individu rapat beberapa jam masih belum 

menentukan proker dan ide ide nya semua bagus tapi agak banyak yang 

keberatan juga dengan gambaran proker yang ditentukan masing-masing, dari 

berbagai hasil diskusi yang panjang akhirnya kami menyepakati beberapa 

proker dan kegiatan kedepannya selama KKN. 

Dari beberapa proker yang akan kami kerjakan selama KKN 

berlangsung kami membagi ke beberapa tim, dimana salah satunya proker saya 

memegangnya bersama 3 rekan anggota kelompok yaitu melakukan 

penyemprotan disinfektan pada masjid yang bertujuan untuk menangkal virus 

corona dikarenakan disinfektan merupakan cara menghilangkan atau 

membunuh segala hal terkait mikroorganisme baik virus maupun bakteri, pada 

objek permukaan benda mati. Pentingnya disinfeksi karena memang ada studi 

yang mengatakan bila virus corona, bisa bertahan di benda mati. Bahkan di 

udara hingga beberapa jam. Bahan disinfektan berbeda dengan antiseptik baik 

secara tujuan, dosis, dan teknik yang digunakan dengan tujuan penyemprotan 

di masjid agar masyarakat tak perlu kuatir terpapar saat menjalankan ibadah 

dimasjid selama tak lupa menerapkan protokol kesehatan yang di anjurkan 

pemerintah dan tetap menggunakan masker karena di tengah masa pandemi 

seperti saat ini, timbul berbagai kekhawatiran.  
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Gambar 16. Penyemprotan Desinfektan di masjid sekitar 

Pasalnya pandemi ini tidak hanya berpengaruh pada kesehatan 

masyarakat, namun juga membawa dampak di berbagai sektor. Seperti yang 

kita ketahui, virus ini sangat mudah menular dari satu orang ke orang lain. 

Untuk mencegah penularannya, penggunaan disinfektan secara luas diperlukan 

untuk membantu memutus rantai penularan Covid-19. Program kerja 

penyemprotan disinfektan dilaksanakan dengan upaya agar memutus rantai 

penyebaran virus Covid-19. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat 

memberikan kenyamanan kepada masyarakat Desa Kalitengah dalam 

melakukan aktivitas di masjid selama masa pandemic. 

Tidak hanya penyemprotan disinfektan, kegiatan kami selanjutnya 

guna mencegah penyebaran virus Covid-19 yaitu melakukan Sosialisasi 

mengenai Covid-19 dengan semua anggota kelompok kepada masyarakat dan 

kerja sama pemerintah desa dengan tujuan memberikan pemahaman lebih 

detail mengenai Covid-19 kemudian tentang bagaimana cara penanganan 

apabila terpapar virus tersebut dan cara pencegahan agar tidak tertular dengan 

gerakan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun, Menjaga jarak, 

Menjauhi kerumunan dan Membatasi interaksi). Gerakan 5M juga merupakan 

salah satu upaya untuk mengembalikan geliat perekonomian di Indonesia 

untuk mengembalikan percepatan ekonomi. 
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Gambar 17. Sosialisasi Covid – 19 dengan warga sekitar 

Semua masyarakat yang hadir di balai desa Kalitengah antusias untuk 

mendegarkan dan memahami betapa pentingnya gerakan 5M guna membantu 

mencegah penularan virus Covid-19. Gerakan sosialisasi Covid-19 ini juga 

dibarengi dengan pemberian 100 masker dengan tujuan agar masyarakat 

menyadari pentingnya memakai masker untuk membatasi penyebaran Covid-

19 sesuai dengan anjuran permerintahan. Namun hingga saat ini, masih banyak 

masyarakat yang seakan lalai terhadap virus Covid-19 ini, salah satunya para 

lansia yang kurang adanya edukasi yang menyebabkan masih banyak 

masyarakat yang ketika bepergian tidak memakai masker. Sehingga saya dan 

teman-teman saya menekankan agar dalam melakukan aktivitas masyarakat 

wajib dan disiplin bermasker dimanapun berada, baik keluar di depan rumah 

saja, hingga tempat umum. Masa pandemi ini tidak dapat diprediksi kapan 

akan selesai. Mau tidak mau masyarakat harus bisa berdampingan dengan 

virus Covid-19. Oleh karenanya protokol kesehatan pencegahan penyebaran 

Covid-19 harus tetap diterapkan di masyarakat. Penerapan protokol kesehatan 

tersebut sebagai adaptasi kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari. Seperti 

jaga jarak, cuci tangan, memakai masker diharapkan menjadi standart baru 

menjalani kehidupan sehari-hari. Hal tersebut diharapkan dilakukan 

masyarakat dimana saja.  

 

3.10. Pendidikan Karakter Anak Berbasis Al-Qur’an 

  Oleh : Nilna Nada Hudayah 
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Dampak globalisasi diibaratkan seperti pisau bermata dua, positif dan 

negatif memiliki konsekuensi yang seimbang. Kompetisi, integrasi, dan 

kerjasama adalah dampak positif globalisasi. Sedangkan dampak negatif antara 

lain lahirnya generasi instan, dekadensi moral, konsumerisme, bahkan 

permisifisme. Selain itu dampak negatif lainnya adalah muncul tindakan 

kekerasan, penyalahgunaan obat-obat terlarang, seks bebas, dan kriminalitas. 

Semua hal negatif tersebut berujung pada hilangnya karakter bangsa. Secara 

filosofis pendidikan karakter merupakan kajian ilmu yang paling rasional dan 

aktual karena membahas tentang tingkah laku manusia yang tidak lekang oleh 

perubahan zaman. Selain itu pendidikan karakter memiliki landasan normatif, 

menurut Hamdani Hamid & Beni Ahmad Saebani antara lain: a) Berasal dari 

ajaran Agama Islam, yaitu dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, berlaku pula untuk 

ajaran agama lainnya yang banyak dianut manusia. b) Adat kebiasaan atau 

norma budaya. c) Pandangan-pandangan filsafat yang menjadi pandangan 

hidup dan asas perjuangan suatu masyarakat atau suatu bangsa. d) Norma 

hukum yang telah diundangkan oleh Negara berbentuk konstitusi, undang-

undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat memaksa 

dan mengikat akhlak manusia. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pendidikan karakter 

memiliki landasan filosofis dan normatif sebagai pijakan dalam 

operasionalnya. Hal ini mengingat bahwa karakter merupakan pengetahuan 

yang memikirkan hakikat kehidupan manusia dalam bertingkah laku, sehingga 

diperlukan landasan sebagai pedoman dalam berinteraksi dan berasosiasi. 

Sejak 14 abad yang lalu atau sejak pertama Al-Qur’an diturunkan, Islam telah 

memberikan konsep-konsep tentang pendidikan karakter.Salah satu ayat yang 

menerangkan tentang pendidikan karakter adalah Q.S Luqman ayat 12-24, 

Walaupun terdapat banyak ayat Al-Qur’an yang memiliki keterkaitan dengan 

pendidikan karakter, namun Q.S Luqman ayat 12-14 karena ayat ini mewakili 

pembahasan ayat yang memiliki keterkaitan makna paling dekat dengan 

konsep pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah upaya penanaman 

kecerdasan dalam berfikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengalaman 

dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati 

diri yang diwujudkan dalam bentuk interaksi dengan Tuhan, diri sendiri, 

Masyarakat dan lingkungan. Karakter dibangun berdasarkan tiga komponen 

yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku. Ketiga komponen ini tidak dapat 
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dipisahkan karena masing-masing memiliki keterikatan. Pendidikan karakter 

dilakukan dengan contoh atau perlakuan bukan hanya sebatas teori. 

Kelompok KKN-45 Desa Kalitengah mengusung pengajaran berbasis 

Al-Qur’an untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada anak-anak 

khususnya di RT.01 RW.03 Desa Kalitengah. Melihat berbagai tantangan yang 

dihadapi saat ini, anak-anak perlu dibekali wawasan dan pengetahuan yang 

kuat serta berbasis Al-Qur’an agar mengetahui nilai-nilai yang terkandung 

sekaligus implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, di 

daerah atau lingkungan desa Kalitengah sendiri sudah banyak ditemui tempat-

tempat untuk belajar membaca Al-Qur’an yang baik dan benar. Sehingga anak-

anak di lingkungan tersebut pun sudah tidak asing dengan sistem pembelajaran 

Al-Qur’an yang diajarkan di TPQ setempat. Namun, walaupun demikian, 

anak-anak ini perlu untuk menerima pengetahuan yang berbasis Al-Qur’an 

agar dapat menjalani kehidupan sehari-hari yang seimbang antara dunia dan 

akhirat. Adapun pada kelompok KKN-45 Desa Kalitengah pada awal 

pertemuan kita mengadakan tes membaca Al-Qur’an pada masing-masing 

anak yang hadir untuk dapat mengetahui dan mengukur sejauh mana 

kemampuan mereka. 

 

 

Gambar 18. Penggunaan Handsanitizer sebagai salah satu penerapan protokol 

kesehatan 
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Gambar 19. Proses Pembelajaran BTQ pada anak - anak 

Dengan menggunakan sistem Tartil pada BTQ, memberikan wawasan 

tambahan serta pendalaman materi kepada anak-anak. Dengan kombinasi tartil 

1(satu) sampai 6 (enam) bahkan sampai Tingkat Marhalah Wustho membuat 

Kelompok KKN-45 semakin percaya dan semangat dalam menciptakan 

lingkungan pembelajaran yang edukatif dan ekspresif kepada anak-anak. 

Kemampuan yang mereka tunjukkan melalui pembacaan di buku At-tartil 

menunjukkan keadaan bahwa anak-anak di usia mereka pun mempunyai 

semangat yang tinggi untuk belajar dan membaca al-qur’an yang baik dan 

benar. Walaupun keadaan pandemic saat ini yang menyebabkan perubahan 

pada sistem belajar mereka, namun tidak mengurangi kiat mereka untuk datang 

ke TPQ dan belajar al-qur’an. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang 

sesuai, Kelompok KKN-45 siap untuk memberikan pengetahuan kepada adik-

adik. Dengan memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing 

anak. Kelompok kkn-45 membagi kelompok anak-anak tersebut ke dalam 

beberapa jilid atau tingkatan. Sebelum memulai pembelajaran, anak-anak 

dibiasakan untuk membaca doa terlebih dahulu. Biasanya akan ada yang 

memimpin untuk baca doa dan dipersilahkan maju  ke depan kelas. Dalam hal 

ini, akan melatih keberanian mereka untuk berhadapan dan berinteraksi dengan 

yang lain. Setelah selesai membaca doa, adik-adik akan dipersilahkan untuk 

mengaji sesuai dengan tingkat jilid nya masing-masing. Adapun praktek yang 

dilakukan melalui beberapa hal berikut ini,  

 Guru membacakan, murid menyimak 

 Guru membacakan, murid menirukan 
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 Murid membaca bersama-sama 

 Penilaian atau evaluasi 

Setelah pembelajaran selesai, adik-adik akan membacakan surah-surah 

pendek melalui hafalan. Biasanya, akan kami ajarkan hafalan surat dengan 

urutan surat yang benar di juz 30. Sehingga, selain mengajarkan membaca al-

qur’an yang baik dan benar, dengan menghafal surah-surah pendek akan 

melatih kemampuan kecerdasan adik-adik. Program menghafal al Qur’an saat 

ini sudah bukan eksklusif milik pesantren/madrasah al Qur’an. Selain sekolah 

berbasis ‘Islam Terpadu’ dan Rumah Tahfidz, banyak sekolah mulai jenjang 

SD bahkan sampai Universitas yang mengapresiasi keinginan siswa untuk 

menghafal Al – Qur’an dalam bentuk kegiatan ekstra kurikuler. Sehingga, 

dengan kegiatan menghafal dan menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan rutin 

akan menanamkan sikap disilpin di setiap anak-anak untuk semakin semangat 

dalam menghafal Al – Qur’an. 

 

3.11. Menjadikan desa terhindar dari bahaya virus jahat 

Oleh : Mergy Rochmi Prastiwi 

 Hal terpenting dalam kehidupan manusia adalah kesehatan. Namun 

yang terjadi di Indonesia saat ini adalah maraknya penyakit covi-19 yang 

disebabkan oleh virus corona yang mampu mengakibatkan kematian. Virus ini 

terdeteksi muncul pertama kali di whan china bulan desember 2019. Virus 

corona merupakan vrus yang menyerang saluran pernapasan dan menyebaban 

demam tinffi, batuk, flu, sesak napas, serta nyeri tenggorokan.  

 Penyebaran virus ini sangatlah cepat hingga memakan banyak 

nayawa di berbagai negara. Walnya mulanya, warga Indonesia yang positf 

terkena virus corona hanya 2 orang. Namun penyebaran virus ini sangat cepat 

sehingga setiap hari ada orang yang terkena atau terjangkit virus ini. Hingga 

pemerintah mengambil keputusan untuk mempersiapkan rumah sakit daerah 

sebagai umah sakit rujukan setiaap orang yang terjangkit covid-19.  

 Akibat dari maraknya virus corona ini mengakibatkan berbagai hal 

yang baru hampir dikerjakan dari rumah, baik sekolah, kuliah, bekerja ataupun 

aktivitas yang lainnya. Bahkan tempat beribadah pun sebagaian telah ditutup 

demi mengurangi penyebaran virus corona ini. Berbagai cara telah dilakukan 

oleh pemerintah, seperti physical distancing (jaga jarak), lock down, bahkan di 

beberapa daerah pun telah dilakukan PSBB (perbatasan sosial berskala besar). 
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Namun masih banyak masyarakat yang tidak mematuji peraturan tersebut 

hingga akhirnya penyebaran virus ini berjalan sangat cepat.  

 Covid-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus 

corona. Nama ini diberikan oleh WHO (World Haalth Organzation) sebagai 

nama resmi penyakit ini. Covid sendiri merupakan singkatan dari Corona 

Virus Disease – 2019. Covid-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus 

corona yang menyerang saluran pernapasan sehingga menyebabkan demam 

tinggi, batuk, flu, sesak serta nyeri tenggorokan.  

 Menularnya Covid-19 membuat dunia resah, termaksud di Indonesia. 

Covid-19 merupakan jenis vius yang baru sehingga banyak pihak yang tidak 

tahu dan tidak mengerti cara penanggulan virus tersebut. Seiring mewabahnya 

virus Corona atau Covid-19 ke berbagai negara, maka pemerintah replubik 

Indonesia menerbitkan protocol kesehatan. Adapun salah satu protokolnya 

yaitu jika merasa tidak sehat dengan kriteria demam lebih 38c, batuk, flu, nyeri 

tenggorokan maka beristilahatlah yang cukup dirumah dan minumlah air putih 

sebanyakanya, gunakan masker, apabila tidak memiliki masker hendaknya 

mengikuti etika ketika batuk dan bersin yang benar dengan cara menutup 

hidung dan mulut dengan tisu, lengan atas bagian dalam. Bila merasa tidak 

nyaman dan masih berkelanjutan dan disertai sesak napas maka segerakan diri 

untuk memeriksakan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan usahakan 

untu tidak menaiki kendaraan massal. 

 Sebagai penjelasan diatas maka kami kelompok KKN 45 Kalitengah 

mengadakan proker salah satunya untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 

dengan mengadakan penyemprotan disenfentan diberbagai lokasi terutama di 

tempat beribadah (Masjid) di desa kalitengah, Tanggulangin-Sidoarjo. 

Program ini dilakukan agar warga desa kalitengah tidak lagi merasakan 

kawatir dan lebih kusyuk saat melaksanakan sholat. Tidak hanya itu saja kami 

juga memberikan pengetahuan kepada masyaraka setempat cara untuk 

membuat cairan disenfectan untuk penyemprotan ditempat yang akan di 

sterilkan, dan kami juga melakukan sosialisasi tentang covid-19 bersama 

warga sekitar desa kalitengah agar paham akan bahaya covid, kondisi saat ini, 

dan bisa menyikapi keadaan sebagaimana mestinya seperti jaga jarak, cuci 

tangan, dan memakai masker.  
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Gambar 20. Penyemprotan Desinfektan pada masjid sekitar 

 

 
Gambar 21. Penyemprotan cairan Desinfektan pada seluruh area masjid 
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Gambar 22. Penyuluhan sosialisasi bahaya Covid - 19 di Balai desa Kalitengah 

 

 
Gambar 23. Sosialisasi penyuluhan Covid - 19 bersama perangkat desa 

 

3.12. Pencerahan Di Desa Kalitengah 

  Oleh : Wafia Azizah 
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Assalamu’alaikum wr.wb perkenalkan saya Wafia Azizah dari 

Program Studi Pendidikan Agama Islam  Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo. Disini saya sedang melaksanakan kegiatan KKN (Kuliah Kerja 

Nyata) yang ditempatkan di Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin 

Kabupaten Sidoarjo. 

KKN (Kuliah Kerja Nyata) adalah sebuah bentuk kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa semester 6 Universitas 

MuhammadiyahSidoarjo,dengan pendekatan berbasis sosiokultural dan 

teknologi. Kegiatan KKN di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sendiri 

memiliki2bentuk KKN yakni KKN Kerja dan KKN Non- Kerja. Yang dimana 

untuk KKN Kerja dilaksanakan oleh mahasiswa yang berasal dari luar kota 

dan dilaksanakan selama 2 bulan, sedangkan untuk KKN Non-Kerja 

dilaksanakan oleh mahasiswa yang berasal dari Sidoarjo dan dilaksanakan 

selama 1 bulan . Dengan adanya kegiatan KKN ini,bertujuan untuk 

menyalurkan ilmu dan mengabdi pada desa yanh ditempati. Karena KKN ini 

tidak bertujuan untuk saling menunjukkan kelebihan masing-masing anggota, 

namum KKN ini bertujuan untuk merekatkan , menggabungkan, beberapa 

Program Studi yang diambil oleh setiap anggota untuk di transfer kepada 

masyarakat sekitar. Dengan adanya kegiatan KKN ini saya sangat bersyukur 

karena saya dapat menambah wawasan dan relasi dari berbagai macam 

Program Studi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

Berbicara mengenai desa Kalitengah, Desa Kalitengah ini berlokasi di 

Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Dengab 

jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 12.825,serta luas wilayah 101 Ha 

yang dihuni kurang lebih 5512 KK. Desa kalitengah merupakan salah satu 

desa yang memiliki mobilitas yang cukup aktif di lingkungan masyarakatnya 

karena di desa kalitengah memiliki beberapa instansi pendidikan serta batas-

batas wilayahnya yang berhubungan secara langsung dengan aktivitas 

masyarakat khususnya untuk meningkatkan pereknomian di desa kalitengah. 

Batas-batas wilayah tersebut terbagi ke dalam : 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kalisampurno dan sebagian 

Desa Kludan 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Area Lumpur Lapindo 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gempolsari 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalisampurno.  
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Desa ini memiliki 63 RT dan 11 RW serta 3,736 Kepala keluarga atau 

KK. Sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, pegawai negeri 

sipil,wiraswasta dan ibu rumah tangga itu dapat diketahui melalui observasi 

dilapangan yang merupakan langkah awal untuj mendapatkan informasi 

tentang keadaan wilayah,lingkungan dan masyarakat setempat. Organisasi 

kemasyarakatan yang berkembang di desa Kalitengah adalah PKK,kelompok 

pengajian dan Posyandu. Semua organisasi tersebut berjalan dengan baik dan 

rutin dilakukan oleh masyarakat di desa Kalitengah. 

Diawal pembukaan KKN kami mengunjungi balai desa Kalitengah 

untuk meminta izin kepada pihak balai desa oleh mahasiswa menempati balai 

desa selama 1 bulan, dihari tersebut saya dan tim KKN 45 mulai menyusun 

beberapa program kerja yang akan di laksanakan kedepanya. Setelah rapat 

selesai dan program kerja telah tersusun, saya memilih progran kerja BTQ atau 

Baca Tulis Qur’an. 

BTQ adalah pelajaran muatan lokal yang mempelajari tentang 

bagaimana cara membaca dan menulis qur'an sesuai dengan kaidah yang baik 

dan benar yang diterapkan pada siswa. Tujuan pembinaan Al-qur'an yaitu Agar 

yang mempelajari Al-qur'an dapat mengerti apa isi kandungan dalam al-

Qur'andan mampu membaca Al-Qur’ansecara fashih sesuai dengan tuntunan 

ilmu tajwid.Memasuki minggu pertama saya dan tim Program Kerja BTQ 

melaksanakan  program kerja sesuai kesepakatan diawal. Perkenalan awal saya 

dengan adik- adik yang akan mengaji khususnya di(RT 01 RW 03) Desa 

Kalitengah . Setelah saya amati dan mencoba memahami karakter masing-

masing bahwa mereka terlihat sangat antusias mengikuti nya.  

Selama kegiatan BTQ berlangsung saya dan tim KKN 45 

mengajarkan adik-adik seperti biasanya,diawal mengawali dengan bacaan doa, 

kemudian dilanjut dengan membaca buku At-Tartil sesuai kemampuan 

masing-masing siswa,dan di akhir pertemuan kami menutup dengan sedikit 

pencerahan pada adik-adik baik dalam bidang fiqih,akhlaq ataupun yang lain. 

Tidak itu saja saya dam tim KKN 45 mengadakan sosialisasi penerapan 3 M 

selama pamdemi Covid-19 ini. Karena pelaksanaan KKN ini masih dalam 

kondisi pandemic,makasaya dan tim KKN 45 berinisiatif untuk mengajarkan 

pada adik-adik betapa pentingnya menerapkan 3 M selama pandemi covid-19 

diantaranya : Mencuci tangan,Memakai masker dan Menjaga jarak.  
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Gambar 23. Penggunaan Handsanitizer sebagai salah satu penerapan protokol 

kesehatan 

Pada minggu terakhir , adalah perjumpaan terakhir tim KKN -45 

bersama adik-adik , selama BTQ berlangsung tim KKN-45 berinisiatif untuk 

memberikan game atau permainan yang sangat menarik dan menyenangkan. 

Diantaranyagameyang mampu mengasah otak dan belajar konsentrasi atau 

fokus pada apa yang dilihat.  Tim KKN-45 berinisiatif untuk mengadakan 

lomba adzan untuk pria dan lomba iqamah untuk wanita,tidak terlalu besar 

namun bagi saya kompetisi ini sangatlah mendukung untuk pria 

mengumandangkan adzan dengan baik dan benar,fashih ketika melafalkan 

sebab siswa putra disini kelak akan menjadi imam atau pemimpin baik didalam 

rumah tangganya ataupun di masyarakat, dari sini bisa dilihat bahwa anak usia 

dini sangatlah membutuhkan kasih sayang dan dorongan dari orang tua dan 

teman sekitar untuk membangun karakter pemimpin yang berjiwa tangguh,dan 

mempunyai semangat tinggi dalam menuntut ilmu lebih-lebih ilmu 

agama,namun juga harus diimbangi dengan pengetahuan lainya agar anak 

tidak mudah menyerah dan berwawasan sempit,namun mampu berfikir kritis 

dan berwawasan luas,karena ilmu Allah itu sangat banyak dan luas, Rahmatan 

lil ‘alamiin   

Tidak banyak essay yang dapat saya cantumkan disini, namun saya sangat 

bersyukur mampu terjun di masyarakat dengan ilmu yang saya dapat dari 

kampus untuk mentransfer ilmu meski sedikit kepada adik-adik, namun  

harapan saya semoga kedepanya banyak anak-anak usia dini gemar mengikuti 

pengajian dengan dukungan dan kasih sayang orang tua dan lingkungan 

sekitar. Semoga Desa Kalitengah ini semakin maju baik dalam bidang 

UMKM,PKK,dan Pengajian yang di khusuka. 
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3.13. Mendidik anak dalam memahami Al Qur'an 

Oleh : Tania Eva Rosanti 

  

Anak merupakan titipan Allah yang kelak akan hidup mandiri dan 

lepas dari orang tuanya. Karenanya ia harus dibekali dangan keimanan yang 

kuat dan aturan yang tegas dalam menjalani kehidupan. Begitu pun bagi 

pendidik, anak adalah amanah yang harus dididik agar kelak ia dapat 

menjalani kehidupannya dengan bekal pengetahuan dan pengajaran dari sang 

pendidik. Pada umumnya, orang tua atau pendidik hanya menjadikan buku-

buku psikologi sebagai referensi pendidikan bagi anak-anaknya. Jarang sekali 

diantara mereka yang menjadikan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai rujukan 

dalam menerapkan pendidikan. 

 

 
Gambar 24. Pembelajaran BTQ pada anak - anak 

Pendidikan yang pertama diberikan adalah dengan kasih sayang dan 

nasehat. Kasih sayang mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan 

dan pertumbuhan anak, antara lain: dapat meningkatkan kerja otak, 

menimbulkan semangat, adanya kedekatan psikis anatara orang tua dan anak, 

membuat anak lebih terbuka dan percaya diri. Jika orang tua atau pendidik 

ingin menyuruh anak melakukan kewajibannya maka gunakan kalimat positif 

dengan intonasi lembut. Jangan sampai memarahi atau membentak anak 

dengan suara keras. Pendidikan dengan kasih sayang dan nasehat akan 

menjadikan seorang anak lembut dan santun dalam berbicara dan bersikap di 

kemudian hari. 
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Pendidikan berikutnya dapat dilakukan dengan bersikap apatis. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), apatis adalah bersikap acuh 

tidak acuh, tidak peduli, dan masa bodoh, Pendidikan seperti ini lebih 

dikhususkan kepada anak yang berada pada fase awal usia sekolah dasar. Pada 

usia ini, anak belajar untuk menemukan identitas dirinya. Orang dan benda 

disekelilingnya tentu ikut membangun karakter pada dirinya. Semangat untuk 

mencontoh dan meniru gerak-gerik, gaya bahasa maupun bahasa tubuh orang 

lain terkadang menjadi hal yang sering dilakukan untuk menemukan dan 

mengenal siapa dirinya. 

Selanjutnya pendidikan dalam bentuk pemukulan dengan tanpa 

melukai. Pemukulan pun dilakukan bukan pada area anggota tubuh yang dapat 

merusak fungsi tubuh dan sistem syaraf. Pendidikan dengan pemukulan ini 

diperkenankan jika cara-cara sebelumnya tidak menimbulkan efek jera bagi si 

anak. Pendidikan seperti ini hanya boleh dilakukan bagi anak yang akan 

memasuki usia akil balig, dimana dia sudah mampu untuk membedakan mana 

yang baik dan mana yang buruk. Adapun ranah pendidikan yang ditekankan 

disini adalah yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dirinya sebagai 

seorang muslim dan kewajiban dirinya sebagai seorang individu. 

Kelompok KKN-45 Desa Kalitengah melakukan pengajaran BTQ 

kepada anak- anak untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada anak-

anak khususnya di RT.01 RW.03 Desa Kalitengah. Melihat berbagai situasi 

anak-anak saat ini, perlu dibekali wawasan dan pengetahuan yang kuat serta 

berbasis Al-Qur’an supaya faham nilai-nilai yang terkandung di dalam al 

quran serta dalam kehidupan sehari-hari. Di daerah atau lingkungan desa 

Kalitengah sendiri sudah banyak ditemui tempat-tempat untuk belajar 

membaca Al-Qur’an yang baik dan benar. Seperti adanya TPQ atau mengaji 

bersama dirumah/ di masjid. Sehingga anak-anak di lingkungan mereka sudah 

tidak asing dengan sistem pembelajaran Al-Qur’an yang diajarkan. Di samping 

itu anak-anak ini perlu juga untuk menerima pengetahuan yang berbasis Al-

Qur’an agar dapat menjalani kehidupan sehari-hari yang seimbang antara 

dunia dan akhirat. Adapun pada kelompok KKN-45 Desa Kalitengah pada 

awal pertemuan kita mengadakan pengajaran materi tes membaca yang 

fungsinya agar kita tahu sampai sejauh mana anak-anak memahami membaca 

Al-Qur’an. 
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Gambar 25. Pembelajaran BTQ pada salah satu anak dengan metode Tartil 

Disini kita menggunakan bacaan pada Tartil dengan kombinasi Tartil 

1 sampai dengan Tartil 6 sampai dengan tingkat Marhalah Wustho. 

Kemampuan yang mereka tunjukkan melalui pembacaan di buku At-Tartil 

sangatlah bagus dan bersemangat saat membacanya, mereka juga mau belajar 

cara membaca al-Qur’an yang baik dan benar. 

Walaupun dalam keaadaan bumi kita saat ini yang sedang tidak baik-

baik saja membuat sistem belajar mereka berubah.  Disini kelompok KKN-45 

siap melakukan pembelajaran terhadap anak-anak yang belum faham membaca 

al-Qur’an lalu menjadi bisa. Disini sebelum memulai mengaji, anak-anak 

wajib berdoa serta ada yang memimpin doa, disini bertujuan untuk melatih 

mental anak-anak supaya mereka berani dan percaya diri ketika maju di depan, 

setelah membaca doa, anak-anak mulai mengaji sesuai dengan jilid mereka 

masing-masing.   

 

3.14. Sterilisasi Tempat Ibadah Di Desa Kalitengah 

Oleh : Anindya Widya Safira 

 Di suatu hari mahasiswa dari salah satu Universitas yang berbeda di 

Desa Kalitengah melakukan KKN-P ( Kuliah Kerja Nyata – Pencerahan ). Tim 

KKN – P melakukan pendekatan kepada warga yang ada di desa Kalitengah 

untuk mengalih apa saja potensi yang ada di desa Kalitengah untuk melakukan 

pendekatan mencari tau apa yang diharapkan akan kedatangan mahasiswa 

KKN dan kebutuhan masyarakat desa Kalitengah. Salah satunya yaitu dengan 
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cara melakukan sterilisasi tempat ibadah agar terhindarnya virus corona saat 

ini. 

Disinfektan adalah sebuah proses menghilangkan, mencegah, atau 

mengurangi mikroorganisme seperti virus, kuman, dan bakteri yang berbahaya 

dari sebuah benda mati dan permukaannya. Disinfektan tidak memiliki daya 

penetrasi sehingga tidak mampu membunuh mikroorganisme yang terdapat di 

dalam celah atau cemaran mineral. 

Steralisasi adalah suatu cara untuk membebaskan sesuatu 

(alat,bahan,media, dan lain-lain) dari mikroorganisme yang tidak diharapkan 

kehadirannya baik yang patogen maupun yangapatogen. Atau bisa juga 

dikatakan sebagai proses untuk membebaskan suatu benda dari semua 

mikroorganisme, baik bentuk vegetative maupun bentuk spora. Proses 

sterilisasi dipergunakan pada bidang mikrobiologi untuk mencegah pencernaan 

organisme luar, pada bidang bedah untuk mempertahankan keadaan aseptis, 

pada pembuatan makanan dan obat-obatan untuk menjamin keamanan 

terhadap pencemaran oleh miroorganis medan di dalam bidang-bidang lain pun 

sterilisasi ini juga penting. Tidak hanya penyemprotan disinfektan saja tetapi 

Tidak hanya penyemprotan disinfektan saja tetapi melakukan edukasi protokol 

kesehatan kepada warga desa kalitengah dan pengurus masjid. 

Akibat dari maraknya virus corona ini mengakibatkan berbagai hal 

yang baru hampir dikerjakan dari rumah, baik seperti sekolah, kuliah, bekerja 

ataupun aktivitas yang lainnya. Bahkan tempat beribadah pun sebagian telah 

ditutup demi mengurangi penyebaran virus corona ini. Berbagai cara telah 

dilakukan oleh pemerintah, seperti physical distancing (jaga jarak), lockdown, 

bahkan di beberapa daerah pun telah dilakukan PSBB (perbatasan sosial 

berskala besar). Namun masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi 

peraturan tersebut hingga akhirnya penyebaran virus ini berjalan sangat cepat.  

Mewabahnya Covid-19 atau virus Corona di berbagai wilayah di 

Indonesia, membuat beberapa Instansi, Lembaga dan masyarakat umum 

melakukan antisipasi dengan melakukan berbagai upaya pencegahan. Hal 

tersebut selain merupakan himbauan juga bentuk ikhtiar masyarakat agar 

terhindar dari bahaya virus. Upaya-upaya yang dimaksud diantaranya dengan 

menyediakan tempat cuci tangan di berbagai fasilitas umum, pemasangan 

himbauan dan larangan publik, pemakaian masker. 
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Melakukan karantina mandiri atau self-isolation penting untuk 

mencegah penyebaran virus corona COVID-19. Upaya ini juga dapat menjadi 

pilihan bagi orang yang sedang kurang sehat seperti flu, batuk, hingga orang 

yang masuk dalam kategori Orang. Dalam Pemantauan (ODP). Saat masuk 

dalam kategori ODP, dokter akan menyarankan Anda untuk tetap berada di 

rumah, membatasi diri berinteraksi dengan orang lain, istirahat cukup, serta 

makan makanan bergizi serta mengonsumsi multivitamin atau suplemen. 

Isolasi diri secara mandiri sebaiknya dilakukan selama kurang lebih 14 hari. 

Pasalnya, infeksi COVID-19 baru dapat menunjukkan gejala setelah 2-14 hari 

masa inkubasi virus di dalam tubuh, seperti ditulis CDC. Saat masuk dalam 

kategori ODP, dokter akan menyarankan Anda untuk tetap berada di rumah, 

membatasi diri berinteraksi dengan orang lain, istirahat cukup, serta makan 

makanan bergizi serta mengkonsumsi vitamin atau suplemen kesehatan.  

Di samping itu masyarakat perlu meningkatkan imunitas tubuh 

dengan mengonsumsi gizi seimbang, tidak merokok, minum suplemen vitamin 

jika diperlukan, berolahraga, istirahat cukup, dan mengendalikan penyakit 

penyerta seperti diabetes, hipertensi, dan kanker. Tak hanya itu, etika batuk 

perlu dilakukan agar tidak menulari orang lain. Etika tersebut dilakukan 

dengan menggunakan masker bagi orang sakit, tutup mulut dan hidung dengan 

lengan atas bagian dalam, gunakan tisu dan buang di tempat sampah tertutup, 

setelah itu segar cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. 

Sebagai penjelasan diatas maka kami kelompok KKN 45 di desa 

Kalitengah mengadakan proker salah satunya untuk mencegah penyebaran 

virus Covid-19 dengan mengadakan penyemprotan disenfentan diberbagai 

lokasi terutama di tempat beribadah (Masjid) di desa Kalitengah. Program ini 

dilakukan agar warga desa kalitengah tidak lagi merasakan khawatir dan lebih 

khusyuk saat melaksanakan ibadah shalat. Tidak hanya itu saja kami juga 

memberikan pengetahuan kepada masyarakat setempat cara untuk membuat 

cairan disenfectan untuk penyemprotan ditempat yang akan di sterilisasi dan 

kami juga melakukan sosialisasi tentang covid-19 bersama warga sekitar desa 

Kalitengah agar paham akan bahaya covid, kondisi saat ini, dan bisa 

menyikapi protocol kesehatan yaitu 3 M seperti menjaga jarak, mencuci 

tangan, dan memakai masker.  
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Gambar 26. Penyemprotan cairan Desinfektan pada masjid 

 

 

 

 

 

 

3.15. Berbagi Cerita Mampu Membuatku Lega Dan Lebih Mensyukuri 

Hidup 

Oleh : Rahayu Istiqomah 

 

 Tepat pada tanggal 22 Februari, Saya selaku mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) menjalani kegiatan KKN-P di masa 

pandemi kali ini bisa dikatan berbeda dengan KKN-P tahun lalu. Pada tahun 

2021 kali ini daerah yang bisa ditempatkan untuk KKN-P yaitu sesuai akan 

domisili terdekat. KKN-P Universitas Muhammadiyah Sidoarjo merupakan 

suatu kegiatan rutin tahunan untuk mahasiswa yang akan menginjak semester 

6 universitas muhammadiyah sidoarjo  yang dilakukan dan dilaksanakan 

sebagai salah satu tujuan untuk bukti pengabdian kepada masyarakat oleh 

mahasiswa dengan cara melakukan pendekatan serta bimbingan kepada 

seluruh masyarakat agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam kegiatan 

KKN-P Universitas Muhammadiyah Sidoarjo berlangsung selama 1 bulan dan 

bertempat di daerah setingkat desa. Saya sebagai tim KKN-P Universitas 
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Muhammadiyah Sidoarjo yang bertempat di desa Kalitengah Kecamatan 

Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.  

 

 
Gambar 27. Penyuluhan warga sekitar tentang antisipasi bahaya Covid - 19 

 Tanggal 1 Maret 2021, Saya beserta kelompok KKN-P melaksanakan 

Pembukaan KKN-P yang dihadiri oleh DPL dan Wakil Kepala Desa lokasi 

Desa Kalitengah. Sambutan hangat telah disampaikan pada beliau tak lupa 

dengan pesan – pesan amanahnya dimana kami akan melaksanakan tugas kami 

selama satu bulan disana. Sebelumnya kami telah melaksanakan kegiatan 

survey terlebih dahulu. Dalam menjalani kegiatan KKN-P ini saya merasa 

sangat excited, karena telah memberikan warna pengalaman kehidupan yang 

baru bagi saya selama sebulan ini. Kelompok KKN-P ini terdiri dari beberapa 

prodi sehingga bisa menambah friend cycle saya, yang tadi nya saya tidak tahu 

menahu siapa mereka akhirnya saya satu per satu mengenalinya.  

Di minggu pertama, saya dengan kelompok KKN-P melakukan rapat 

terkait dengan program kerja yang akan kami laksanakan serta melaksanakan 

beberapa program kerja yang telah kami susun sebelumnya. Bagi saya kegiatan 

KKN ini bukan semata – mata hanya untuk mengabdi kepada masyarakat 

sekitar, tapi bagaimana kita bisa menyatukan serta memajukan desa tersebut 

dengan adanya team KKN-P dari UMSIDA. Ada beberapa Program Kerja 

yang akan kami realisasikan yaitu program utama SIPANDU, Desinfektan 

untuk sterilisasi tempat ibadah, Penghijauan pada Balai Desa dengan Vertical 

Garden dan Mengajar anak-anak di TPQ.  

Pada minggu – minggu selanjutnya kami fokus untuk menjalankan 

program kerja yang telah kita susun supaya hasilnya maksimal. Program utama 
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yang di inginkan oleh Desa yaitu adanya sistem pelayanan penduduk yang 

dipergunakan untuk membantu pekerja desa dalam menginput data 

kependudukan Proker tersebut dinamai dengan SIPANDU. Tak lupa pula 

untuk Program kerja Saya adalah team program kerja untuk mengolah 

Penghijauan Desa dengan Vertical Garden. Program kerja yang kami susun 

yaitu menjadikan Kantor Desa Kalitengah kembali segar karena kondisinya 

mulai sangat tandus, banyak sekali tanaman yang tidak terawat. Kami juga 

sebelumnya berkonsultasi kepada Kepala Desa dan Sekdes mengenai setiap 

langkah yang akan kami realisasikan. Beliau memberi wejangan dengan 

tangan terbuka apabila perlu bantuan apapun jangan sungkan untuk 

disampaikan kepada beliau.  

Minggu Ke-2 Saya beserta team Proker Vertical Garden mulai lebih giat 

dalam membersihkan Balaidesa agar terlihat asri dan segar kembali. Pertama 

team mengadakan pembersihan dinding pada depan ruang pelayanan desa, 

agar ketika masyarakat datang ke balaidesa ke ruang Pelayanan akan enak 

untuk dipandang. Begitu pula disana sangat minim sekali dengan tanaman 

hijau, dinding pun sudah mulai rapuh nan berlumut. Team proker mengadakan 

pembersihan dinding, kami membagi Jobdisk ada yang menyikat tembok agar 

lumut membandel dapat terhempas dari tembok ahahha ^_^ , kemudian ada 

yang mengecat dan membeli tanaman hias. Setelah dinding bersih dan 

dibiarkan untuk kering agar ketika saat team mulai mengecat dinding akan 

bagus dan tidak terkelupas. Team lain pun membantu menyusun tanaman 

kedalam botol bekas yang kami lukis sebagai media pot tanam pada vertical 

garden. Adapun yang membantu memaku dinding untuk tanaman yang sudah 

selesai di Beri tanaman hias kemudian menanam tanaman hias yang lebih 

besar dibagian bawah vertikal garden.  

Pada minggu ke-3, baik dari pihak mitra (Desa) merasa kurang puas akan 

hasil pada saat itu. Akhirnya saat hari ke-empat Pada minggu ini team 

penghijauan berpikir keras agar apa yang diharapkan oleh mitra bisa ter-

implementasikan. Saat itu juga kita memikirkan dan berwacana menambahkan 

tanaman serta kerja bakti bersama dengan Kelompok KKN-P dari semua 

proker untuk bekerja. Team penghijauan berpencar ada yang membeli 

Tanaman hias kembali, rumput taman, tanah, serta pupuk. Pengerjaan yang 

dibawa semangat hingga team penghijauan lupa waktu sanpai larut 
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mengerjakan Vertical garden yang diharapkan. Dinding yang kosong atau ada 

pula yang kurang space tanaman kita beri tanaman hias kembali agar terlihat 

bervariasi. Ada salah satu dinding yang belum ter jamah oleh vertical garden, 

kemudian muncul sebuah ide dimana akan dibuat sebuah karya seni dan bisa 

dikatakan akan menjadi salah satu simbol kenangan untuk desa dari KKN-P 45 

kepada Balai Desa. Dinding tembok tersebut dilukis sebaik mungkin dengan 

kata ‘KKN-P 45 UMSIDA’ dan sekeliling tulisan kami berikan bunga yang 

menghiasinya. 

Hari demi hari berjalan sangat lancar dan sangat menyenangkan. Hari – 

hari yang begitu berat di minggu pertama hingga akhir perlahan menjadi 

sebuah kebiasaan yang menyenangkan. Yang awalnya sukar berbincang 

danasing antar satu sama lain, kini menyatu bagaikan saudara. Pada saat 

perjalanan KKN-P ini pasti banyak yang dilalui entah selisih pendapat, ada 

perdebatan ang di sebabkan adanya keegoisan diri setiap individu. Tetapi 

semua ujian yang diberikan dapat menjadi sebuah hikmah hingga akhir 

memberikan dampak yang sangat meluluhkan hati. Suka duka datang silih 

berganti tetapi dengan pikiran dingin semua akan membaik.  

Ingin banyak kata yang ku rangkai di sini karena banyak peristiwa suka ria 

didalamnya . Hal diatas merupakan sebutir dari pengalamanku selama 1 bulan 

menjalankan KKN-P akan tetapi, ku yakin kalian pasti bosan dan capek 

membacanya. Terimakasih kepada semua rekan kelompok KKN-P 45, angka 

45 mencerminkan usaha kita tuk semangat tanpa batas, Karena semangat 

Perjuangan kita selalu berbekas. 

 

3.16. Simple Vertical Garden 

Oleh : Amalia Firdaus 

 

Tahun 2021 adalah tahun yang istimewa, karena banyak hal  terjadi, 

salah satunya adalah virus Covid-19 yang sudah setahun mewabah. 

Alhamdulillah Allah masih memberi kesehatan dan kesempatan bagi umat 

manusia. Karena dari rahmat Allah inilah saat ini tercipta kerukunan dan 

kesempatan yang sangat istimewa. 

Berbahagia dikesempatan kali ini kami kelompok KKN 45 

Kalitengah bergerak cepat dan sukarela menanggapi keresahan yang terjadi di 
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lingkungan sekitar. Banyak keresahan yang timbul dan juga banyak harapan 

pada kelompok kami untuk dapat membawa perubahan. 

Masyarakat warga desa Kalitengah yang terbuka dan sahaja 

memberikan sambutan yang baik atas langkah kecil kami. Kami percaya 

apapun yang dilakukan karena niat lillahitaala akan menghasilkan kegiatan 

yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat desa Kalitengah. 

Demikian kita bergerak dengan menanggapi keresahan warga dalam 

bidang lingkungan. Karena pada dasarnya desa Kalitengah memiliki 

penanganan yang baik terhadap isu lingkungan. Namun dibeberapa sektor 

memang memerlukan bantuan dalam mengatasinya 

Isu lingkungan adalah hal yang sering kita dengar dan alami. Karena 

lingkungan sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia.lingkungan yang 

bersih dan terjaga akan membuat nilai kehidupan warga sekitar akan mersakan 

kenyamanan dan asriannya. Dalam isu lingkungan perlu aksi nyata untuk 

menanganinya. 

Tahun demi tahun masalah lingkungan mulai mengancam  

kenyamanan warga. Namun semua itu terjadi karena alam yang mulai rusak 

dan berubah. Ulah manusia serakahlah yang membuat alam menjadi rusak dan 

tak layak huni. Banyak bencana yang terjadi karena alam mulai tidak punya 

tempat di bumi ini. 

Salah satu keresahan inilah, kami kelompok KKN 45 diminta untuk 

memberikan aksi nyata dalam isu lingkungan. Desa Kalitengah sudah memiliki 

banyak program menangani masalah lingkungan. Misalnya bank sampah dan 

lain sebaginya.dan program nya menurut kami sudah berjalan baik. 

Kantor balai desa Kalitengah sekarang sedang melakukan renovasi. 

Kantor. Kantor  balai desa ini berfungsi untuk berbagai macam aktivitas warga 

desa Kalitengah dan berfungsi untuk pelayanan kepada masyarakat desa 

Kalitengah. Kantor dalam tahap renovasi sudah mulai selesai. 

Kantor balai desa ini paling sering didatangi warga dalam rangka 

pelayanan publik. Banyaknya warga yang datang ke kantor pelayanan 

rmembuat pegawai merasa bahwa harus melakukan pelayanan dengan baik dan 

profesional. Salah satunya adalah kenyamanan.  

Kantor balai desa ini ingin memberikan service yang baik. Salah 

satunya adalah kenyamaman. Dan di sepanjang dinding di area pelayanan 

publik ada ruang kosong. Area yang awalnya kosong dan berlumut membuat 

kami kelompok KKN 45 memiliki ide dari keresahan yang dialami kantor balai 

desa ini. 

Aksi nyata kelompok KKN 45 ini memberikan salah satu solusi yaitu 

membuat simple vertical garden di area dinding kantor balai desa khususnya 

area pelayanan publik. Agar para warga pengunjung kantor balai desa merasa 

nyaman dan asri dengan suasana hijau dari simple vertical garden. 
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Simple vertical garden adalah aksi nyata untuk membuat area hijau di 

area publik kantor balai desa Kalitengah. Simple vertical garden ini merupakan 

solusi untuk memperindah dan menjadikan area yang sebelumnya terbengkalai 

menjadi bermanfaat bagi lingkungan. 

Karena simple vertical garden ini dibuat agar memudahkan warga 

dalam menjadikan area yang sempit atau terbatas agar bisa mebuat ruang hijau 

yang mudah dan terjangkau. Karen banyak manfaatnya yaitu bisa untuk 

keindahan dan menjaga lingkungan disekitar kita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 28. Vertical Garden dari botol bekas dan Polybag 

 

Mengapa kita membuat simple vertical garden? Karena untuk 

mengatasi isu lingkungan di lahan yang sempit dan untuk memudahkan 

perawatan taman. Jenis tumbuhan sangat bervariasi atau sesuai dengan keingin 

pemilik taman. Bisa dengan menanam sayur, atau bunga. 

Bisa juga dengan media yang beragam, kami KKN 45 menggunakan 

botol bekas dalam membuat simple vertical garden sebagai daur ulang dan bisa 

ditambahkan kreativitas dari kami, misalnya dengan membuat llukisan di botol 

bekas. Dan sangat bermanfaat karena bernilai seni. 

Kami kelompok KKN 45 mengabungkan dengan teknik mural di 

dinding simple vertical garden untuk menambah unsur keindahan dan 

keotentikan dari program kerja kami. Kami berharap agar warga desa bisa 

terinspirasi dari program kami yaitu simple vertical garden. 

Dengan senang hati kami sampaikan telah bekerja dengan teman 

sejawat dan warga desa Kalitengah, atas kerjasama dan dukungan, sehingga 
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simple vertical garden ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga ini dapat 

memberikan manfaat bagi lingkungan dan bagi semua warga desa Kalitengah. 

 

3.17. Sipandu membantu pendataan desa kalitengah menjadi lebih praktis 

Oleh : Amelia Lukmana 

 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo kali 

ini berbeda dengan kuliah kerja nyata (KKN) pada tahun-tahun sebelumnya 

yang mana pada kuliah kerja nyata (KKN) tahun ini dilakukan pada desa-desa 

sesuai dengan domisili mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo  dan tidak adanya kelompok KKN yang diluar dari domisili tempat 

tinggalnya. Hal ini terjadi karena pada saat ini ditahun 2021 masih terjadinya 

pandemic yang tidak kunjung selesai dari tahun akhir 2019 lalu yang 

menjadikan seluruh kegiatan apapun dilakukan dengan menggunakan protocol 

kesehatan dan mematuhi 3M (Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga 

jarak). Maka dari itu seluruh kegiatan kampus dilakukan secara online atau 

daring untuk menghindari dari berkerumunannya mahasiswa-mahasiwi tetapi 

untuk kegiatan KKN secara khusus dilakukan secara offline karena KKN 

sendiri yang berarti pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan 

pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di 

Indonesia, sehingga KKN tetap dilakukan secara offline tetapi dilakukannya 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu KKN Universitas Muhammadiayh 

Sidoarjo pada tahun 2021 ini dilakukan di desa-desa sesuai degan domisili 

tempat tinggal  mahasiswa-mahasiwi universitas muhammadiyah sidoarjo dan 

dengan diterapkannya protocol kesehatan 3M (Memakai masker, mencuci 

tangan dan menjaga jarak).   

Sebelum kami melakukan kegiatan diminggu pertama diadakan 

kegiatan pelepasan yang dipimpin oleh DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) 

dimasing-masing kelompok. Setelah adanya pelepasan dari DPL kami 

langsung membahas mengenai perancangan program kerja nantinya yang akan 

kami lakukan di desa kalitengah tangguangin Sidoarjo ini. 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

terbagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan domisili tempat tinggal 

mahasiswa-mahasiwi yang mana saya masuk pada kelompok KKN 45 di Desa 

Kalitengah Tanggulangin Sidoarjo yang diselenggarakan pada tanggal 1 Maret 

2021 yaitu pembukaan, dan pelaksanaan program kerja pada tanggal 2 maret 

2021 hingga 1 april 2021. Dalam menentukan program kerja kami selaku 

kelompok KKN 45 juga berkonfirmasi dan mencari informasi sebanyak-

banyaknya untuk program kerja yang akan kami lakukan selama KKN ini 

berlangsung. Pada tanggal 28 februari 2021 kami mengunjungi balaidesa 

kalitengah untuk mencari informasi yang jelas dan akurat akan hal apa yang 

patut kami kembangkan dan akmi lakukan untuk menjadikan desa kalitengah 
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ini menjadi lebih berkembang dan maju, setelah adanya kunjungan ke balai 

desa Kalitengah kamipun berdiskusi oleh salah satu perangkat desa kalitengah 

untuk membahas program kerja kami. 

Disaat itu tanggal 28 februari 2021 salah satu perangkat desa 

menyampaikan bahwa desa kalitengah masih belum memiliki system 

pelayanan public untuk pendataan kartu keluarga, maka pihak desa sangat 

menginginkan kami mahasiswa-mahasiswi KKN 45 ini dapat membantu untuk 

mengadakan system pelayanan public pendataan kartu keluarga ini, beliau pun 

juga menyampaikan untuk program kerja yang lain diserahkan seluruhnya 

kepada kami. Setelah adanya perangkat desa yang memberikan informasi yang 

jelas dan akurat maka dengan seksama kami berdiskusi untuk membentuk 

program kerja kami. Dan setelah kami berdiskusi terciptanya lima program 

kerja kami yaitu Sosialisasi pencegahan Covid-19 mengingat pandemic 

COVID-19 yang tak kunjung selesai, disenfektan dimasjid – masjid, 

pengadaan system pelayanan public, penghijauan pada area balai desa kali 

tengah dan pengajaran bimbingan al-qur’an untuk anak-anak yang ada didesa 

kalitengah tidak lupa seluruh program kerja berjalan dengan menerapkan 

protocol kesehatan.  

Teknologi sudah semakin luas dalam perkembangan zaman yang 

menjadikan masyarakat semakin berkembang dan mudah dalam menghadapi 

masalah serta maju dalam hal apapun, kami selaku mahasiswa universitas 

muhammadiyah sidoarjo yang sedang melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di 

desa Kalitengah Tanggulangin Sidoarjo ingin memberikan hal yang baru dan 

membantu perangkat desa kalitengah tanggulangin sidoarjo dalam system 

pelayanan public yaitu penginputan data kartu keluarga dari penduduk 

kalitengah sidoarjo yang mana program kerja SIPANDU ini adalah program 

kerja unggulan kami yang sangat dibutuhkan oleh desa kalitengah karena pada 

program kerja SIPANDU ini menjadikan perangkat desa kalitengah lebih 

efektif dan efisien dalam pendataan kartu keluarga warga penduduk kalitengah 

untuk mengetahui masuk dan keluarnya warga penduduk serta memontoring 

warga penduduk Kalitengah Tanggulangin Sidoarjo. Penginputan data kartu 

keluarga dilakukan secara terus menerus oleh kami kelompok KKN 45 guna 

dapat memberikan kemudahan pada perangkat desa untuk memonitoring 

warga kalitengah tanggulangin Sidoarjo, dalam penginputan data kami 

melakukannya sesuai dengan protocol kesehatan agar tetap selalu sehat dan 

KKN tetap berjalan dengan baik.  
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Gambar 29. Proses perekaman Input data KK 

 
Gambar 30. Input data KK Bersama-sama 

BAB IV  

KESAN MASYARAKAT TERHADAP 

KELOMPOK KKN-45 UMSIDA 
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4.1. Kesan Ketua RT.03 RW.02 Desa Kalitengah, Kec.Tanggulangin  

Oleh: Bapak Saiful 

 

 

 

 

 

KKN-45 UMSIDA yang merupakan mahasiswa aktif dan 

inspiratif dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo merupakan salah satu 

kelompok yang memberikan warna baru di desa kami. Adanya kelompok 

KKN di desa kami ini menghadirkan warna baru dan suasana baru yang 

hadir di tengah-tengah kondisi pandemi. Apalagi saat ini, penularan virus 

covid-19 yang masih terus terjadi menjadikan kita sebagai warga desa 

harus pintar-pintar dalam menjaga lingkungan dan proteksi diri untuk 

mencegah penularan virus covid-19.  

Saya sebagai Ketua RT.03 di desa yang dijadikan sebagai tempat 

anak KKN dalam menjalankan prokernya sangat menerima dengan baik 

kehadiran teman-teman KKN. Dengan proker-proker yang dihadirkan oleh 

kelompok KKN-45 UMSIDA membawa pembaharuan dan informasi serta 

pengetahuan yang dapat digunakan sebagai penambahan wawasan. 

Kami selaku Ketua RT 03 mengucapkan terimah kasih kepada 

Kami berdo’a semoga pandemic covid-19 segera berakhir agar kita bisa 

hidup berjalan normal, anak-anak sekolah bisa bersekolah seperti sedia 

kalah. Kamijuga berpesan patuhi protokol kesehatan keluar rumah pakai 

masker, jaga jarak, dan jangan lupa sering cuci tangan. 

 

4.2. Kesan Kepala Desa Kalitengah, 

Kec.Tanggulangin, Kab.Sidoarjo  

Oleh: Bapak Ali Afandi (Kepala Desa 

Kalitengah) 

 

 

 

Saya disaat mendengar pertama kali ada anak-anak KKN-45 

UMSIDA yang akan melakukan kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di 

desa Kalitenagh ini membuat hati saya bangga dan terharu. Apabila melihat 

bahwa mayoritas yang menjadi anggota kelompok tersebut adalah warga 



60 

 

desa kalitengah. Walaupun demikian, semangat mereka untuk hadir ke desa 

dan melakukan berbagai kegiatan sangat perlu untuk diapresiasi. Apresiasi 

nyata yang saya berikan adalah saya ikut serta untuk turun ke lapangan dan 

memberikan dukungan kepada mereka untuk dapat focus dalam 

melaksanakan prokernya. 

Berbagai program kerja yang mereka bawa telah membawa 

perubahan yang saya harap dapat dipertahankan untuk seterusnya. Tidak 

hanya dijadikan sebagai pajangan semata, namun dijadikan sebagai arahan 

dan pandangan yang dapat digunakan untuk melaksanakan program yang 

terdapat di Pemerintahan Desa. Saya sangat bersyukur dan bangga melihat 

kinerja mereka. Saya berharap program kerja yang telah dilaksanakan dapat 

kami lanjutkan dengan baik dan dijadikan sebagai warna baru dalam dunia 

pemerintahan desa. Semoga kelompok KKN-45 dapat terus 

mendedikasikan ilmu nya kepada masyarakat khususnya warga Kalitengah. 

 

4.3. Kesan Ibu Kepala Desa Kalitengah  

Oleh: Ibu Iftatus Solihah (Istri Kepala Desa)  

 

 

 

 

 

 

 

Adanya KKN dari UMSIDA ini yang dilakukan dilingkungan 

tempat tinggal masing-masing mahasiswa ini sangatlah membantu dimasa 

pandei ini. Terutama saya sebagai salah satu warga yang berada di sekitar 

lingkungan Desa Kalitengah sangat terbantu. Saya sebagai istri Kepala 

Desa dan sebagai Pembimbing Ibu-ibu PKK yang ada di Desa Kalitengah 

senang dengan kehadiran mereka karena saya juga dapat mengenalkan 

program-program yang ada di desa. Salah satunya adalah program 

pengurangan sampah dan go green yang terdapat di desa. 

Dengan mengajak mereka untuk terjun langsung ke lapangan dan 

berinteraksi secara langsung kepada ibu-ibu PKK dan masyarakat 

memberikan suasana kegiatan yang hangat dan komunikatif. Saya memang 

sedang merintis program untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang 
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ada di desa kalitengah. Kita mengetahui bahwa kebanyakan agenda rapat, 

seminar, sosialisasi, dan lain sebagainya menghadirkan minuman dengan 

kemasan botol plastik. Ini merupakan kondisi yang sangat umum di 

lingkungan kami. Maka, saya berinovasi untuk mengajak adik-adik dari 

kelompok KKN-45 UMSIDA untuk dapat mengurangi sampah plastik 

dengan cara mengganti minuman botol plastik dengan teh yang disediakan 

secara gratis. 

Disaat yang bersamaan saya melihat bahwa kelompok KKN-45 

UMSIDA ini juga menggunakan botol bekas minuman plastik sebagai pot 

tanaman yang digantun di vertical garden. Sehingga inovasi ini dapat 

menjadi terobosan baru yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan saya 

sangat bangga dengan kinerja yang telah mereka hasilkan. 

 

4.4. Kesan dan Pesan Perangkat Desa  

Oleh: Ibu Ana Marianah 

 

 

 

 

Sebagai upaya dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada 

publik, kami selaku pelayan public sangat terbantu dan mengucapkan 

terima kasih kepada kelompok KKN-45 UMSIDA. Dengan menghadirkan 

salah satu inovasi berbasis aplikasi administrasi data kependudukan dapat 

dengan mudah kami gunakan sebagai kemudahan dalam melakukan akses 

terhadap data kependudukan yang ada di desa Kalitengah. Penggunaan 

teknologi yang canggih dan efisien dihadirkan untuk memberikan Langkah 

yang lebih maju untuk mengikuti arus industry 4.0 yang ada di Indonesia 

terutamanya di lingkungan otonomi desa. 

Sebagai perangkat desa, saya sangat mengetahui kendala dan 

tantangan yang dihadapi salam proses pelayanan publik kepada 

masyarakat. Melihat potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh perangkat 

desa yang ada di desa Kalitengah, kelompok KKN-45 UMSIDA membantu 

kami supaya tidak tertinggal oleh kecanggihan teknologi. Dengan 

SIPANDU kami selaku perangkat desa dapat menghadirkan pemerintahan 

yang lebih efisien dan transparatif kepada warga desa Kalitengah. 

Saya berharap, aplikasi SIPANDU dapat dijadikan role model bagi 

desa yang lainnya. Sehingga pemerintahan di tingkat desa sudah 
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menggunakan program-program yang berbasis teknologi dan selangkah 

lebih maju demi kemajuan desa. Saya berpesan supaya adik-adik KKN-45 

tidak berhenti untuk belajar dan menggali kemampuan dan potensi supaya 

dapat mengamalkan ilmunya kepada masyarakat. 

 

4.5. Kesan dan Pesan Perangkat Desa 

Oleh: Ibu Farida 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagai mahasiswa yang unggul dan berpendidikan, saya menaruh 

harapan banyak kepada kelompok KKN-45 UMSIDA. Saya sangat senang 

dengan kehadiran kelompok KKN-45 

UMSIDA di desa Kalitengah. Walaupun 

dengan kondisi pandemi seperti ini, tetapi 

tidak membuat semangat  

  

4.6. Kesan dan Pesan Perangkat 

Desa  

Oleh: Ibu Amatul 

 

 

 

 

 

Kelompok KKN-45 UMSIDA yang melaksanakan kegiatannya di 

balai desa Kalitengah memberikan kesan yang tersendiri bagi saya. Dengan 

proker yang diusung oleh mereka nyatanya mmapu membawa perubahan di 

desa Kalitengah. Saya sangat memahami proses mereka dalam meraih hasil 

yang terbaik. Vertical garden yang disusun pun memberikan kesan 

tersendiri karena desian nya yang unik dan sangat ramah. Sehingga para 

warga yang datang ke Kantor Balai Desa Kalitengah dapat menikmati 

pemandangan yang disajikan di sepanjang jalan menuju kantor pelayanan. 
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Saya berpesan semoga teman-teman yang telah mendedikasikan 

waktu dan ilmu nya di desa Kalitengah ini dapat dipertahakankan dan 

bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, semoga adik-adik semakin giat dan 

semangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Serta, 

mengajak masyarakat untuk memajukan desa Kalitengah dengan gotong 

royong, rukun, dan saling tolong menolong anatar satu dengan yang 

lainnya 

 

4.7. Kesan dan Pesan Perangkat Desa  

Oleh: Bapak Kris 

 

 

 

 

 

 

Kelompok KKN-45 UMSIDA ini merupakan kelompok yang 

berkesan. Karena adik-adik KKN ini dengan sabar dan tekun dalam 

menjalankan berbagai proker yang diciptakan. Salah satu proker yaitu 

SIPANDU membawa perubahan pada proses pelayanan publik di tingkat 

Pemerintahan Desa. . Saya sangat memahami proses mereka dalam meraih 

hasil yang terbaik. Kerja bakti yang dilakukan pun sebagai bentuk dan 

upaya untuk menjaga lingkungan di sekitar Desa Kalitengah lebih bersih 

dan hijau. 

Semoga teman-teman yang telah 

mendedikasikan waktu dan ilmu nya di desa 

Kalitengah ini dapat dipertahakankan dan 

bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, semoga 

adik-adik semakin giat dan semangat dalam 

melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. 

Serta, mengajak masyarakat untuk memajukan 

desa Kalitengah dengan gotong royong, rukun, 

dan saling tolong menolong anatar satu dengan yang lainnya 

 

4.8. Kesan dan Pesan Bapak Takmir 

Masjid Baitul Karim  

Oleh : Bapak Sunaryo 
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Dengan adanya kehadiran teman-teman dari kelompok KKN-45 ini 

yang memiliki program kerja dan inovasi bagi desa kami sangat saya 

terima dengan baik. Apalagi kita mengetahui bahwa salah satu upaya 

pencegahan kasus penularan kasus covid-19 yaitu dengan mensterilkan 

tempat-tempat publik. Salah satunya adalah masjid yang merupakan 

tempat ibadah. Masjid di beberapa desa Kalitengah ini masih aktif dan 

masyarakat banyak yang hadir ke masjid untuk beribadah. Sehingga 

dengan kegiatan penyemprotan disinfektan sebagai sterilisasi tempat 

ibadah menjadikan kami sebagai pengurus masjid sangat terbantu. 

Semoga dengan adanya program yang diberikan kami dapat 

meneruskan pengetahuan yang telah dibagikan kepada kami. Sterilisasi 

dengan disinfektan ini saya berharap kedepannya kami bisa 

melaksanakan dengan rutin. Sehingga memberikan edukasi kepada warga 

juga bahwa menjaga tempat ibadah juga merupakan tanggung jawab 

bersama. Terimakasih kepada adik-adik KKN-45 UMSIDA. Semoga kita 

bisa bertegur sapa di lain waktu dan melakukan kegiatan bersama-sama 

yang positif dan bermanfaat 

4.9. Kesan dan Pesan Bapak Imam Masjid Baitul 

Ma’mur  

Oleh : Bapak Solehudin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat diberitahu bahwa akan ada penyemprotan dengan disinfektan di 

masjid kami, saya kaget karena tidak mengetahui. Sampai pada akhirnya 

program tersebut dijalankan, memberikan kemudahan bagi kami untuk 

turut serta dalam langkah pencegahan penularan kasus covid-19 yang ada 
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di desa Kalitengah. Penyemprotan atau sterilisasi yang dilakukan oleh 

kelompok KKN-45 ini sangat membantu kami. Dengan penyemprotan 

yang rutin tersebut bisa menjaga masjid dan lingkungan yang ada di 

sekitarnya dari virus. Sehingga masyarakat bisa lebih mudah dan aman 

dalam beribadah di masjid 

Terimakasih kepada kelompok KKN-45. Semoga ilmunya bermanfaat 

dan dapat dibagikan kepada warga sekitar di desa Kalitengah. Semoga 

tidak hanya melalui kegiatan KKN saja kita bisa menjaga kebersihan 

lingkungan tempat ibadah. Tetapi di setiap waktu. Karena kita tahu bahwa 

kebersihan merupakan sebagian dari iman. 

 

 

4.10. Kesan dan Pesan Ibu Pokja PKK  

Oleh : Ibu Al  

 

 

 

 

 

 

 

Sosialisasi COVID-19 oleh kelompok KKN-45 UMSIDA 

disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Sehingga tidak 

menyusahkan kami sebagai audience untuk memahami isi sosialisasi yang 

disampaikan. Selain itu, adik-adik pada saat menyampaikan sosialisasi 

dilakukan dengan santun, sopan, dan tertib. Jadi, banyak ibu-ibu yang 

antusias untuk menyimak terutama saya. Selain itu isi dari sosialiasi 

tersebut dikemas dengan contoh yang menarik dan ekspresif sehingga tidak 

bosan untuk dilihat.  

Saya juga melihat adik-adik juga turut serta dalam program kami 

untuk mengurangi sampah plastik. Sehingga dengan adanya kemauan yang 

kuat dan tim yang kompak, program-program yang ada di desa dapat 

berjalan dengn baik dan sesuai. Terimakasih adik-adik KKN-45 UMSIDA. 

Semoga kedepannya dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 
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4.11. Kesan dan Pesan Ibu Pokja PKK 

Oleh : Ibu Dewi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penghijauan di desa yang mereka tampilkan 

membuat suasana di kantor balai desa Kalitengah menjadi lebih berwarna 

dan menarik untuk dipandang. Apalagi ibu-ibu gemar untuk berfoto. 

Sehingga dengan mural yang dihadirkan 

oleh mereka serta penataan tanaman yang 

bagus membuat saya dan ibu-ibu gemar 

untuk mengunjungi taman yang ada di 

desa dan melakukan foto. Suasana desa 

terlihat lebih hidup dan sejuk karena tata 

letak penghijaun di sepanjang kantor 

pelayanan yang tertata rapi. 

Saya berpesan semoga adik-adik 

KKN-45 ini dapat terus berkarya dan berinovasi. Karena nantinya untuk 

menghadapi berbagai tantangan di masa depan dibutuhkan literasi yang 

kuat dan jiwa yang inovatif. Semoga kelompok KKN-45 UMSIDA tidak 

hany berhenti sampai sini saja. Namun, dapat berkontribusi lebih lanjut 

bagi lingkungan yang ada di desa Kalitengah. 

 

4.12. Kesan dan Pesan Ibu Pokja 

Oleh: Ibu Desi 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

Mengajak adik-adik untuk memberikan 

penilaian terhadap penghijaun di lingkungan RT 

RW yang ada di desa Kalitengah memberikan 

edukasi dan informasi secara langsung kepada 

kelompok KKN-45 terkait pentingnya 

penghijauan di area pemukiman warga. Saya 

senang sekali melihat antusias kelompok KKN-

45 UMSIDA untuk ikut memberikan penilaian 

kepada lomba penghijauan yang diadakan di desa. Semangat dan kiat yang 

mereka tunjukkan itu memberikan suasana yang positif. Saat ini, di desa 

kami memang sedang mengadakan penghijauan serta upaya untuk 

mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan. 

Program ini pun saya berharap dapat dimanfaatkan dan digunakan 

oleh kelompok KKN-45 untuk menghadirkan program inovasi terutama di 

lingkungan desa kami sendiri. Dengan ajakan yang serentak dan baik 

warga akan tergerak sedikit demi sedikit untuk bergerak maju kearah yang 

lebih baik dan demi terciptanya lingkungan desa yang asri dan hijau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.13. Kesan dan Pesan Binaan BTQ  

Oleh: Achmad Ari Fauzi  
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Saya sangat senang belajar dengan kakak-kakak dari kelompok KKN-

45 UMSIDA. Disini, saya diberikan banyak pengetahuan dan pengalaman. 

Dulu, saya sulit untuk belajar mengaji karena malas dan kurang tertarik. 

Tetapi saat ada kakak-kakak yang membina saya dan teman-teman untuk 

mengaji dan belajar membaca al-qur’an yang baik dan benar, saya dan 

teman-teman sangat senang sekali. Disini saya dan teman-teman diajari 

banyak hal tentang mengaji al-qur’an. Selain itu, kita diajari untuk 

menghafal surat-surat pendek di Juz 30.  

Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dari kelompok KKN-

45. Kemarin, saya diajari untuk belajar adzan dan iqomah. Saya diajari 

untuk berani maju ke depan dan memimpin doa bersama sebelum kegiatan 

dimulai. Semoga saya bisa bertemu di lain waktu bersama kakak-kakak 

dari kelompok KKN-45V UMSIDA. Terimakasih dan saya ucapkan mohon 

maaf apabila selama kegiatan berlangung saya kurang mendengarkan 

kakak semua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.14. Kesan dan Pesan Binaan BTQ  

Oleh: Dimas Ali Putra 



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belajar membaca al-qur’an bersama teman-

teman merupakan kegiatan yang 

menyenangkan. Karena membaca al-qur’an lewat jilid atau at-tartil juga 

merupakan kegiatan yang tidak mudah. Membutuhkan keseriusan dan 

tekad untuk dapat membaca dengan baik. Kakak-kakak KKN-45 mengajar 

saya dan teman-teman dengan sabar dan ceria. Sehingga kami tidak takut 

untuk bertanya dan bersendau gurau dengan kakak-kakak. Disini, saya juga 

belajar melantunkan adzan yang baik dan benar. Selain itu, saya diajari 

untuk membaca doa-doa di dalam sholat dan gerakan di dalam sholat. 

Sehingga kegiatan ini sangat menyenangkan dan menarik. 

Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dari kelompok KKN-

45. Saya diajari untuk berani maju ke depan dan memimpin doa bersama 

sebelum kegiatan dimulai. Semoga saya bisa bertemu di lain waktu 

bersama kakak-kakak dari kelompok KKN-45V UMSIDA. Terimakasih 

dan saya ucapkan mohon maaf apabila selama kegiatan berlangung saya 

kurang mendengarkan kakak semua. 
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4.15. Kesan dan Pesan Murid TPQ Al-Hikmah 

Jilid 3 

Oleh:  Vina  

 

 

 

 

 

 

 

 

Saya senang berkenalan dengan kakak-kakak kelompok KKN-45 

UMSIDA. Mereka sangat baik dan sabar dalam mengajari kami. Saya 

masih jilid 3 dan saya diajari untuk membaca at tartil jilid 3 dengan baik 

dan benar. Sebelum kegiatan dimulai, biasanya kakak-kakak mengajari 

kami untuk membiasakan membaca doa dan khusyuk dalam belajar. 

Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya kak. Terima 

kasih karena telah diajari banyak hal yang sangat berguna untuk kami. 

Mohon maaf apabila saya sewaktu diajari kurang mendengarkan dan 

mengabaikan. Tapi saya berharap kakak tidak lelah dalam menebarkan 

kebaikan dan membagikan ilmu pengetahuan kepada kami semua. 

 

4.16. Kesan dan Pesan Murid TPQ Al-

Hikmah Jilid 4 

Oleh: Azza 
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Saya anak yang pemalu apabila dihadapan banyak orang. Tetapi sejak 

ada kakak-kakak KKN-45 saya diajari untuk berani dan percaya diri. Saya 

diajari mengaji dan dikenalkan tajwid-tajwid yang terdapat di dalam at-

tartil maupun al-qur’an. Saya sangat senang walaupun kegiatannya 

dilaksanakan di malam hari yaitu selesai adzan maghrib. Tetapi 

pengalaman belajar selama 4 minggu ini tidak akan saya lupakan dan saya 

akan semakin giat dalam belajar lebih giat lagi dan tidak malas. 

Semoga kakak-kakak KKN-45 diberikan kesehatan dan kesuksesan 

dalam menimba ilmu. Semoga, nanti kita bisa bertemu lagi dan bermain 

bersama. Jangan lupakan kami ya kak, dan terus berusaha untuk meraih 

cita-cita dan membanggakan kita semua. 

 

4.17. Kesan dan Pesan Murid TPQ Al-Hikmah Jilid 4 

Oleh: Hanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesuksesan itu tidak akan tercapai apabila kita tidak menghormati 

orang tua. Itulah kata-kata yang selalu diucapkan oleh kakak-kakak KKN-

45, bahwa kita harus menyayangi kedua orantua kita. Saya diajari mengaji 

dan dikenalkan tajwid-tajwid yang terdapat di dalam at-tartil maupun al-

qur’an. Saya sangat senang walaupun kegiatannya dilaksanakan di malam 

hari yaitu selesai adzan maghrib. Kegiatannya sangat menyenangkan, 

karena kita tidak hanya belajar mengaji, tetapi juga belajar dan bermain 

lewat tebak kartu untuk melatih fokus kita. 

Semoga kita bisa bertemu kembali dan melakukan kegiatan yang 

menyenangkan. Belajar membaca dan menulis al-qur’an dengan baik dan 
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benar akan menjadi bekal bagi kami untuk dapat belajar lebih giat lagi dan 

menjadi anak yang sholih dan sholihah. 

 

4.18. Kesan dan Pesan Murid TPQ Al-

Hikmah Jilid 5 

Oleh: Amel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belajar membaca al-qur’an yang baik dan benar merupakan hal yang 

penting. Selama pandemi ini, saya bosan karena tidak bisa pergi ke 

sekolah dan belajar seperti dahulu kala. Dengan kakak-kakak KKN-45 ini 

saya belajar banyak hal yang menyenangkan. Saya diajari untuk bersikap 

sopan dan santun. Selain itu, kakak-kakak semuanya mengajari kami 

untuk menunaikan sholat wajib 5 (lima) waktu. Walaupun kami masih 

dalam tahap belajar, tetapi kakak-kakak dengan sabar mengajari kami 

untuk rajin dalam sholat.  

Kami juga diajari untuk bermain dan belajar bersama. Sehingga 

pembelajaran kami tidak membosankan. Saya dan teman-teman berharap 

ini belum selesai. Tetapi, akhir ini bukan berarti saya dan teman-teman 

tidak bisa bertemu lagi dengan kakak-kakak. Semoga ilmu yang telah 

diberikan membawa manfaat dan kami dapat menjadi murid yang 

berbakti kepada kedua orang tua dan guru serta ustadz dan ustadzah. 
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4.19. Kesan dan Pesan Murid TPQ Al-

Hikmah Jilid 5  

Oleh : Bia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesulitan dalam membaca al-qur’an itu pasti ada dan akan selalu 

ditemui. Dengan pembelajaran yang menarik bersama kakak-kakak 

KKN-45 saya sangat tertarik untuk ikut dan belajar bersama teman-

teman. Kegiatan positif ini juga memberikan kami semangat untuk terus 

belajar walaupun terhalang dengan kondisi saat ini. Kita tidak bisa belajar 

seperti dahulu kala. Saya dan teman-teman juga diajari untuk menghafal 

asmaul husna bersama dengan teman-teman. Asmaul husna merupakan 

99 (Sembilan puluh Sembilan) nama Allah SWT yang kita harus ketahui. 

Sehingga dengan sistem pembelajaran yang dibawa oleh kakak-kakak ini 

sangat menyenangkan. 

Saya berharap, saya dan teman-teman dapat meneruskan ilmu yang 

telah kakak-kakak berikan. Selain itu, saya juga belajar untuk tetap 

bersikap rendah hati dan tidak bersikap sombong. Selain itu, kakak-kakak 

semuanya mengajari kami untuk menunaikan sholat wajib 5 (lima) 

waktu. Walaupun kami masih dalam tahap belajar, tetapi kakak-kakak 

dengan sabar mengajari kami untuk rajin dalam sholat. Semoga kita bisa 

bertemu di lain waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

4.20. Kesan dan Pesan Murid TPQ Al-Hikmah Tingkat Marhalah Wustho  
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Oleh: Jihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saya merupakan salah satu murid dengan 

tingkat Marhalah Wustho. Yang dimana saya sudah menginjak untuk 

membaca al-qur’an. Sehingga tingkat kesulitan yang saya hadapi juga 

berbeda. Saya senang sekali karena kakak-kakak sangat membantu saya 

untuk dapat memahami bacaan-bacaan yang saya sulit untuk pahami. 

Kakak-kakak dengan sabar mengajari saya untuk membaca al-qur’an. 

Saya juga diajari tajwid sehingga dalam membaca al-qur’an tidak 

sembarangan. Bacaan sholat dan gerakan-gerakan di dalam sholat juga 

diajarkan. Sehingga saya sangat bangga menjadi bagian dari kegiatan 

KKN-45 yang ada di desa Kalitengah.  

Semoga selesai dari kegaiatan ini, saya menjadi pribadi yang lebih 

baik. Saya berterima kasih kepada kakak-kakak KKN-45 yang sudah 

meluangkan waktunya untuk mengajari kami belajar mengaji dan belajar 

pengetahuan mengenai sikap dan akhlak yang harusnya dilakukan kita 

sebagai umat muslim. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

 

5.1. Kesimpulan dan Saran 

a. Kesimpulan 

Program yang dilaksanakan akhirnya berjalan dengan baik dan 

lancar. Walaupun terdapat beberapa kendala namun berkat kerja sama 

anggota tim KKN – 45 di setiap lokasi dari masing-masing anggota 

semuanya dapat dilalui. Selain itu bantuan dari masyarakat dan pihak-

pihak yang terlibat juga sangat membantu kami dalam melaksanakan 

kegiatan ini. Kegiatan kuliah kerja nyata di setiap lokasi dari masing-

masing anggota, telah membuahkan sebuah hubungan kekeluargaan yang 

cukup erat antar mahasiswa dengan warga setempat. Dengan adanya 

kerja sama dari warga membuat program-program KKN-45 menjadi lebih 

berarti bagi mahasiswa dan masyarakat. Setelah melakukan kegiatan 

kuliah kerja nyata seluruh program yang telah kami susun dapat 

terlaksana dengan lancar walaupun masih ada beberapa kendala dan 

kekurangan dari beberapa sisi, namun program dapat terlaksana dengan 

baik.  

 

b. Saran 

Harapan kami semoga program yang telah terlaksana di setiap 

lokasi dari masing-masing anggota dapat bermanfaat dan berkelanjutan 

meskipun KKN-45 telah berakhir. Semoga masyarakat dapat 

mengembangkan potensi dan melanjutkan program yang telah 

dilaksanakan tim KKN-Tangguh sehingga kegiatan-kegiatan tersebut 

masih tetap berlanjut meskipun mahasiswa tim KKN-45 sudah selesai. 

 

5.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut 

a. Rekomendasi  

Rekomendasi yang dapat tim KKN berikan untuk KKN 

kedepannya semoga segera berakhir pandemi dan seluruh warga dapat 

beraktifitas kembali. Permasalahan yang dapat ditindak lanjuti adalah 

pada saat pandemi seluruh anggota tidak bisa berkumpul dan semua 

pengerjaan lewat daring atau online. Pendamping juga tidak bisa 

terlibat langsung di lapangan. Tetapi dengan permasalahan seperti itu 
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tidak membuat kami semua merasa terbebani. Karena dosen 

pendamping selalu perhatian dan mengawasi kami agar tidak tertinggal 

informasi. Rekomendasi kami antara lain:  

1. Diharapkan pada KKN ini yang akan datang (dengan asumsi masih 

terjadi pandemi Covid 19), panitia dapat memberikan kebebasan 

pada mahasiswa untuk memilih lokasi abdimas. Hal ini 

dimaksudkan agar ruang gerak abdimas tidak terbatas pada wilayah 

RT/RW setempat, dan lebih tepat sasaran. Tentunya dengan tetap 
memperhatikan protokol kesehatan melalui mekanisme tertentu.  

2. Diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara masyarakat 

(target) dengan mahasiswa pendamping, termasuk dengan tokoh 

masyarakat. Terutama pada tahap inisialisasi kegiatan dan 

sosialisasi program kerja, agar tidak terjadi kesalah pahaman dan 
proses berikutnya dapat berjalan lancar.  

3. Diperlukan juga koordinasi dan kerjasama yang baik antara dosen 

pembimbing lapangan (DPL) dengan mahasiswa, untuk menunjang 
keberhasilan semua program kerja.  

4. Diharapkan DPL bekerjasama dengan mahasiswa dapat 

mempublikasikan minimal satu artikel dari hasil KKN 2021, agar 
kegiatan abdimas ini dapat dikenal lebih luas.  

 

b. Tindak Lanjut 

Program kerja yang telah diselesaikan diharapkan tetap dipantau 

keberlangsungannya oleh mahasiswa, dan tetap menjalin komunikasi 

dengan target, sehingga program ini dapat lebih bermanfaat. 
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LAMPIRAN 

LOGBOOK 
KKN KALITENGAH BERKARYA UNTUK 

PEMBERDAYAAN DESA 

 

 

 

 

No. Tanggal Nama PIC Durasi 
(Menit) 

Deskripsi Kegiatan 

1 22 Februari 

2021 

Vivanda 

Adiprimasuryo 
60 Penerjunan dilaksanakan secara daring diikuti oleh semua 

peserta KKN Pencerahan UMSIDA 2021 oleh rektor UMSIDA 

2 23 Februari 

2021 

Vivanda 

Adiprimasuryo 
60 Perkenalan Anggota KKN, membentuk struktur Kepengurusan 

kelompok dan sharing mengenai proker 

3 24 Februari 

2021 

Dony Rakhmad 

Hidayat 
60 Sharing mengenai Desa Kalitengah, Mendapatkan Informasi 

dan masukan mengenai apa saja yang dapat dilakukan selama 

KKN 

4 25 Februari 

2021 

Rini Nofita 60 Kumpul dilaksanakan di Balai Desa Kalitengah, membahas 

mengenai kelanjutan proker yang akan diambil 

5 26 Februari 

2021 
Vivanda 

Adiprimasuryo 
60 Mengevaluasi kelayakan proker KKN Kalitengah bersama DPL 
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6 01 Maret 

2021 

Dony Rakhmad H 60 Meminta Perijinan dan penempatan lokasi KKN kepada 

perangkat Desa Kalitengah 

7 02 Maret 

2021 
Rini Nofita 60 Setiap Mahasiswa akan mendapat Proker sesuai dengan 

keahlian dan menjadi penanggung jawab untuk setiap prokernya 

8 03 Maret 

2021 
Nilna Nada 

Hudayah 
60 Tim BTQ melakukan promosi bimble dengan cara datang 

kelapangan dan menemui anak-anak bermain 

9 04 Maret 

2021 

Rahayu Istiqomah 60 Seluruh anggota KKN diwajibkan membawa botol bekas untuk 

dijadikan sebagai wadah untuk media tanam 

10 05 Maret 

2021 
Rahayu Istiqomah 60 Pemilahan dan pengelompokan botol akan mempengaruhi nilai 

keindahan dari vertical garden  

11 06 Maret 

2021 
Liza Agustine 60 Seluruh anggota ikut berpartisipasi mengecat botol yang telah 

dipilah dan dibersihkan 

12 07 Maret 

2021 

Dony Rakhmad H 60 Proses Analisa didampingi oleh pihak perangkat Desa 

Kalitengah agar sesuai dengan apa yang disampaikan.   

13 08 Maret 

2021 
Dony Rakhmad H 60 Mengevaluasi jalanya kegiatan yang akan dilakukan 

berdasarkan data yang didapat dari perangkat desa 

14 09 Maret 

2021 
Aprillya Nurul 

Hidayah 
60 Seluruh anggota KKN ikut serta dalam menanam. 

15 10 Maret 

2021 
Amalia Firdaus 60 Seluruh anggota KKN melukis botol-botol minuman bekas 

16 12 Maret 

2021 
Dony Rakhmad H 60 Melakukan penyemprotan Disinfektan di dalam masjid 
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17 13 Maret 

2021 

Novita Dwi 

Herlina 
60 Seluruh anggota KKN membersihkan seluruh halaman 

18 14 Maret 

2021 
Tania Eva Rosanti 60 Belajar bersama anak-anak dalam membaca Al-Qur’an 

19 15 Maret 

2021 

Wafia Azizah 60 Seluruh anggota KKN ikut serta dalam kegiatan input data 

Kartu Keluarga 

20 16 Maret 

2021 
Islamiya Ariyanti 60 Seluruh anggota KKN ikut serta dalam kegiatan input data 

Kartu Keluarga 

21 17 Maret 

2021 

Anindya Widya 

Safira 
60 Seluruh anggota KKN ikut serta dalam kegiatan input data 

Kartu Keluarga 

22 18 Maret 

2021 
Amelia Lukmana 60 Seluruh anggota KKN ikut serta dalam kegiatan input data 

Kartu Keluarga 

23 19 Maret 

2021 
Debi Ramadhani 60 Seluruh anggota KKN ikut serta dalam kegiatan input data 

Kartu Keluarga 

24 20 Maret 

2021 

Novia Dwi Putri 60 Seluruh anggota KKN ikut serta dalam kegiatan input data 

Kartu Keluarga 

25 21 Maret 

2021 
Mergy Rachmi 

Prastiwi 
60 Seluruh anggota KKN ikut serta dalam kegiatan input data 

Kartu Keluarga 

26 22 Maret 

2021 
Amalia Firdaus 60 Seluruh anggota KKN ikut serta dalam kegiatan input data 

Kartu Keluarga 

27 23 Maret Nilna Nada 60 Sosialisasi Covid kepada ibu-ibu PKK di balai desa Kalitengah. 
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2021 Hidayah 

28 24 Maret 

2021 
Rahayu Istiqomah 60 Seluruh anggota KKN saling bergantian mengecat dinding. 

29 25 Maret 

2021 
Wafia Azizah 60 Mengajar anak-anak dalam membaca Al-Qur’an. 

30 26 Maret 

2021 
Liza Agustine 60 Seluruh anggota memajang tanaman yang akan dijadikan 

Vertical Garden. 

31 27 Maret 

2021 
Tania Eva Rosanti 60 Membaca Al Qur’an bersama anak-anak. 

32 28 Maret 

2021 
Vivanda 

Adiprimasuryo 
60 Melakukan penyemprotan Disinfektan di dalam masjid 

33 29 Maret 

2021 
Novita Dwi 

Herlina 
60 Seluruh anggota KKN ikut serta dalam kegiatan input data 

Kartu Keluarga 

34 30 Maret 

2021 
Rini Nofita 60 Seluruh anggota KKN ikut serta dalam kegiatan input data 

Kartu Keluarga 
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DAFTAR HADIR MAHASISWA KKN KELOMPOK 45 

 

 

 

No NIM Nama 
FEBRUARI 

22 23 24 25 26 27 28 

1 172010200118 VIVANDA ADIPRIMASURYO V V V V V V V 

2 172022000095 LIZA AGUSTINE V V V V V V V 

3 181080200125 DONY RAKHMAD HIDAYAT V V V V V V V 

4 182010200129 APRILLYA NURUL HIDAYAH V V V V V V V 

5 182010200215 DEBI RAHMADHANI V V V V V V V 

6 182010300080 ISLAMIYA ARIYANTI V V V V V V V 

7 182010300248 RINI NOFITA V V V V V V V 

8 182020100012 NOVITA DWI HERLINA V V V V V V V 

9 182020100039 NOVIA DWI PUTRI UTAMI V V V V V V V 

10 182020100040 NILNA NADA HUDAYAH V V V V V V V 

11 182030100151 MERGY ROCHMI PRASTIWI V V V V V V V 

12 182071000008 WAFIA AZIZAH V V V V V V V 

13 182071200010 TANIA EVA ROSANTI V V V V V V V 

14 188620600113 ANINDYA WIDYA SAFIRA V V V V V V V 

15 188620600118 RAHAYU ISTIQOMAH V V V V V V V 

16 188620700003 AMALIA FIRDAUS V V V V V V V 

17 182010200068 AMELIA LUKMANA V V V V V V V 
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No NIM Nama 
MARET 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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1 172010200118 VIVANDA ADIPRIMASURYO V V V V V V V V V V V V V V V 

2 172022000095 LIZA AGUSTINE V V V V V V V V V V V V V V V 

3 181080200125 DONY RAKHMAD HIDAYAT V V V V V V V V V V V V V V V 

4 182010200129 APRILLYA NURUL HIDAYAH V V V V V V V V V V V V V V V 

5 182010200215 DEBI RAHMADHANI V V V V V V V V V V V V V V V 

6 182010300080 ISLAMIYA ARIYANTI V V V V V V V V V V V V V V V 

7 182010300248 RINI NOFITA V V V V V V V V V V V V V V V 

8 182020100012 NOVITA DWI HERLINA V V V V V V V V V V V V V V V 

9 182020100039 NOVIA DWI PUTRI UTAMI V V V V V V V V V V V V V V V 

10 182020100040 NILNA NADA HUDAYAH V V V V V V V V V V V V V V V 

11 182030100151 MERGY ROCHMI PRASTIWI V V V V V V V V V V V V V V V 

12 182071000008 WAFIA AZIZAH V V V V V V V V V V V V V V V 

13 182071200010 TANIA EVA ROSANTI V V V V V V V V V V V V V V V 

14 188620600113 ANINDYA WIDYA SAFIRA V V V V V V V V V V V V V V V 

15 188620600118 RAHAYU ISTIQOMAH V V V V V V V V V V V V V V V 

16 188620700003 AMALIA FIRDAUS V V V V V V V V V V V V V V V 

17 182010200068 AMELIA LUKMANA V V V V V V V V V V V V V V V 

No NIM Nama MARET 
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 172010200118 VIVANDA ADIPRIMASURYO V V V V V V V V V V V V V V V 

2 172022000095 LIZA AGUSTINE V V V V V V V V V V V V V V V 

3 181080200125 DONY RAKHMAD HIDAYAT V V V V V V V V V V V V V V V 

4 182010200129 APRILLYA NURUL HIDAYAH V V V V V V V V V V V V V V V 

5 182010200215 DEBI RAHMADHANI V V V V V V V V V V V V V V V 

6 182010300080 ISLAMIYA ARIYANTI V V V V V V V V V V V V V V V 

7 182010300248 RINI NOFITA V V V V V V V V V V V V V V V 

8 182020100012 NOVITA DWI HERLINA V V V V V V V V V V V V V V V 

9 182020100039 NOVIA DWI PUTRI UTAMI V V V V V V V V V V V V V V V 

10 182020100040 NILNA NADA HUDAYAH V V V V V V V V V V V V V V V 

11 182030100151 MERGY ROCHMI PRASTIWI V V V V V V V V V V V V V V V 

12 182071000008 WAFIA AZIZAH V V V V V V V V V V V V V V V 

13 182071200010 TANIA EVA ROSANTI V V V V V V V V V V V V V V V 

14 188620600113 ANINDYA WIDYA SAFIRA V V V V V V V V V V V V V V V 

15 188620600118 RAHAYU ISTIQOMAH V V V V V V V V V V V V V V V 

16 188620700003 AMALIA FIRDAUS V V V V V V V V V V V V V V V 

17 182010200068 AMELIA LUKMANA V V V V V V V V V V V V V V V 
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Pendidikan di Fakultas Psikologi UGM. Penulis 
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S2 dengan menjadi bagian dari Center of Indigenous 
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(Jawa, Madura, Makasar). Penelitian yang pernah dilakukan penulis 
berkenaan dengan beberapa bidang, antara lain: Psikologi 
Pendidikan (Goal Setting, School Well Being, dinamika psikologis siswa 
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bender-gestalt test). Buku pertama yang penulis terbitkan pada tahun 
2019 dengan judul “Sudah Siapkah Anak Kita untuk Sekolah: 
Panduan untuk Orang Tua dan Sekolah. Pada tahun 2012-2013 
mengelola Jurnal Ilmiah Tabularasa di Fakultas Psikologi Universitas 
Merdeka Malang dan pada tahun 2014 menjadi pengelola Jurnal 
Ilmiah Psikologia yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah 
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Laboratorium Psikologi di Fakultas Psikologi Universitas 
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5. Tempat dan Tanggal Lahir  Lamongan, 08 September 1988 
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B. Riwayat Pendidikan 

 S1 S2 

Nama Perguruan 

Tinggi 

Universitas Negeri Malang Universitas Gadjah Mada 

Bidang Ilmu Zoologi dan genetika  Genetika dan Biologi 

Molekular 

Tahun masuk-

Lulus 

2007-2011 2012-2014 

Judul skripsi/tesis/ 

Disertasi 
Kekerabatan Lutung Jawa 

(Trachypithecus auratus) di 

Pusat Rehabilitasi Lutung Jawa 

Berdasarkan sekuen gen 

Cytochrome b 

Karakter Suara dan 

Gen FoxP2 pada Ayam 

Pelung (Gallus gallus 
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C. Rekam Jejak Tri Dharma PT  

 Pendidikan/Pengajaran 

No. Nama Mata Kuliah Wajib/Pilihan SKS 

1 Instrumentasi Laboratorium Medis 

ganjil 2018/2019 

Wajib 2 

2 BIOSTATISTIKA ganjil 2018/2019 Wajib 1 

3 METODOLOGI PENELITIAN 

ganjil 2018/2019 

Wajib 2 

4 PRAKTIKUM BIOSTATISTIKA 

ganjil 2018/2019 

Wajib 1 

5 BIOLOGI MOLEKULER 1 ganjil 

2018/2019 

Wajib 1 

6 PRAK.BIOLOGI MOLEKULER 1 

ganjil 2018/2019 

Wajib 2 

7 PRAK.METODOLOGI 

PENELITIAN ganjil 2018/2019 

Wajib 2 

8 METODOLOGI PENELITIAN 

genap 2018/2019 
Wajib 2 

9 BIOLOGI MOLEKULER 2 genap 

2018/2019 
Wajib 2 

10 PRAK.BIOLOGI MOLEKULER 2 

genap 2018/2019 
Wajib 2 

11 IKD genap 2018/2019 Wajib 2 

12 PRAK.METODOLOGI 

PENELITIAN genap 2018/2019 
Wajib 2 

13 Microscopi (1 SKS) ganjil  

2019/2020 

Wajib 1 

14 Biostatistika (1 SKS) ganjil  

2019/2020 

Wajib 1 

15 Prak. Biostastistika ganjil  

2019/2020 

Wajib 1 

16 Prak. Biologi Molekular I ganjil  

2019/2020 

Wajib 2 

17 Biologi Molekular I ganjil  

2019/2020 

Wajib 1 

18 Prak. Kewirausahaan ganjil  

2019/2020 

Wajib 1 

19 Kewirauasahaan ganjil  2019/2020 Wajib 1 

20 Biologi Molekular (3 SKS) genap 

2019/2020 

Wajib 3 

21 Biologi Molekular II (1 SKS) genap Wajib 1 
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2019/2020 

22 Prak. Biologi Molekular II (2 SKS) 

genap 2019/2020 

 

Wajib 2 

23 Microscopi (1 SKS) ganjil 

2020/2021 

Wajib 1 

24 Biostatistika (1 SKS) ganjil 

2020/2021 

Wajib 1 

25 Prak. Biostastistika ganjil  

2020/2021 

Wajib 1 

26 Teknik analisis Biologi molecular 

ganjil 2020/2021  

Wajib 3 

 

  Penelitian 

No. Judul Penelitian Penyandang 

Dana 

Tahun 

1 Identifikasi Polimorfisme Pada 

Penderita Dan Keluarga 

Penderita Diabetes Mellitus 

Type II Guna Deteksi Dini 

Kelainan Genetik 

6.500.000 2020/2021 

 

Pengabdian Kepada Masyarakat 

No. Judul Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Penyandang 

Dana 

Tahun 

1 Peningkatan Daya Kreatifitas 

Siswa Melalui Kegiatan Go 

Green dan Go Health Siswa di 

SDN IV Kupang Sidoarjo 

6.500.000 2020/2021 

 

BIODATA PENULIS 

 

Assalamu'alaikum 

warahmatullahi wabarakatuh  

Perkenalkan nama saya 

Vivanda Adiprimasuryo, saya 

lahir tanggal 15 Mei 1999 di 

Surabaya, saya pernah 

bersekolah di salah satu SDN 

Pucang 2 Sidoarjo, Kemudian 

di SMP Hang Tuah 5, Setelah 
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itu saya bersekolah di SMAN 4 Sidoarjo lalu sekarang saya melakukan 

Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

Alhamdulillah KKN PENCERAHAN 2021 kelompok kami (45) desa 

Kalitengah berjalan dengan lancar meskipun di awal ada sedikit kendala 

tetapi kelompok kami bisa menyelesaikan semua rintangan tersebut, senang 

mempunyai teman baru yang sangat friendly, dan mendapatkan pengalaman 

baru yang sangat berkesan selama sebulan ini. 

Teruntuk teman-teman KKN kelompok saya sekalian.  

Semoga cita-cita mereka, apa yang diinginkan mereka dikemudian hari dapat 

terwujud, sukses selalu. Semoga dilain waktu kita dapat berkumpul kembali, 

terimakasih Assalamualaikum wr.wb. 

 

 

Wafia Azizah 

Assalamu'alaikum 

warahmatullahi wabarakatuh 

perkenalkan saya Wafia 

Azizah lahir di Surabaya,24 

Oktober 1999. Tamat dari MI 

Islamiyah Tanggulangin 2012. 

MTs. Islamiyah Tanggulangin 

2015,SMK Ma’arif 

Tanggulangin 2018. Kini 

sedang menempuh pendidikan 

S1 di Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo. Kesan dan pesan selama KKN, Kesan yang saya dapatkan dari 

KKN-P 45 ini adalah Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa 

mendapatkan relasi baru, dan berkolaborasi dengan berbagai macam 

program studi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo , sehingga saya 

mampu berpikir luas dan kritis untuk membangun, menciptakan generasi 

yang ber intelektual tinggi , Pesan yang bisa saya sampaikan adalah semoga 

dengan adanya KKN-P 45 ini tetap berinovasi dan berkarya dimanapun dan 

kapanpun kita berada 

 

Perkenalkan nama 

saya Mergy Rochmi 

Prastiwi saya lahir pada 

tanggal 14 September 1998 

di Sidoarjo. Saya pernah 

bersekolah di SDN 

Kalitengah 2, Kemudian 
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saya melanjutkan di SMPN 1 Tanggulangin, lalu di SMK Walisongo 1 

Gempol dan saat ini saya menjadi Mahasiswa Aktif Di Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo 

Selama Kegiatan KKN Berlansung Banyak Sekali Kendala Yang Dihadapi 

Kelompok Kami Mulai Dari Kekurangan Anggota, Waktu, Pendapat Dari 

Masing-Masing Anak Dan Tempat. Tetapi Alhamdulillah Semua Itu Mampu 

Dilalui Oleh Kelompok Kami Dan Program-Program Kerja Yang Disusun 

Dapat Di Selesaikan Dengan Tuntus. Adanya KKN Di Desa Kalitengah Ini 

Semoga Nantinya Menjadi Pelajaran Untuk Kita Semua Bagaimana Cara 

Menghargai Pendapat Satu Sama Lain, Bagaimana Cara Menghargai Waktu, 

Dan Untuk Desaku Semoga Tetap Menjadi Desa Yang Paling Unggul dan 

semangat menciptakan Ide-Ide Baru. 

 

Perkenalkan 

nama saya Liza Agustine 

Lahir di Koto Baru 

Tanjung Gadang 

Kabupaten Sijunjung 

Provinsi Sumatra 

Barat,pada Tanggal 24 

agustus 1998,jenis 

kelamin perempuan 

Agama islam saya anak 

pertama dari dua 

bersaudara.harapan 

orang tua saya kepada 

saya  dapat mengembangkan atau memberikan  inovasi-inovasi dalam 

meningkatnya dalam bisnis usaha yang sedang dijalankan oleh orang tua 

saya. bisnis orang tua saya yaitu Rumah Makan padang yang diberi nama 

RM DUO PUTRI sama mengurus proyek tambang emas dan kebun sawit 

milik bapak saya di padang Sumatra barat. Status saya saat ini adalah 

sebagai mahasiswi di Universitas Muhammadiya Sidoarjo Fakultas FBHIS 

Prodi Ilmu Komunikasi .alamat saya sekarang di perumahan griya asri 

kalitengah Blok 1M No 7/8. Disini saya memiliki kemauan keras dan gigih 

dalam meraih sesuatu tetapi saya kurang percaya dalam diri dalam berbicara 

di depan orang namun saya sangat mudah bergaul sama orang baru.saya 

memliki hobi travelling,music,membaca dan menulis. saya dalam KKN-P 45 

sangat berarti dalam hidup saya karena diawali dengan teman-teman 

memiliki sifat yang sangat baik sehinggah menjadikan KKN-P 45 bisa 

menyelesaikan proker dengan baik.disini saya sangat bersyukur sekali bisa 

ketemu sama kelompok saya KKN-P 45 yang memberikan banyak 

kenangan. semoga dilain waktu diberikan kesempatan untuk bertemu. 
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Perkenalkan nama 

saya Amelia Lukmana. Lahir 

di Jombang, 24 Agustus 1999. 

Tamat dari SD 

Muhammadiyah 1 Denpasar 

2012. SMP Muhammadiyah 2 

Denpasar tahun 2015, MA 

ISLAMIYAH 2018. Kini 

sedang menempuh pendidikan 

S1 di Fakultas  Bisnis Hukum 

Ilmu Sosial Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo.   

Alhamdulillah, KKN-P 45  ini 

berjalan dengan baik dengan banyak hal yang terjadi  sehingga dapat 

dijadikan pengalaman dan pelajaran untuk masa depan. Untuk teman-teman 

KKN semangat kuliahnya semoga berhasil dalam segala hal.  

 

 

 

Perkenalkan nama 

saya Novia Dwi Putri 

Utami. Biasa dipanggil 

Novia. Putri kedua dari 3 

bersaudara yang lahir di 

Sidoarjo, 08 November 

1998. Bertempat tinggal di 

Perumahan Kalitengah Asri 

Blok F Nomor 11, RT.01 

RW.08 Desa Kalitengah, 

Kecamatan Tanggulangin. 

Saat ini menempuh 

pendidikan S1 di 

Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo dengan jurusan Administrasi Publik. Novia 

memiliki 1 kakak perempuan yang telah berkeluarga dan 1 adik perempuan 

yang sedang bekerja juga. Tumbuh di keluarga yang sederhana dan 

berkecukupan membuat Novia ingin bekerja untuk tambahan kebutuhan 

kuliah dan lain-lain. Novia dengan kakak adiknya mempunyai satu tujuan 

cita-cita yang sama yaitu menjadi seorang wanita karir yang dapat 

membahagiakan kedua orang tua juga. Novia merupakan seorang anak 
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perempuan yang merasa memiliki tanggungjawab yang membuatnya 

memiliki niatan untuk bekerja dan kuliah. Kedua orang tua Novia telah 

mendidiknya agar menjadi anak yang mandiri dan bertanggungjawab atas 

semua pilihannya. Novia lulusan darj SMKN 2 Buduran dengan jurusan 

Akuntansi. Lanjut di pendidikan S1 dengan jurusan Administrasi Publik 

untuk mencari ilmu dan wawasan baru serta mencari pengalaman yang baru 

di dunia pendidikan. Saat ini Novia bekerja di sebuah Bank di kota Surabaya 

yaitu Bank Jatim dengan posisi sebagai teller di pelayanan administrasi 

pajak.  Banyak tantangan yang Novia rasakan saat menjalani ativitas kerja 

bersamaan dengan aktivitas kuliah. Sehingga Novia tertuntut untuk dapat 

mengatur waktu antara jam kerja dengan jam kuliah, dengan seiring 

berjalannya waktu hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan berjalan dengan 

baik tanppa ada kesulitan karena Novia sudah paham cara mengatur 

waktunya.  

 

 

Perkenalkan nama 

saya Nilna Nada Hudayah. 

Nama panggilan saya biasa 

dipanngil Nada atau Nilna. Saya 

merupakan saudara kembar. 

Saya 3 (tiga) bersaudara. Saya 

lahir di Kota Sidoarjo, 12 Mei 

1999. Saya tinggal di Desa 

Kalitengah Selatan RT.01 

RW.03 Kecamatan 

Tanggulangin Kabupaten 

Sidoarjo. Saya dulu bersekolah 

di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) 2 Buduran setelah saya lulus dari SMP (Sekolah Menengah Pertama) 

1 Gempol di Kabupaten Pasuruan. Pada waktu saya bersekolah di SMKN 2 

Buduran, saya masuk di jurusan Akuntansi. Setelah saya lulus, saya bekerja 

selama 1 (satu) tahun di Kota Surabaya. Kemudian, saya melanjutkan untuk 

masuk di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Tetapi bukan di jurusan 

Akuntansi, melainkan saya mengambil Sarjana S1 Program Studi 

Administrasi Publik. Di Prodi ini saya mendapatkan pengetahuan dan 

wawasan untuk kedepannya bisa saya manfaatkan di dunia pemerintahan 

maupun kebijakan yang menyangkut kepentingan publik dari Nasiona 

sampai desa.  

Saat ini, di Semester 6 (enam) saya dan teman-teman diharuskan 

untuk menempuh KKN (kuliah Kerja Nyata). Karena kondisi pandemi, 

sehingga KKN diadakan di wilayah desa masing-masing. Saya tetap 
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semangat dan optimis dapat menyelesaikan KKN sampai akhir bersama 

teman-teman kelompok KKN-45 Desa Kalitengah. Selama mengikuti KKN, 

saya mendapatkan ilmu dan pengalaman. Pembelajaran yang selama ini saya 

terima, saya terapkan bersama dengan teman-teman saya. Bergabung 

bersama berbagai karakter individu yang berbeda mengajarkan saya berbagai 

hal untuk bisa saling menghargai pendapat dan mencari solusi bersama demi 

hasil yang terbaik. Sehingga, semoga apa yang telah kita laksanakan dapat 

menghasilkan manfaat yang baik dan positif bagi masyarakat. 

 

 

Perkenalkan nama 

saya Debi Rahmadhani. 

Teman-teman biasa 

memanggil saya Debi. Saya 

adalah mahasiswa yang kini 

sedang menempuh pendidikan 

S1 jurusan Manajemen, 

Fakultas Bisnis Hukum Ilmu 

Sosial, Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. 

Saya lahir di Pasuruan, pada 

17 Juli 1999. Hobi saya 

membaca buku. Motto hidup 

saya adalah motivasi dan semangat adalah penawar kemalasan dan 

penundaan. 

Saya berdomisili di Desa Kalitengah RT 01 RW 03 Kecamatan 

Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Dari sejak kecil hingga sekarang saya 

tinggal di Desa Kalitengah. Di Desa Kalitengah yang saya ketahui terdapat 2 

dusun yatu Dsn. Kalitengah Utara dan Dsn. Kalitengah Selatan. Dan tempat 

tinggal saya terletak di Dsn. Kalitengah Selatan. 

Saat ini saya merupakan mahasiswa aktif semester 6 di Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. Saya berkuliah di UMSIDA mulai tahun 2018, 

dan pada saat ini sedang mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 

Saya senang bisa mengikuti kegiatan KKN yang diselenggarakan UMSIDA 

pada tahun ini karena lokasi kegiatan KKN-nya dekat dari rumah saya, 

sehingga saya bisa mengimplementasikan ilmu dan pengalaman yang saya 

dapat selama perkuliahan ini untuk pengabdian masyarakat di Desa 

Kalitengah ini.  

Kelompok kami beranggotakan 17 orang yang juga merupakan warga asli 

yang berdomisili di Desa Kalitengah. Untuk teman-teman KKN-P 45 2021 

semoga silaturahmi kita semua bisa terus terjalin tidak hanya sampai di 

KKN ini saja. Juga kedepannya saya berharap dari adanya kegiatan KKN ini 
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bisa bermanfaat serta dapat meninggalkan kesan positif untuk masyarakat 

khususnya warga yang ada di Desa Kalitengah.  

 

 

 

 

Perkenalkan nama 

saya Novita Dwi Herlina. 

Biasa dipanggil Vita. Saya 

Lahir di Sidoarjo, 14 Juli 

1999, tamat dari SDN 

Kalitengah 1 (2012), SMPN 1 

Tanggulangin (2015), SMA 

Antartika Sidoarjo (2018). 

Kini sedang menempuh 

pendidikan S1 di Fakultas 

Bisnis Hukum Ilmu Sosial 

Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo.  

Saya senang karena dengan adanya KKN ini saya bisa bertemu teman-teman 

baru , dan menambah banyak pengalaman. Semoga saya dan teman-teman 

bisa tetap berhubungan baik walaupun KKN sudah selesai.   

 

 

Perkenalkan nama 

saya Rahayu Istiqomah. Biasa 

dipanggil Ayu. Lahir di 

Sidoarjo, 11 September 1999. 

Saya tamatan dari SD 

MA’ARIF NU Ngaban lulus 

tahun 2012, SMP KEMALA 

BHAYANGKARI 7 

PORONG lulus pada tahun 

2015, SMA KEMALA 

BHAYANGKARI 3 

PORONG lulus pada tahun 

2018. Kini sedang menempuh 

Pendidikan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA). Alasan saya memilih Pendidikan 

PGSD sebagai jurusan yang dihadapi sekarang sangat simple yaitu karena 

saya tertarik dengan ilmu yang berhubungan dengan perkembangan anak 

dan bias menjadikan tambahan ilmu serta pengetahuan untuk bekal masa 
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depan. Pengalaman pertama kali untuk saya dalam bekerjasama dan dituntut 

untuk selalu guyub rukun dalam kelompok. Suka ria di dalamnya 

menjadikan banyak sekali ilmu yang saya dapat pada KKN. Saya sangat 

beruntung menjadi bagian dari KKN-P 45 Desa kalitengah. Perbedaan tak 

menjadi halangan untuk menyelesaikan tugas, dengan kepala dingin, saling 

menghargai dan menghormati mampu menyelaraskan semua. Salam sukses 

teman-teman semoga selalu dalam lindungan-Nya. And See U Next Time ^_^ 

 

 

Perkenalkan nama 

saya Islamiya Ariyanti, saya 

biasanya dipanggil Mia. Saya 

lahir di Surabaya, 02 April 

2000. Saya tamatan dari SD 

MA’ARIF NU Ngaban lulus 

tahun 2012, SMP KEMALA 

BHAYANGKARI 7 PORONG 

lulus pada tahun 2015, SMA 

KEMALA BHAYANGKARI 3 

PORONG lulus pada tahun 

2018. Kini sedang menempuh 

pendidikan S1 di Fakultas Bisnis Hukum Ilmu Sosial Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. Saya memilih prodi Akuntansi. Mengikuti KKN 

ini saya mendapat pengalaman yang belum saya dapat sebelumnya, 

Pengalaman itu juga membuahkan ilmu yang bermanfaat bagi saya sehingga 

saya berharap ilmu ini bisa saya bawa dan dapat memberi manfaat kepada 

sesama. Terima Kasih teman-teman KKN-P Kelompok 45 atas 

kerjasamanya semoga sukses selalu, Meskipun KKN-P berakhir semoga 

pertemanan tetap terjalin dengan baik.  

 

Perkenalkan nama 

saya Anindya Widya Safira, 

saya biasanya dipanggil Anin. 

Saya lahir di Sidoarjo, 14 

Febuari 2000. Tamat dari SD 

Ma’arif NU Ngaban lulus 

tahun (2012) , MTS Ma’arif 

NU Ngaban (2015), MAN 

Sidoarjo (2018). Kini sedang 

menempuh pendidikan S1 

Pendidikan Guru Sekolah 
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Dasar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

Alhamdulillah, KKN-P 45 ini berjalan dengan lancar dan baik. Penuh 

perjuangan, banyak halangan yang mampu kita lewati kawan. Bangga dan 

beruntung aku menjadi separuh dari Kelompok KKN-P 45. Saya berharap 

teman-teman sukses dimasa depan.  

Perkenalkan nama saya 

Amalia firdaus, saya biasa dipanggil 

Amal. Saya lahir di Sidoarjo 17 

september tahun 1998. Pendidikan 

terakhir SMAN 1 Krembung lulus 

tahun (2017) dan kini sedang 

menempuh pendidikan S1 Pendidikan 

Anak Usia Dini di Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. Saya merasa 

pengalaman KKN di desa Kalitengah 

ini sangat memberi banyak 

pengalaman tentang komunikasi, 

sosialisasi dan kebersamaan. Dalam 

KKN ini saya merasa sangat berkesan karena banyak kegiatan social dan 

kegiatan yang melibatkan banyak pihak untuk kepentingan bersama. Selalu 

menjaga silaturahmi dengan anggota KKN ya 

 

Perkenalkan nama saya Tania 

Eva Rosanti, saya biasa dipanggil Eva. 

Saya lahir di Sidoarjo 10 Agustus 

tahun 1999. Pendidikan terakhir SMA 

Muhammadiyah 3 Tulangan  lulus 

tahun (2018) dan kini sedang 

menempuh pendidikan S1 Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah di 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

KKN yang saat ini saya jalani 

merupakan suatu kepuasan tersendiri 

ketika ilmu yang kita dapatkan selama 

perkuliahan dapat bermanfaat 

bagi warga sekitar. 

 

Perkenalkan nama 

saya Dony Rakhmad Hidayat. 

Biasa dipanggil Dony. Saya 

lahir di Sidoarjo Jawa Timur 
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pada tanggal 22 April 2000, Saya Hobi berenang, saya anak bungsu dari dua 

bersaudara, dibesarkan dari keluarga yang sederhana membuat saya begitu 

semangat berusaha untuk Masa Depan. Pesan dari orang tua yang tak akan 

pernah saya lupakan “Belajar o Dadi Wong Bener” atas dasar itu pula saya 

harus menjadi seseorang memiliki tujuan hidup untuk Akhirat dan Dunia. 

Saya sangat suka membaca buku karangan Mardigu Wowiek Prasetyo 

terutama yang berjudul SADAR KAYA. 

Berstatus sebagai seorang Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo, Prodi T.Informatika Fakultas Sains Dan Teknologi, menjadi suatu 

bentuk usaha saya dalam mengembangkan pola pikir sebagai seseorang yang 

menempuh pendidikan tinggi, Keberadaan Kakak Perempuan yang memiliki 

Karir yang hebat di dunia Pendidikan dan Bisnis juga menjadi salah satu 

motivasi saya, bahwa Kesuksesan dalam hidup ini tidak di pengaruhi oleh 

asal-usul keluarga tapi Bagaimana kita harus konsisten Berdoa, Berusaha 

dan membekali kehidupan ini dengan Ilmu yang barokah dan bermanfaat. 

 

Perkenalkan nama 

saya Aprillya Nurul Hidayah. 

Biasa dipanggil April. Saya 

lahir di Sidoarjo pada tanggal 

10 April 2000. Saya pernah 

bersekolah di SMA 

Muhammadiyah 3 Tulangan 

lulusan tahun 2018 dan 

sekarang saya menjalankan 

kuliah di Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo 

jurusan Manajemen. 

alhamdulillah KKN P-45  

berjalan dengan lancar, walaupun pembukaannya terakhir atau beda dengan 

kel lainnya tapi kel 45 ini bisa menyelesaikan proker dengan baik. Senang 

sekali bisa kenal sama teman-teman yang awalnya se desa tidak kenal 

sekarang menjadi kenal. Banyak mendapatkan pengalaman juga pastinya.  

Pesan : semoga kita bisa bertemu lagi dilain kesempatan. Dan sukses selalu 

buat teman-teman  

 

Perkenalkan nama saya Rini 

Nofita. Biasa dipanggil Rini. Saya 

lahir di Sidoarjo 21 November 1990. 

Tamat dari SDN Pagerwojo tahun 

2003, SMPN 2 Sidoarjo 2006 dan 

Smkn 2 Buduran tahun 2009, pernah 
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menempuh pendidikan  S1 di STKIP dengan prodi pendidikan bahasa dan 

santra Inggris. Kini saya kembali menempuh pendidikan S1 di Fakultas  

Bisnis Hukum Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

Alhamdulillah, selama menjalami  KKN – P 45  saya mendapatkan banyak 

teman baru. Selain itu saya juga mendapatkan banyak pengalaman baru yang 

sangat berguna dalam kehidupan social. Untuk dosen pembimbing lapangan 

saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya. Dan untuk teman 

teman tercinta semoga silahturahmi kita tetap terjalin walaupun kegiatan 

KKN ini telah berakhir 
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