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kami berterima kasih kepada pihak-pihak yang terkait 
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PENDAHULUAN 
1 

 

1.1 Latar Belakang & Analisis Situasi 

 
 

KKN (Kuliah Kerja Nyata) merupakan salah satu kegiatan 

yang rutin dilakukan oleh seluruh mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. Kegiatan ini dilaksanakan kurang lebih 

selama satu bulan untuk peserta KKN non kerja, sedangkan dua 

bulan untuk peserta KKN Kerja. Dengan adanya kegiatan ini 

manfaatnya dapat dirasakan secara langsung baik dari mahasiswa 

maupun masyarakat. KKN merupakan aktivitas belajar yang baru 

dalam lingkungan masyarakat ketika menggali permasalahan 

yang ada di masyarakat dan mencari solusi dalam masalah 

pembangunan masyarakat di pedesaan. Dalam melakukan KKN 

ini pastinya kami melibatkan banyak elemen dari perguruan 

tinggi seperti Dosen Pembimbing Lapangan, masyarakat, dan 

kepala desa beserta jajarannya. 
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Dengan kondisi pandemi seperti ini pastinya warga Desa 

Grabagan mempunyai permasalahan terkait ekonomi ataupun 

kesulitan dalam menangani pembelajaran online untuk anak- 

anaknya. Dengan demikian kami tim KKN-P terjun langsung 

untuk mensurvey terkait dengan permasalahan ekonomi yakni 

pada home industri seperti yang terdapat pada digital 

marketingnya. Selain itu dalam sektor pendidikan anak-anak yang 

mengalami kesulitan memahami pelajaran akan kami bantu 

dengan diadakannya program bimbingan belajar. 

1.2 Tujuan & Manfaat 

1.2.1 Tujuan 

Tujuan yang akan di capai melalui KKN: 

1. Membantu kelompok mitra UMKM dalam mengatasi 

permasalahan terkait digital marketing. 

2. Mendapatkan pengalaman untuk bekal setelah lulus, 

sekaligus melibatkan diri secara langsung belajar 
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interaksi social, merumuskan masalah serta 

menjadi  problem solving. 

3. Membantu masyarakat untuk memecahkan masalah  

secara komprehensif, pragmatis, dsb. 

4. Menanamkan nilai kepribadian seperti tanggung 

jawab, etos kerja, dan keuletan. 

5. Mendorong learning community dan learning society. 

 
1.2.2 Manfaat 

1. Bagi Mahasiswa: 

a. Mampu memahami secara langsung kondisi desa dari 

segi ekonomi, pendidikan, maupun intfrastruktur. 

b. Memberikan pengalaman belajar dan bekerja kepada 

para mahasiswa tentang penerapan dan 

pengembangan ilmu di luar kampus. 

c. Melatih para mahasiswa agar lebih terampil dalam 

memecahkan masalah yang ada di dalam 

masyarakat agar mampu memberdayakan 

masyarakat desa Grabagan 

2. Bagi Masyarakat: 
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a. Untuk memberikan solusi permasalahan 

pemasaran produk UMKM di Desa Grabagan 

b. Untuk memberikan solusi permasalahan pada 

bidang pendidikan (anak yang mengalami 

kesulitan belajar) pada masa pandemic COVID-

19. 

 
3. Bagi Perguruan Tinggi: 

a. Menjadikan mahasiswa yang lebih peka terhadap  

permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat 

sekitar. 

b. Memperoleh umpan balik dari hasil integrasi 

mahasiswa dengan masyarakat lingkungan sekitar. 
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PELAKSANAAN 

PROGRAM KERJA 
2 

 

2.1 Pelaksanaan dan Pencapaian Program Kerja 

2.1.1 Pengembangan UMKM Kue Basah (branding, digital 

marketing) 

Dalam pengembangan UMKM makanan kue basah ataupun 

kering, kami membantu permasalahan yang ada, seperti 

permasalahan di bagian branding ataupun dalam bidang 

marketing. Dari sini kami membantu membuat logo untuk 

menarik minat pelanggan serta membuat banner agar dapat 

dikenal oleh masyarakat umum. 
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2.1.2 Pengembangan UMKM Pandai Besi (branding, digital 

marketing) 

Desa Grabagan merupakan desa yang memiliki lahan 

persawahan yang cukup luas. Dari sini membuat 

masyarakat banyak yang berprofesi sebagai petani, 

kemudian mereka mulai mengembangkan kreatifitasnya 

dengan membuat alat pertanian sendiri, seperti cangkul, 

sabit, mata bajak, pisau, parang. Hal inillah yang 

menjadikan pandai besi ini sebagai salah satu ikon desa 

Grabagan.  Karena peminat usaha ini semakin kecil, 

membuat perajin pandai besi ini sudah banyak yang 

mengalami gulung tikar sehingga hanya beberapa perajin 

saja yang masih tersisa, contohnya seperti pada usaha 
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pandai besi milik Pak Kumari. Beliau sudah menjalankan 

usaha ini kurang lebih selama 35 tahun. Penerapan 

manajemen yang dimiliki juga sangat baik dan 

professional dari yang sebelumnya hanya menggunakan 

alat manual, kini menjadi lebih maju.  

Akan tetapi sejak terjadi pandemic COVID-19, usaha 

milik pak kumari ini mengalami banyak penurunan 

pesanan hampir 50%, sehingga penghasilan yang 

diperolehpun juga menurun. Tidak hanya itu, pak Kumari 

juga mengalami banyak kerugian karena harga bahan baku 

yang melonjak. Oleh karena itu dengan kedatangan tim 

KKN untuk membantu menyelesaikan masalah yang 

dihadapi, dengan membantu membuat branding dan digital 

marketing. 
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2.1.3 Literasi Kelompok Belajar 

Situasi pandemi COVID-19 ini menyebabkan segala 

aktivitas diberlakukan di rumah. Salah satu aktivitas 

sekolah yang memunculkan suatu kebijakan School 

From Home (SFH) yang secara langsung menuntut 

siswa untuk menguasai pembelajaran secara digital. 

Namun tidak semua siswa bisa beradaptasi dengan 

perubahan pembelajaran daring ini. Salah satu siswa 

Sekolah Dasar (SD) di Desa Grabagan merasa kesulitan 

menyerap pengetahuan. Melihat kondisi tersebut, Tim 

Kuliah Kerja Nyata- Pencerahan Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) kelompok 33 

menyelenggarakan program Sinau Bareng ( SIBA). 

Program SIBA ini diharapkan dapat memberikan 

motivasi kepada siswa-siswi SD di Desa Grabagan agar 

memiliki semangat untuk belajar. Program SIBA ini 

kami rancang agar menjadi pembelajaran 

menyenangkan. 
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Susunan Pelaksanaan Program Kerja 
 

Tahap dan Sasaran Jadwal Pelaksana Target 

 

Program Kerja    Capaian 

Tahap 

Persiapan : 

    

a. Pendekatan Perangkat 

Desa 

18/02/2021 Perwakilan 

Anggota 

Kelompok 

Terlaksana 

100% 
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b. Penggalian 

data serta 

identifikasi 

potensi 

masyarakat 

Perangkat 

Desa 

19/02/2021 Perwakilan 

Anggota 

Kelompok 

Terlaksana 

100% 

c. Pemantapan 

Program Kerja 

serta 

pembukaan 

KKN-P di 

Desa 

Grabagan 

Kepala Desa 

beserta 

Perangkatnya 

22/02/2021 Seluruh 

Anggota 

Kelompok 

Terlaksana 

100% 

PROGRAM 

UNGGULAN 

    

A.     

 

Perekonomian 

dan Literasi 
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1. Observasi 

ke lokasi 

UMKM 

“Pandai Besi 

Bpk. Kumari” 

Pemilik 

UMKM 

23/01/2021 Anggota 

Kelompok 

Terlaksana 

100% 

2. Observasi 

ke lokasi 

UMKM “Kue 

Basah Dua 

Putra” 

Pemilik 

UMKM 

24/02/2021 Anggota 

Kelompok 

Terlaksana 

100% 

3. 

Pendampingan 

serta Re- 

branding logo 

UMKM Dua 

Putra” 

Pemilik 

UMKM 

24/02/2021 Anggota 

Kelompok 

Terlaksana 

100% 

4. 

Pendampingan 

serta 

Pemilik dan 

Lokasi 

UMKM 

23/02/2021 Anggota 

Kelompok 

Terlaksana 

100% 

 



12 
 

pembuatan 

plakat (tanda 

pengenal) 

untuk UMKM 

“Pandai Besi 

Bpk. Kumari” 

tersebut    

5. Pemasangan 

plakat (tanda 

pengenal) 

untuk UMKM 

“Pandai Besi” 

Pemilik dan 

Lokasi 

UMKM 

29/03/2021   

6. Pemasangan 

Banner ke 

lokasi UMKM 

“Kue Basah 

Dua Putra" 

Pemilik dan 

Lokasi 

UMKM 

29/03/2021 Anggota 

Kelompok 

 

LITERASI     

1. 

Pendampingan 

kepada anak- 

anak warga 

Anak-anak 

warga 

setempat 

01/03/2021 

– 31 Maret 

2021 

Anggota 

Kelompok 

Terlaksana 

100% 
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setempat yang 

merupakan 

Siswa jenjang 

TK-SD 

(Kelompok 

Belajar) setiap 

Senin, Selasa, 

dan Kamis per 

1 Maret 2021 

sampai 31 

Maret 2021 

    

 

2.2 Dukungan Yang di Peroleh dan Masalah Yang di Jumpai 

2.2.1 Bidang Lingkungan 

Dalam masa pandemi ini, kami dari tim KKN di 
Desa Grabagan menjalankan program kerja di 

bidang lingkungan yaitu penyemprotan disinfektan. 

Terutama di tempat-tempat umum, seperti musholla, 

masjid, balai desa, balai RW, dan tempat-tempat yang 

sering dikunjungi oleh masyarakat. 

Walaupun Desa Grabagan ini dalam lingkup zona 

hijau, tetapi kami tetap memberikan edukasi kepada 
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masyarkat senantiasa untuk menjaga kebersihan 

lingkungan sekitar terutama dalam mencuci tangan 

menggunakan sabun dengan benar, tetap menjaga 

jarak dan menghindari kerumunan. 

2.2.2 Bidang Ekonomi 

Salah satu program dalam sektor perekonomian 

masyarakat, dimana dalam program tersebut adalah 

dengan membuat branding produk home industri 

yang ada di Desa Grabagan. Produk yang kami 

branding adalah sebuah produk kue basah. 

Selain produsen kue basah, di Desa Grabagan 

juga terdapat tempat pandai besi. Selama masa 

pendemi ini, pemilik pandai besi tersebut bercerita 

bahwa pendapatannya menurun. Hal ini disebabkan 

oleh penurunan pesanan di pandai besi tersebut 

sehingga perekonomiannya pun juga ikut menurun.
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Disini kami berupaya untuk membantu memasarkan 

produk dari pandai tersebut dengan cara memasukan 

lokasi ke google maps dan membuatkan plakat 

menuju ke pandai tersebut. 

2.2.3 Bidang Pendidikan 

Pada sektor pendidikan, kami mengadakan 

program pendampingan belajar selama masa 

pandemi yang kemudian dibagi menjadi beberapa 

kelompok kecil di beberapa dusun. Dalam 

pelaksanaannya sendiri kami lakukan seminggu 3 

kali, yaitu pada hari senin, selasa, dan kamis. 

Program ini dapat berjalan dengan lancar karena 

adanya dukungan dari bapak kepala desa, serta ibu-

ibu yang kesulitan dalam mengakses aplikasi dalam 

program daring. 

2.2.4 Bidang Sosial 

Kami juga menjalankan program kerja dibidang 

sosial yaitu membagikan masker kepada masyarakat 

sekitar agar tetap mematuhi protokol kesehatan 

yang dianjurkan oleh pemeritah. Ini merupakan hal 

sederhana yang bisa digunakan untuk melindungi  
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diri sendiri dan orang lain. 

2.2.6 Bidang Agama 

Dalam bidang agama, program yang telah 

terlaksana adalah dengan kami ikut serta dalam 

kegiatan pembelajaran mengaji di TPQ Al-Ittichaad 

yang diakan setiap hari jumat. Selain itu kami juga 

mengadakan lomba untuk memperingati Isra’ Mi’raj 

Nabi Muhammad SAW. 

2.2.7 Bidang Kesehatan 

Dalam bidang kesehatan, progam yag telah 

terlaksana adalah posyandu yang diadakan di balai Desa 

Grabagan pada tanggal 17 Maret 2021. Program 

posyandu ini sangat berguna untuk memenuhi kesehatan 

balita. Oleh karena itu dengan adanya program desa ini, 

warga sekitar merasa sangat terbantu untuk manjaga 

kesehatan bayi mereka. 
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Essay Individu 3 
 

 

3.1 Kumpulan narasi individu tentang pengabdian 

masyarakat di desa Grabagan 

3.1.1 Kegiatan Arisan RT 

              Nama : Erinda Ambarani 

NIM 188820300026 

PRODI : Pendidikan Bahasa Inggris 

Desa Grabagan Kecamatan Tulangan, Kabupaten 

Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Desa ini dipimpin oleh 

seorang kepala desa yaitu Bapak Purnomo. Saya bersama 

teman-teman melakukan pengabdian masyarakat di desa 

tersebut. Dalam menjalani pengabdian masyarakat selama 

sebulan lebih, kami mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo tinggal di rumah masing – 

masing, karena kami berdomisili di dekat desa tersebut jadi 

tidak menginap di posko. Pada waktu tiba di desa Grabagan 
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tanggal 22 Februari 2021 pembukaan KKN-P ini, kami  

menerima sambutan dari kepala desa dan warga 

sangat baik dan menyenangkan atas 

kedatangannya kami mahasiswa di desa tersebut. Lalu 

kami terjun observasi di bidang UMKM (home industry) yang 

mana pada bidang tersebut ada sedikit permasalahannya dalam 

bidang marketing seperti pemasarannya kurang meluas. Pada 

home industry makanan dan pande besi, beliau tidak memiliki 

branding dalam pemasarannya. Kami membantu dalam 

mengatasi permasalahan tersebut. Dengan adanya latar 

belakang begitu, kami membantu design produknya serta 

membuatkan banner untuk diketahui orang lain serta 

membuatkan plakat dijalan utama supaya orang lain 

mengetahui jika Desa Grabagan ini produksi pande besi, 

apalagi di desa ini sawahnya sangat luas, pastinya 

membutuhkan sabit , cangkul, pisau, dan lain sebagainya. 

Kami juga melakukan banyak kegiatan pengabdian 

masyarakat seperti senam sehat, posyandu, arisan serta 

pengajian RT, TPQ, dan lain sebagainya. Saya ikut 

kegiatan perwakilan di arisan RT yang mana mereka ibu-

ibu sangat menyambut atas kehadiran kami untuk mengikuti 
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kegiatan tersebut serta melakukan sosialisasi bersama 

mereka. Mereka juga antusias atas ajakan kami agar 

mereka juga ikut serta dalam senam sehat di hari minggu 

tanggal 7 Maret yang kami adakan. Pastinya mereka datang 

apalagi ada hadiah doorprize yang kami berikan. 

Pesan yang bisa saya sampaikan terima kasih untuk semua pihak 

yang terlibat dan yang telah mensupport kami tim KKN-P terutama 

Kepala Desa Grabagan yang telah mengizinkan kami untuk 

melakukan pengabdian masyarakat di desa tersebut. Apalagi warga 

nya sangat antusias dengan kedatangan kami dimana kami ini bisa 

membantu dalam pendampingan belajar anak-anaknya serta 

membantu permasalahan yang ada. Semoga program kerja yang 

telah kami lakukan bisa bermanfaat kedepannya. 

Dalam menjalankan pengabdian masyarakat ini kami 

mendapatkan banyak teman baru, serta melakukan interaksi 

bersama masyarakat dimana berkomunikasi yang baik 

sangat diperlukan. Dengan memiliki teman baru, kita bisa 

bertukar informasi yang pastinya diperlukan suatu saat. 

Pengabdian masyarakat ini pastinya menjadi pengalaman 

berharga. Kegiatan ini menjadikan kami bagaimana cara 

bersosial yang benar dan baik.Semoga pengabdian 



20 
 

masyarakat ini menjadikan kami semua menjadi inspirasi, 

manfaat serta dapat menjadi perubahan yang positif . 

3.1.2 Senam Sehat 

Nama : Nabila Ayu Andiarti 

Nim  : 182022000014 

PRODI : Ilmu Komunikasi 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah salah satu syarat 

perguruan tinggi yang harus ditempuh mahasiswa maupun 

mahasiswi guna menjadi syarat kelulusan. Pada kegiatan ini saya 

berada di kelompok 33 di desa Grabagan Kecamatan tulangan 

Kabupaten Sidoarjo tujuan diadakannya pengabdian masyarakat 

ini tidak hanya membangun kesejahteraan masyarakat menjadi 

lebih baik namun juga bertujuan untuk membantu 

mengembangkan UMKM di desa tersebut. 

Pada minggu pertama kelompok saya yaitu kelompok 33 

menghadiri pertemuan untuk saling mengenal anggota kelompok 

yang sudah ditentukan oleh kampus, setelah kita selesai 

perkenalan kita kelompok 33 melakukan penyusunan program 

kerja kegiatan pengabdian masyarakat di desa Grabagan. Program 

Kerja Kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi: kelompok 

belajar bersama, pengembangan serta pengoptimalisasian UMKM 
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pandai besi dan kue kering di desa Grabagan, senam bersama, 

penyemprotan disinfektan, kerja bakti, dan sosialisasi. Pada 

kelompok belajar kita menunjuk 3 Dusun di desa Grabagan yakni 

dusun wersah dusun juwet dan dusun jabon, kegiatan ini 

diapresiasi oleh Kepala Desa Grabagan yaitu bapak Purnomo 

dikarenakan hal ini sangat membantu anak-anak dalam belajar 

daring. Selain itu pengembangan dan pengoptimalisasian UMKM 

pandai besi dan kue kering juga diapresiasi oleh pemilik UMKM 

tersebut dikarenakan dapat mengembangkan serta 

mengoptimalisasikan pemasaran digital atau Digital marketing di 

UMKM nya UMKM yang kita tuju yaitu UMKM pandai besi 

bapakku Mari dan UMKM kue basah dan kering dua putra. 

Pada minggu kedua kelompok 33 Melaksanakan program 

kerja yang telah disusun pada minggu pertama, mulai dari 

kelompok belajar setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis hingga 

pada program kerja senam bersama. Senam bersama ini sangat 

diapresiasi oleh ibu-ibu di desa Grabagan dikarenakan senam 

dapat membuat tubuh menjadi lebih segar, senam bersama ini 

diikuti dari berbagai macam usia mulai dari usia 12 tahun hingga 

50 tahun. Tidak hanya itu saja kami kelompok 33 juga membuat 

doorprize bagi peserta senam bersama ini, jumlah doorprize yang 
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kelompok 33 buat berjumlah kurang lebih 30 doorprize. Hal ini 

juga membuat peserta senam bersama bersemangat tidak hanya 

itu juga kelompok 33 juga memilih instruktur senam yang sangat 

energik. Tidak hanya itu saja program kerja senang bersama ini 

juga memperhatikan protokol kesehatan yakni 3 m mulai dari 

memakai masker menjaga jarak serta mencuci. 

Kami selaku kelompok 33 berharap kegiatan senam bersama 

ini yang dilaksanakan di kantor balai desa Grabagan dapat 

bermanfaat, dikarenakan senam dapat membuat badan menjadi 

bugar dan segar. Kami selaku kelompok 33 juga berharap bahwa 

program kerja ini tidak berhenti di tengah jalan, untuk warga 

setempat Desa Grabagan kami harap dengan adanya kegiatan 

pengabdian masyarakat dapat menjadi hal-hal positif yang dapat 

diambil. 

 

 

3.1.3 Kegiatan Pengajian 

Nama : Andini Nabila Firdaus 

Nim : 182010300138 

PRODI : AKUNTANSI 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan kegiatan dan 
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salah satu mata kuliah penting di perguruan tinggi sehingga harus 

ditempuh serta wajib diikuti. Pada kegiatan pengabdian 

masyarakat ini saya di tempatkan di desa Grabagan, kecamatan 

Tulangan, kabupaten Sidoarjo. Melalui kegiatan pengabdian 

masyarakat ini saya mendapatkan banyak pelajaran dan 

pengalaman dalam membangun kesejahteraan masyarakat 

menjadi lebih baik lagi. 

Pada minggu pertama kami kelompok 33 pengabdian 

masyarakat terfokuskan ke kegiatan pengembangan UMKM yang 

ada di desa Grabagan. Kami beberapa mahasiswa/i dibagi 

menjadi beberapa tim lagi untuk menelusuri UMKM apa yang 

memang benar-benar harus dikembangkan agar lebih terjangkau 

luas oleh masyarakat lainnya. Akhrinya kami menggali informasi 

dan terdapat dua UMKM yang lumayan berkembang pesat dalam 

desa Grabagan yang pertama UMKM “Pandai Besi Bpk. Kumari” 

dan yang kedua UMKM “Kue Basah dan Kering Dua Putra”. 

Kedua UMKM ini sebenarnya terbentuk sejak lama namun ada 

beberapa kendala yang kami temukan sehinnga UMKM ini agak 

sedikit kurang optimal terutama dalam hal Pemasaran serta 

Branding. Kami memfokuskan untuk salah satunya yaitu Re- 

branding pada UMKM “Kue Basah dan Kering Dua Putra”, pada 
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hal ini sebenanrnya pelaku UMKM telah memiliki logo untuk 

produk nya tersebut, namun karena satu dan lain hal akhirnya 

logo ini tidak berlanjut sebagaimana mestinya, nah disini 

kesempatan bagi kami untuk menggali dan membantu 

semaksimal mungkin agar UMKM ini lebih dikenal luas oleh 

masyarakat. Sama hal nya dengan UMKM berikutnya yaitu 

UMKM “Pandai Besi Bpk. Kumari”, pada UMKM ini 

permasalahan jug hampir sama yaitu pada pemasaran nya. 

Pada minggu kedua setelah terlaksananya program kerja 

yang terfokuskan pada UMKM tadi, kami seluruh anggota 

kelompok 33 juga telah terbagi menjadi beberapa kelompok 

untuk selanjutnya fokus pada program kerja pada bidang Literasi. 

Namun sebelum itu saya juga sempat berpartisipasi dalam 

kegiatan desa atau kegiatan warga setempat yaitu Rutinan seperti 

Pengajian serta Arisan Mingguan yang diadakan disalah satu 

dusun yang ada di Grabagan. Kesan saya setelah ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan tersebut adalah saya lebih 

mengetahui apa saja kegiatan sosial yang biasa dilakukan oleh 

warga setempat, apa saja hambatan-hambatan yang ada pada 

salah satu dusun di Desa Grabagan. 

Kami berharap kegiatan dan program yang kami laksanakan 
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di desa Grabagan dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk 

kita semua. Program dan kegiatan yang telah terlaksana 

diharapkan akan terus berkelanjutan, tidak berhenti ditengah 

ditengah perjalanan sebelum kegiatan pengabdian ini berakhir. 

Selanjutnya, untuk warga setempat di desa Grabagan kami harap 

dengan adanya beberapa kegiatan yang melibatkan seluruh warga 

dapat menjadi ajang silahturahmi yang baik dengan warga 

lainnya. Semoga apa yang kami jalani selama ini banyak hal 

positif yang bisa diambil dan menjadi sebuah kenangan yang tak 

akan terlupakan. 

3.1.4 Senam Sehat 

Nama : Ericha Permata Sari 

Nim : 182010300263 

PRODI : Akuntansi 

Pengabdian masyarakat merupakan pengabdian yang 

dilakukan mahasiswa terhadap masyarakat desa, khususnya pada 

warga desa Grabagan. Selama melakukan pengabdian di desa 

Grabagan, kami banyak memperoleh pembelajaran dan 

pengalaman yang dapat di ambil. Dengan menerapkan apa yang 

selama ini kita pelajari di bangku kuliah kepada masyarakat desa. 



26 
 

Berbagai macam solusi dan inovasi kami berikan kepada 

masyarakat desa tersebut. Para mahasiswa berusaha membimbing 

masyarakat, agar menjadi desa yang lebih maju di berbagai 

macam bidang. Antara lain di bidang perekonomian, kesehatan, 

sosial, dan pendidikan. Dalam hal ini kami melakukan salah satu 

kegiatan di bidang kesehatan yaitu olahraga. 

Olahraga merupakan suatu kegiatan jasmani yang dilakukan 

untuk memelihara kesehatan dan memperkuat otot-otot tubuh. 

Selain itu, olahraga dapat meningkatkan daya tahan tubuh 

termasuk membuat mental menjadi lebih sehat, pikiran jernih, 

stres berkurang dan memicu timbulnya perasaan bahagia. Jadi 

bentuk olahraga yang dilakukan dalam menjaga kesehatan tubuh 

salah satunya yaitu senam pagi. Banyak manfaat yang kita 

dapatkan melalui olahraga senam pagi. Apalagi di masa pandemi 

saat ini. kita dianjurkan untuk tetap menjaga pola tubuh kita agar 

terhindar dari berbagai macam penyakit, khususnya dari virus 

corona. 

Oleh karena itu, kami mahasiswa KKN-P kelompok 33 

berinisiatif mengajak beberapa masyarakat di desa Grabagan, 

untuk melakukan senam pagi yang diadakan pada tanggal 7 

Maret 2021. Dan hanya dilakukan pada kalangan ibu-ibu atau 
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lanjut usia. Dalam kegiatan senam pagi tersebut, sebelumnya 

kami sudah diberi izin oleh bapak kepala desa Grabagan. Selain 

itu, kami masih tetap menerapkan aturan protocol kesehatan. 

Agar tetap aman dalam melakukan kegiatan tersebut. 

Selanjutnya, kami juga mengadakan dorprize setelah senam untuk 

melengkapi keceriaan aktifitas senam pagi di balai desa Grabagan 

saat itu. 

3.1.5 Kegiatan Posyandu 

Nama :Ridha Tuahta Maharany Munthe 

Nim : 182010300188 

PRODI : AKUNTANSI 

Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan mata kuliah 

yang wajib di laksanakan bagi mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. Kami kelompok 33 mendapatkan 

kesempatan untuk melakukan pengabdian masyarakat di Desa 

Grabagan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Melalui 

kegiatan pengabdian masyarakat ini kami dapat 

mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang kami dapat selama 

kuliah. 

Pada minggu keempat kami kelompok 33 pengabdian 

masyarakat membantu kegiatan posyandu di desa Grabagan, 

posyandu merupakan kegiatan kesehatan yang diselenggarakan 

oleh desa untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. 
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Dalam kegiatan posyandu ini kami kelompok 33 sangat 

bersyukur karena mendapatkan respon positif dari para 

masyarakat, Bapak kepala desa dan bidan desa yang sangat 

mengapresiasi kedatangan bantuan dari kami kelompok 33 karena 

dapat mempermudah dan melancarkan kegiatan posyandu ini. 

Dalam pelaksanaan kegiatan posyandu ini kelompok 33 

selalu memperhatikan potokol kesehatan seperti para peserta 

posyandu wajib menggunakan masker saat datang ke balai desa, 

mencuci tangan sebelum masuk ke dalam balai desa dan para 

peserta posyandu diminta selalu menjaga jarak saat mengantri 

agar tidak terjadi penyebaran COVID-19. Di kegiatan posyandu 

ini kami kelompok 33 membantu proses pengukuran berat badan 

serta tinggi badan bayi, kami memberikan penyuluhan tentang 

COVID-19 dan penyuluhan tentang asi serta mpasi bergizi untuk 

bayi dan kami juga membantu pembagian makanan bergizi 

seperti kacang hijau, susu murni dan sup sayur untuk para peserta 

posyandu. Setelah kegiatan posyandu selesai kami kelompok 33 

melakukan penyemprotan anti virus di balai desa, Selama 

kegiatan posyandu ini kami selalu di bimbing dan di pantau oleh 

bidan desa dan para kader posyandu. 

Setelah kegiatan pengabdian masyarakat ini selesai, kami 

berharap kegiatan serta program yang telah kami laksanakan di 

desa Grabagan ini dapat bermanfaat bagi kami dan para warga 

desa Grabagan. kegiatan serta program yang telah terlaksanakan 

ini diharapkan akan terus berlanjut dan tidak berhenti meski 

kegiatan pengabdian masyarakat telah selesai. Untuk para warga 

Grabagan kami kelompok 33 mengucapkan terima kasih karena 

selalu membantu kami dalam melaksanakan kegiatan ini dengan 
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lancar dari awal mulai kegiatan sampai kegiatan ini telah selesai, 

kami berharap semoga kegiatan serta program yang telah kami 

buat ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi semua 

warga desa Grabagan. Dengan adanya kegiatan pengabdian 

masyarakat ini kami bisa mendapatkan pengalaman baru yang 

sangat bermanfaat bagi kami kelompok 33. 

 

 

3.1.6 Senam Minggu Sehat  

Nama : Agnes Eka Novitasari 

Nim 188620600082 

PRODI : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan kegiatan yang 

wajib dilakukan dan diikuti pada masa kuliah semester tinggi atau 

semester 6 seperti halnya di Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, saya 

ditempatkan di desa Grabagan Kecamatan Tulangan Kabupaten 

Sidoarjo. Pengabdian masyarakat ini dibagi secara acak dan 

kelompok. Saya termasuk dalam kelompok nomor urut 33. Rata- 

rata mahasiswa sekarang di tahun 2021 ini yang seangkatan 

dengan saya, mereka melakukan atau mengikuti kegiatan 

pengabdian masyarakat yang ditempatkan di desa domisili 
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masing-masing mereka tinggal. Hal tersebut dikarenakan adanya 

virus COVID-19 pada masa pandemi sekarang ini. Maka dari itu 

kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan di sekitar Kabupaten 

Sidoarjo saja agar tidak membahayakan dan bisa memutus tali 

rantai virus COVID-19. Kegiatan ini juga dilakukan dengan 

mematuhi protocol Kesehatan yang disebut dengan 3M 

(Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak). 

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dalam waktu 

1 bulan. Mulai dari tanggal 22 Februari 2021 yang dilakukan 

pembukaan acara kegiatan pengabdian masyarakat, sampai akhir 

pelaksanaan tanggal 1 April 2021, kemudian dilanjutkan dengan 

penutupan kegiatan pada tanggal 7 April 2021. Pada minggu 

pertama, kami bekerjasama dengan pemerintah desa Grabagan 

serta masyarakat untuk melakukan program kegiatan membantu 

UMKM kue basah dan pandai besi. Pada minggu kedua, kami 

mengadakan senam sehat Bersama warga masyarakat khususnya 

ibu-ibu. Agar tubuh tetap bugar walaupun di masa pandemic ini 

dan tidak lupa juga mematuhi protocol Kesehatan. Tidak hanya 

senam sehat saja, agar warga tertarik untuk mengikuti senam 

maka kami memberi hadiah atau doorprize kepada ibu-ibu yang 

mengikuti senam. Kami membagikan kupon undian untuk 

mendapatkan hadiah tersebut. Hadiah diundi secara acak dan 

sportif agar semua berjalan dengan baik dan lancar. Setelah 

warga mengikuti senam sehat kemudian mengikuti acara 

pengundian kupon berhadiah. 

Ucapan terimakasih dan rasa syukur akan selalu mengalir 

untuk Desa Grabagan, para warga, keluarga besar pegabdian 

masyarakat Desa Grabagan, serta pihak-pihak yang ikut serta 
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dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Karena dengan 

usaha, semangat dan doa, pengabdian masyarakat Desa Grabagan 

dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Semoga apa yang telah 

kami lakukan dapat memberikan inspirasi, manfaat, dan 

perubahan yang positif bagi semua pihak yang terlibat. 

3.1.7 Kegiatan TPQ 

            Nama : Naufal Raihan 

            Nim :181080200030 

          PRODI : Teknik Informatika 

Salah satu proker KKN kita adalah mengajar TPQ yang 

dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2021 yang berada di masjid 

Al-Ithihad Desa Grabagan. Mungkin akan dilaksakan setiap hari 

jum’at atau seminggu sekali dalam mengajar TPQ tersebut. 

Banyak wali murid yang menyerahkan anak-anaknya kepada 

ustadazah yang membimbingnya di TPQ tersebut, mungkin 

memang dalam mendalami ilmu agama itu sangatlah penting bagi 

kehidupan seseorang untuk bekal kita menuju dunia yang tiada 

batas yaitu akhirat. Kurang lebih 180 murid yang menuntut ilmu 

agama di TPQ Al-Ithihad. Sebelum di mulainya mengaji murid- 

murid di ajak untuk menunaikan ibadah sholat ashar sercara 

berjamaah hal ini mungkin menjadikan prioritas utama bahwa 

sholat itu hal yang paling utama bagi ustadazahnya dalam 
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membimbing muridnya. Setelah melaksakan sholat para murid 

melakukan dzikir secara bersama-sama sehingga selalu 

mengingat Allah Ta’ala selepas menunaikan sholat 5 waktu. 

Setelah melakukan sholat dan dzikir setelahnya secara 

bersama-sama. Para murid itu berpencar membentuk kelompok 

sesuai jilid tartil yang telah mereka capai hingga sekarang, dalam 

tartil ada jilid 1-5 dan kelompok Al-Qur’an. Menunggu giliran 

dalam membaca kepada ustadazahnya mereka para murid 

berbaris dan antusias dalam mengulang bacaan mereka sebelum 

maju menghadap ustadazah mereka. Di TPQ Al-Ithihad setiap 

kelompok tartil memiliki target hafalan-hafalan yang harus 

mereka capai sebelum memasuki tartil jilid selanjutnya yang telah 

ustadazah tentukan. Seperti hafalan doa-doa setiap hari, surat 

pendek dalam juz amma dan doa-doa lainnya. insyaAllah pada 

tanggal 19 dan 26 Maret 2021 kami selaku mahasiswa KKN 

UMSIDA akan mengadakan beberapa lomba yang di 

selenggarakan di TPQ untuk para murid TPQ lebih bersemangat 

lagi dalam menuntu ilmu agama untuk bekal kedepan. Saya 

melihat banyak anak-anak yang bersemangat dalam mengaji di 

TPQ tersebut. Semoga harapan saya melalui tulisan ini anak-anak 

yang selalu bersungguh-sungguh dalam menagji di TPQ Al- 

Ithihad kelak bisa bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. 
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3.1.8 Kegiatan Kerja Bakti 

Nama: Moch. Eko Budi Setiawan 

Nim:        181080200081 

 
PRODI: Teknik Informatika 

 
Saya dengan team KKN-P kelompok 33 melaksanakan 

pengabdian masyarakat di desa Grabagan kecamatan Tulangan 

kabupaten Sidoarjo. Pengabdian masyarakat ini kurang lebih 

berlajan 1 setengah bulan. Disini kami mempunyai proker serta 

kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Program kerja kami yakni 

membantu warga dalam bidang ekonomi atau UMKM dimana 

membantu dalam mengembangkan atau membantu dalam 

mengatasi problems seperti dalam digital marketing ataupun 

branding produknya. Selain itu salah satu kegiatan yang kami 

lakukan yakni kerja bakti pada tanggal 13 Maret 2021 bertempat 

di balai desa Grabagan. 

Kerja bakti ini dilaksanakan pada pukul 07.00 sampai 

dengan pukul 10.00 WIB. Kerja bakti ini dilaksanakan dengan 

tujuan untuk membersihkan rumput yang sudah tebal disekitar 

jalan raya maupun parit–parit. Hal tersebut dilakukan untuk 

memudahkan proses pengaspalan jalan yang dilakukan oleh 
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pemerintah Desa Grabagan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten 

Sidoarjo. Kegiatan kerja bakti seperti ini dilaksanakan secara 

rutin oleh masyarakat, ketika rumput sudah tebal atau ketika 

menyambut hari-hari besar, seperti Hari raya Islam dan Idul Fitri. 

Kerja bakti sudah seakan akan mengakar pada kehidupan 

masyarakat Desa Grabagan. 

Selain sebagai kegiatan membersihkan lingkungan, 

kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi antar 

masyarakat dan mahasiwa kuliah kerja nyata yang bertugas di 

Desa Grabagan. Kegiatan Seperti ini diikuti oleh seluruh 

masyarakat baik tua maupun muda laki –laki maupun perempuan 

mereka bergotong royong ikut andil dalam kegiatan kerja bakti 

tersebut. Selain dari masyarakat, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata 

juga turut serta dalam kegiatan kerja bakti tersebut. Khususnya 

mahasiswa Kuliah Kerja Nyata dari Desa Grabagan Dan mereka 

tergerak untuk ikut serta dalam kegiatan kerja bakti dan juga 

untuk menambah kegiatan 

Selain kaum laki-laki yang menyumbangkan tenaga, 

dalam kegiatan tersebut kaum perempuan pun tidak mau kalah, 

mereka turut andil dengan menyiapkan makanan ringan seperti 

gorengan, buah-buah, dan lain- lain, serta minuman, seperti kopi, 
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dan teh.Hal tersebut dilakukan mahasiswa sebagai salah satu 

wujud bakti sosial mahasiswa kepada masyarakat. Menurut 

keterangan salah seorang masyarakat, Biasanya jika mendekati 

tujuh belas agustus di lakukan pengecetan jalan-jalan untuk di 

hiasi. 

Dari masyarakat Desa Grabagan kita dapat melihat 

solidaritas yang masih sangat terjaga di saat masyarakat kota 

cenderung bersikap dan berperilaku individualis kedepannya 

diharapkan kegiatan seperti ini harus dilestarikan dan bisa 

menjadi contoh bagi desa-desa yang lain. Dengan kegiatan 

kerjabakti ini diharapkan warga lebih sadar akan kebersihan dan 

kesehatan lingkungan. Warga sangat antusias dengan kegiatan 

kerjabakti yang dilakukan. tujuan kegiatan kerjabakti ini selain 

menumbuhkan kesadaran warga akan kebersihan dan kesehatan 

lingkungan juga untuk meningkatkan gotong royong antar warga. 

3.1.9 Kegiatan Posyandu 

Nama : Lutfi Dwi Lestari 

NIM 188620600048 

PRODI : PGSD 

 
Pengabdian masyarakat merupakan salah satu mata kuliah di 

perguruan tinggi sehingga mahasiswa wajib untuk 
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melaksanakannya. Dalam kegiatan ini, mahasiswa diharapkan 

mampu mengenal lingkungan masyarakat secara langsung dengan 

segala kondisi permasalahan yang terjadi. Sehingga mahasiswa 

akan berfikir untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. 

Pada kesempatan ini saya mengambil program pengabdian 

masyarakat dan dikelompokkan pada kelompok 33. Pengabdian 

masyarakat yang di tempatkan di desa Grabagan kecamatan 

Tulangan kabupaten Sidoarjo. 

Pada minggu pertama, kami selaku kelompok 33 bekerja 

sama dan meminta izin kepada pemerintah desa Grabagan untuk 

melaksanakan pengabdian masyarakat di desa Grabagan. 

Tepatnya pada tanggal 22 februari 2021 kami memulai 

pembukaan pengabdian masyarakat di balai desa Grabagan. 

Dimana pada acara tersebut di hadiri oleh kepala desa, dan 

beberapa perangkat desa serta anggota kelompok 33. Sebagai 

tindak lanjut program kerja kami, kelompok 33 pengabdian 

masyarakat melakukan survei dan mencari permasalahan yang 

ada di desa tersebut. Kami mulai melakukan survei dan 

menemukan beberapa kendalan di daerah tersebut dan kami 

membantu untuk menyelesikannya. Salah satunya yaitu 

membantu beberapa UMKM yang berada di desa Grabagan untuk 

meningkatkan penghasilannya selama masa pandemi. Pada 

minggu pertama ini, kami melaksanakan survei di UMKM kue 

dan UMKM pande besi. Kami membantu para pemilik usaha 

untuk meningkatkan pemasarannya dan meningkatkan 

penjualannya supaya dikenal masyarakat luar desa tersebut. 

Pada minggu kedua kami melanjutkan program kerja kami 
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yaitu melaksanakan kelompok belajar yang diadakan sampai 

minggu keempat. Kami membentuk pembagian tim mengajar di 

beberapa dusun dan kegiatan pembelajaran diadakan pada hari 

senin, selasa, dan hari kamis. Kegiatan ini bertujuan supaya 

meringankan para siswa SD yang kesulitan dalam mempelajari 

mata pelajaran yang diajarkan secara daring. Diminggu kedua ini, 

tepatnya pada hari jumat tanggal 05 Maret 2021, kami juga 

melakukan pembagikan masker disertai melakukan sosialisasi 

mengenai pentingnya menggunakan masker pada warga sekitar 

dan juga dibagikan kepada warga yang sedang melakukan arisan 

RT. Disamping itu, kami juga membagikan kupon undian untuk 

kegiatan senam sehat yang diadakan pada hari minggu pada 

tanggal 07 Maret 2021. Acara senam sehat bertujuan agar 

beberapa masyarakat saling berkomunikasi dengan baik dan agar 

tetap menjaga kesehatannya di masa pandemi dengan cara 

berolahraga. Pada acara tersebut warga yang hadir juga 

mendapatkan beberapa hadiah dari kelompok 33 dan acara 

berjalan baik dan menyenangkan. 

Pada minggu ketiga, kami tetap menjalankan kelompok 

belajar seperti hari biasanya dan melanjutkan program kerja kami 

yaitu penyemprotan disinfektan ke masjid atau tempat umum 

lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan tepatnya pada hari sabtu, 

tanggal 13 Maret 2021. Program kerja ini dilaksanakan untuk 

mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19 di tempat umum. 

Pada minggu ini kami juga membersihkan sebagian sampah yang 

ada di sekitar balai desa agar balai desa tersebut tetap terjaga 

kebersihannya dan. Kegiatan penyemprotan disinfektan kami 

laksanakan mulai pukul 07.00 sampai selesai. Tahap pertama 
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yang kami lakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan terlebih 

dahulu, kemudian mulai melakukan penyemprotan di tempat – 

tempat yan sudah kelompok kami tentukan. 

Pada minggu keempat, kami tetap menjalankan kegiatan 

mengajar dengan siswa SD seperti minggu sebelumnya. Selain 

itu, kami juga menjalankan program kerja lainnya yaitu ikut 

berpartisipasi dan membantu kegiatan posyandu yang 

dilaksanakn dibalai desa Grabagan. Tepatnya pada tanggal 17 

Maret 2021 kegiatan tersebut berlangsung. Selama kegiatan 

posyandu ini, kami membantu untuk mengukur tinggi badan dan 

berat badan balita. Kegiatan ini berjalan dengan baik dan terlihat 

antusias para warga sangat baik. tidak lupa juga para warga yang 

datang kebalai desa, tetap menerapkan protocol kesehatan yaitu 

tetap menjaga jarak dan tetap memakai masker. Tidak lupa juga 

mencuci tangan sebelum masuk ke araea tempat pengukuran 

berat dan tinggi balita. Pada minggu terakhir, kami melakukan 

program kerja yaitu melaksanakan kerja bakti. Kami bersama 

kelompok 33 melaksanakan kerja bakti membersihkan area 

disekitar balai desa. Ada yang membersihkan sampah yang masih 

berserakan, ada juga yang memangkas rumput dan menyapu 

halaman. Hal ini bertujuan agar desa Grabagan tetap terjaga 

kebersihan desanya. Dan sadar akan pentingnya kebersihan untuk 

menjaga lingkungan dimasa pandemic seperti ini. 

 

 

 

 
3.1.10 Penyemprotan Disenfektan 
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Nama : M. Fitra Gemilang 

NIM 18180200242 

PRODI : Informatika 

 
 

Pengabdian masyarakat merupakan salah satu implementasi 

dari salah satu amanat, yaitu pengabdian pada masyarakat serta 

implementasinya. Pengabdian masyarakat merupakan mata kuliah 

di perguruan tinggi sehingga mahasiswa wajib untuk 

melaksanakannya. Pada kesempatan ini saya mengambil program 

pengabdian masyarakat dan dikelompokkan pada kelompok 33. 

Tempat pengabdian masyarakat yang saya lakukan yaitu berada 

di desa Grabagan. Desa Grabagan ini berlokasi di kecamatan 

Tulangan kabupaten Sidoarjo. Dalam kegiatan ini, semua 

mahasiswa diharuskan untuk menjalankan semua tugas yang 

merupakan kegiatan akademik dalam wujud kegiatan langsung 

dilingkungan masyarakat. 

Pada kegiatan pengabdian masyarakat, pada minggu pertama 

kami berkunjung ke balai desa untuk mengantar surat izin dan 

meminta izin untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat 

di desa Grabagan tersebut. Kemudian untuk pihak pemerintah 

desa mengizinkan kami untuk melaksanakan kegiatan pengabdian 

masyarakat. Dan kami mulai melakukan pembukaan pengabdian 

masyarakat pada tanggal 22 februari 2021. Pada minggu pertama 

kami memulai survey di desa tersebut dan mempertanyakan 

kendala apa saja yang dihadapi desa tersebut. Tujuan kami 

melakukan survey yaitu untuk memberikan solusi berupa 
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tindakan terhadap masyarakat secara langsung. Salah satu 

masalah yang dihadapi oleh warga desa tersebut yaitu pada 

kegiatan UMKM kue dan pande besi. Pada masa pandemic ini, 

sangat berdampak pada kegiatan UMKM di desa tersebut. Oleh 

sebab itu, kami membantu para pemilik UMKM untuk 

meningkatkan hasil penjualannya dengan cara meningkatkan 

pemasaran agar lebih dikenal masyarakat luas. 

Program kerja yang kami lakukan pada minggu kedua yaitu 

mulai membentuk tim mengajar yang dibagi menjadi 3 

kelompok. Dimana nantinya akan dibagi sesuai dusun yang telah 

kami tentukan. Kegiatan mengajar kami laksanakan 3 hari dalam 

seminggu dan kami laksanakan sampai minggu keempat, kegiatan 

ini bertujuan untuk melakukan pendampingan belajar pada siswa 

SD. Dalam minggu kedua ini tepatnya pada tanggal 05 Maret 

2021, kami selaku kelompok 33 juga melakukan kegiatan 

pembagian masker kepada masyarakat yang belum mematuhi 

protocol kesehatan di masa pandemic ini. Tidak hanya itu, kami 

juga membagikan kupon undian kepada masyarakat dan 

memberitahukan bahwa akan diadakan senam sehat dibalai desa 

Grabagan. Senam yang dilaksanakan pada tanggal 07 maret 2021 

dihadiri oleh masyarakat desa Grabagan khususnya dihadiri oleh 

ibu–ibu di desa tersebut. Dalam kegiatan senam sehat juga 

terdapat undian berhadiah bagi yang datang untuk mengikuti 

senam. Kegiatan ini bertujuan agar tetap menanamkan kesehatan 

jasmani pada masa pandemic. 

Program kerja yang kami laksanakan pada minggu ketiga 

yaitu, tetap menjalankan kelompok belajar seperti hari – hari 
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sebelumnya dan melanjutkan program kerja kami yaitu 

melakukan penyemprotan disinfektan kemasjid, area sekitar balai 

desa dan tempat umum yang sering di datangi oleh warga. Kami 

melaksanakan kegiatan ini pada tanggal 13 maret 2021. Kegiatan 

ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya penyebaran covid 19. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 07.00 sampai selesai. Kami 

menyiapkan semua perlengkapan untuk melakukan 

penyemprotan dan mulai melaksanakan kegiatan penyemprotan 

di area yang sudah kami tentukan sebelumnya. Dalam kegiatan 

ini, kami anggota kelompok 33 juga membersihkan beberapa 

sampah yang berserakan di area balai desa. Hal ini kami lakukan 

agar balai desa tetap terjaga kebersihan dan kenyamanannya. 

Dalam minggu keempat kami tetap melaksanakn mengajar 

seperti minggu sebelumnya. Ditambah dengan program kerja 

kami yaitu membantu dan berpastisipasi dalam kegiatan 

posyandu yang dilakukan dibalai desa Grabagan pada tanggal 17 

maret 2021. Kami membantu untuk mengukur tinggi dan berat 

balita yang datang kebalai desa. Untuk kegiatan minggu terkhir 

kami juga melaksanakan kegiatan kerja bakti supaya desa 

Grabagan tetap terjaga kebersihan dan tersadar akan pentingnya 

tetap menjaga lingkungan sekitar dimasa pandemic seperti ini. 

3.1.11 Kegiatan Kerja Bakti 

Nama : Bagus Ali Rachman 

NIM 188620600060 

Program Studi : PGSD 

Kuliah Kerja Nyata Pencerahan (KKN-P) merupakan suatu 
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kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh semua mahasiswa di 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Hal tersebut bertujuan 

untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswanya baik 

berupa kemampuan mental dan fisik selama satu bulan di tempat 

KKN yang telah dipilihkan oleh pihak kampus. Selain itu, tujuan 

diadakannya KKN adalah agar mahasiswa dapat berkontribusi 

langsung dengan masyarakat, memiliki pengalaman baru selepas 

KKN dan dapat mengasah soft skill yang dimiliki oleh 

mahasiswa kemudian dapat disumbangkan pada desa. Tempat 

pengabdian masyarakat kelompok saya berlokasi di Desa 

Grabagan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. 

Sebelum melaksanakan kegiatan KKN di Desa Grabagan, 

kelompok saya mengadakan pertemuan yang bertujuan agar bisa 

saling mengenal sesama anggota kelompok. Setelah itu kelompok 

saya membentuk struktur kepemimpinan kelompok KKN serta 

menyusun program kegiatan pengabdian masyarakat yang akan 

dilaksanakan di Desa Grabagan. Fokus Program Kegiatan 

pengabdian masyarakat ini meliputi kelompok belajar bersama, 

pengembangan beberapa UMKM Desa Grabagan. Adapun 

program kegiatan lainnya yaitu senam bersama, penyemprotan 

disinfektan, kerja bakti, dan sosialisasi. Pada kelompok belajar 
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kita menunjuk 3 dusun di Desa Grabagan yakni Dusun Wersah, 

Dusun Juwet dan Dusun Jabon. Kegiatan tersebut direspon 

dengan baik oleh Kepala Desa Grabagan yaitu bapak Purnomo 

dikarenakan hal ini sangat membantu anak-anak dalam belajar 

daring. Selanjutnya kegiatan pengembangan beberapa UMKM 

yaitu pandai besi dan “Dua Putra” juga diapresiasi dengan baik 

dikarenakan dapat mengembangkan UMKM nya. 

Salah satu program yang saya ulas disini yaitu program 

kegiatan “kerja bakti”. Kerja bakti yang dilakukan oleh kelompok 

KKN saya yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan di sekitar 

Balai Desa Grabagan. Kelompok KKN saya melakukan kerja 

bakti pada hari minggu, hal tersbut bertujuan agar tidak 

mengganggu kegiatan masyarakat di Balai Desa serta dapat 

menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan indah. Kerja 

bakti ini dilaksanakan pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 

10.00 WIB. Kerja bakti ini dimulai dengan membersihkan 

rumput-rumput yang sudah tebal di sekitar. Setelah kegiatan kerja 

bakti ini selesai diharapkan lingkungan di sekitar Balai Desa 

Grabagan dapat terlihat lebih bersih dan nyaman untuk digunakan 

beraktivitas 

Setelah kegiatan pengabdian masyarakat ini berakhir, saya 
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berharap kegiatan dan program yang kami laksanakan di Desa 

Grabagan dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita 

semua. Program dan kegiatan yang telah terlaksana diharapkan 

akan terus berkelanjutan, tidak berhenti saat kegiatan pengabdian 

masyarakat ini berakhir. Untuk warga Desa Grabagan, saya harap 

saling bekerjasama dalam memajukan Desa Grabagan agar 

menjadi contoh yang baik bagi desa atau kelurahan yang lainnya. 

 

 

3.1.12  Kegiatan Disenfektan 

Nama : Priyo Sambodo 

NIM 181020700007 

Program Studi : Teknik Industri 

Saya Priyo Sambodo dari program studi Teknik Industri, 

saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo Angkatan 2018. Saat ini saya adalah 

masiswa semester 5 yang mau menuju ke semester 6. Pada masa 

peralihan dari semester 5 ke semester 6 ini seluruh mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo diwajibkan untuk 

melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau 

pengabdian pada desa yang telah ditentukan oleh pihak 

Universitas. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang 
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merupakan kegiatan wajib dari Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo ini terdapat 3 opsi yang memudahkan mahasiswanya 

dalam melaksanakan kegiatan KKN ini, yaitu KKN-P, KKN 

mandiri, dan KKN kerja untuk mahasiswa yang menjalankan 

kuliah dengan bekerja. Untuk KKN-P dilaksanakan pada tanggal 

22 Februari 2021 sampai 1 April 2021. 

Saya berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan KKN-P di 

Desa Grabagan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Ini 

merupakan hal baru bagi saya, menemukan pengalaman baru 

tentu saja dengan lingkup yang baru. Saya berada di kelompok 33 

dengan beranggotakan 19 mahasiswa termasuk saya, hal ini 

sangat menyenangkan bagi saya dikarekan bisa menambah teman 

ataupun relasi yang baru. 

Desa grabagan memiliki luas wilayah seluas kurang lebih 

287 Ha dengan jumlah penduduk mencapai 9.532 jiwa dan 

jumlah kepala keluarga mencapai 3.111 KK. Dengan mayoritas 

masyarakat yang bekerja sebagai petani desa Grabagan ini terlihat 

sangat nyaman dikarenakan masih luasnya lahan pertanian. Kami 

melaksanakan pengabdian di desa Grabagan kurang lebih selama 

1 bulan ini kami berusaha untuk mekasimalkan waktu dengan 

banyak berbagai kegiatan dan program kerja, antara lain yaitu 

membantu memasarkan UMKM yang berada di desa Grabagan, 



46 
 

mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mematuhi protokol 

kesehatan yang telah ditentukan, bergerak dibidang pendidikan 

yaitu dengan membantu siswa-siswi Sekolah Dasar yang belajar 

memalui daring. 

Selain menjalankan program kerja tersebut, kami juga 

melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di tempat- 

tempat umum yang sering dikunjungi, seperti balai desa, balai rw, 

musholla, masjid, dan tempat umum lainnya. Penyemprotan 

disinfektan ini bertujuan untuk meminimalisir penyebaran virus 

COVID-19. Meskipun di desa Grabagan merupakan zona hijau, 

kami senantiasa menggunakan dan saling mengingatkan tentang 

pentingnya protokol kesehatan. 

 
 

 

 

 

3.1.13 Kegiatan Kerja Bakti 

Nama : Candra Iswayudi 

NIM 181080200115 

PRODI : Teknik Informatika 
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Pengabdian masyarakat merupakan salah satu sarana untuk 

mengimplementasikan ilmu -ilmu yang telah didapat di dalam 

perguruan tinggi pada lingkungan masyarakat untuk menjadi 

pemberdayaan dan pembelajaran agar mahasiswa terjun langsung 

dalam lingkungan masyarakat. Hal itu ditunjukkan untuk 

mempersiapkan mahasiswa agar dapat berkontribusi dalam 

masyarakat secara langsung. 

Kami peserta KKN-P 2021 kelompok 33 yang ditempatkan 

di desa Grabagan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo 

tanggal 14 maret melakukan beberapa kegiatan salah satunya 

ialah kerja bakti yang kami fokuskan untuk membersihkan 

beberapa tempat yang ditumbuhi rumput - rumput liar dan juga 

membenahi parit - parit yang kurang maksimal jalan airnya agar 

sewaktu - waktu jika terjadi hujan deras tidak akan terjadi banjir. 

Kegiatan kerja bakti ini didukung oleh masyarakat baik tua 

maupun atau muda laki - laki bergotong royong ikut andil dalam 

kegiatan tersebut, khususnya peserta KKN-P dari desa Grabagan 

juga ikut serta dalam kegiatan tersebut. warga perempuan pun 

tidak mau kalah dalam kegiatan ini mereka menyiapkan beberapa 

cemilan dan juga minuman untuk peserta kerja bakti. 

Sebelum itu peserta KKN-P desa Grabagan membagi 

beberapa kelompok untuk disebar di beberapa dusun seperti 
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Jabon, wersah, dan juwet utara kegiatan ini sudah disetujui oleh 

pemerintah desa dan disambut hangat oleh masyarakat. Kegiatan 

kerja bakti ini selain ditunjukkan dalam acara bersih - bersih 

tetapi ada tujuan lain dalam acara ini adalah untuk menambah 

kekompakan masyarakat yang masih terjaga agar masyarakat 

sadar kebersihan lingkungan sekitar harus dijaga agar tercipta 

desa yang sehat sehingga masyarakat dapat betah untuk tinggal di 

lingkungan desa yang segar. 

Hal ini menjadi pengalam berharga bagi saya pribadi dan 

rekan - rekan KKN-P saya, tentang bagaimana cara bersosial dan 

bermasyarakat dengan semua kalangan. Semoga apa yang telah 

kami lakukan dapat memberikan inspirasi, manfaat dan 

perubahan untuk saya pribadi serta rekan - rekan KKN-P saya 

dan juga semua warga. 

  

   3.1.14  Kegiatan TPQ 

Nama : Moch. Bayu Pradana 

Nim 181020200031 

PRODI : Teknik Mesin 

Pengabdian masyarakat merupakan Tri Dharma dari 

perguruan tinggi yg harus dilaksanakan Pengabdian masyarakat 

bertujuan untuk membantu masyarakat agar mau dan memenuhi 
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kebutuhannya sendiri. seperti penyuluhan masyarakat desa, 

kelompok belajar pada anak-anak, KKN dan lain-lain sebagainya. 

Kami sekelompok melakukan pengabdian di desa Grabagan 

kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo, dalam pengabdian ini 

pastinya kami mempunyai program kerja yg akan kami lakukan. 

Sebelum dapat proker yang kami dapat, kami sekelompok 

melaksanakan survey di desa tujuan nya untuk mencari tahu apa 

saja yang bisa di bantu dalam desa Grabagan, seusai melakukan 

survey di desa kami sekelompok mendapat program kerja di kala 

pandemi covid-19 ini yaitu kelompok belajar dan permasalahan 

dalam UMKM yakni di home industri. Kelompok belajar 

bertujuan untuk membantu anak-anak yang masih sekolah dan 

mengaji di tengah masa pandemi ini. Kami sekelompok 

melaksanakan program kerja kelompok belajar yakni membantu 

mengajar ngaji di lokasi perumtas III desa Grabagan bertepatan di 

masjid Al-Ithicchad, kami di situ mengajar ngaji. 

Kurang lebih 180 murid yang menuntut ilmu agama di TPQ 

Al-Ithihad, waktu mengaji di mulai pada pukul 15.30 sebelum 

mengaji murid-murid baris di teras masjid, para guru 

mengajarkan murid mulai dari gerakan sholat, do’a sholat, dan 

dzikir sesudah sholat. Pada pukul 16.00 murid-murid sudah bisa 
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mulai mengaji seperti biasa, dan disitu pun kami membantu 

mengajarkan mengaji yaitu ber metode tartil, tartil di mulai dari 

jilid 1–marhalah. Para murid itu berpencar membentuk kelompok 

sesuai jilid tartil yang telah mereka capai hingga sekarang. Disitu 

pun kami dapat mengajar murid yang ber-jilid 4 kami di situ 

untuk menyimak dan memanggil anak-anak satu persatu yang 

sedang membaca tartil. Tak hanya menyimak saja kami pun juga 

meneliti bacaan apakah anak-anak membaca nya lancar atau 

kurang lancar, jika kurang lancar maka di buku penghubung di 

beri tanda B, jika anak-anak membaca tidak lancar atau kurang 

teliti pada bacaan nya maka kami memberi B-. Sesudah membaca 

anak-anak melanjutkan melafalkan surah al-asr agar pulang dari 

mengaji di beri keselamatan sampai rumah serta tiba pukul 17.00 

anak-anak boleh untuk pulang, ustad ustadzah mengizinkan kami 

pulang. 

Harapan kami semoga program kerja ini bisa membantu 

warga serta bisa bermanfaat bagi mereka. Saya sangat senang 

melakukan pengabdian masyarakat ini selain menambah 

pengetahuan/relasi, saya juga bisa mempunyai teman baru 

dimana hamper setiap hari bertemu. Kami bisa bertukar pendapat 

bersama serta disini kami belajar saling menghargai. 
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     3.1.15      Kegiatan TPQ  

Nama : Anna Masyithoh Fanny 

NIM :182030100178 

 
PRODI : Psikologi 

 
KKN (Kuliah Kerja Nyata) merupakan salah satu kegiatan 

yang rutin dilakukan oleh seluruh mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. Kegiatan ini dilaksanakan kurang lebih 

selama satu bulan untuk peserta KKN non kerja, sedangkan dua 

bulan untuk peserta KKN Kerja. Dengan adanya kegiatan ini 

manfaatnya dapat dirasakan secara langsung baik dari mahasiswa 

maupun masyarakat. Menurut saya pribadi, KKN merupakan 

aktivitas belajar yang baru dalam lingkungan masyarakat ketika 

menggali permasalahan yang ada di masyarakat dan mencari 

solusi dalam masalah pembangunan masyarakat di pedesaan. 

Setelah melakukan beberapa survey maka dapat diketahui 

bahwa di Desa Grabagan ini banyak sekali area persawahan yang 

luas, hal ini membuat mayoritas penduduknya berprofesi sebagai 

seorang petani. Desa Grabagan sendiri juga mempunyai beberapa 

organisasi seperti BUMDES, PKK, Karang Taruna, dll. Hal ini 
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membuat kami ingin mengulas beberapa program unggulan, yaitu 

Pengembangan Produk Unggulan Desa, dan Pengembangan 

Potensi Unggulan Mitra. 

Demi terlaksananya program kerja yang telah dibuat, kami 

mengkordinasikannya dengan perangkat desa dan memuahkan 

hasil. Kami melaksanakan program pengembangan produk 

unggulan desa yaitu dengan cara mengenalkan kepada 

masyarakat bahwa di Desa Grabagan terdapat pandai besi, karena 

lokasinya yang kurang akurat membuat masyarakat kebingungan 

dan tidak tahu bahwa di desa tersebut ada pandai besi. Kemudian 

pengembangan potensi unggulan mitra yang terkait dengan 

branding, serta melakukan sosialisasi dengan membantu 

pemerintah desa membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat. 

Ada beberapa kegiatan tambahan yang kami jalankan yaitu 

dengan adanya program sinau bareng yang dilaksanakan setiap 

hari senin, selasa, dan kamis. Kegiatan ini sangat didukung oleh 

kepala desa dan ibu-ibu karena pada masa pandemi ini banyak 

sekali siswa-siswi yang merasakan kesulitan belajar sejak 

diberlakukannya pembelajaran daring, terbatasnya pemahaman 

ibu-ibu   dalam   menggunakan   aplikasi   pembelajaran   daring. 
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Kegiatan selanjutnya adalah dengan mengadakan lomba Cerdas 

Cermat sebagai bentuk evaluasi dan sosialisasi kita. 

Selain itu kami juga melakukan sosialisasi kepada adik-adik 

yang berada di TPQ Al-Ittichaad. Dalam sosialisasi ini kami 

mengajak adik-adik untuk tetap belajar mengaji tanpa 

memandang usia kita. Kami juga memberikan wawasan bahwa 

walaupun kita hidup di alam dunia, tetapi kita semua harus tetap 

menjalankan semua yang telah diperintahkan Allah SWT untuk 

mencari ridlo-Nya baik di dunia maupun di akhirat. Kami juga 

mengadakan lomba mewarnai kaligrafi, sambung ayat dan 

hafalan surah, ekstafet bola, dan lain-lain untuk memperingati 

Isra’ Mi’raj. 

Dari permasalahan dapat diuraikan beberapa solusinya, yaitu 

yang pertama berkaitan dengan permasalahan pengembangan 

produk unggulan desa dengan solusi pemasagan petunjuk jalan, 

pemasangan plakat lokasi, dan membuatkan google maps agar 

mempermudah masyarakat luar Desa Grabagan dalam mencari 

lokasi. Kedua, pengembangan produk unggulan mitra, dalam hal 

ini kamu memberikan solusi dengan membuatkan label produk 

olahan kue basah. 
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Saya sangat berkesan karena banyak sekali warga yang turut 

membantu dalam teraksananya program-program KKN. Selain 

itu adik-adik yang ada di desa juga sangat antusias mengikuti 

program kerja dari kelompok saya. Walaupun mereka dalam 

kondisi sekolah daring tetapi tidak menyurutkan semangat 

mereka untuk tetap belajar dan mengaji. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan kegiatan sinau bareng dan belajar di TPQ. Semoga 

dengan setiap kegiatan yang saya lakukan di Desa Grabagan ini 

dapat memberikan kesan yang baik kepada warga dan dapat 

memberikan pengalaman yang banyak untuk diri saya 

kedepannya dalam bermasyarakat. 

Pesan yang dapat saya sampaikan adalah rasa terima kasih 

yang banyak kepada seluruh pihak yang turut membantu saya dan 

tim dalam tereliasisasinya pogram kerja yang diadakan terutama 

kepada Kepala Desa beserta jajarannya. Saya berharap agar setiap 

program yang telah terlaksana bisa membantu menyelesaikan 

masalah yang ada, dan semoga pihak pemerintah desa dapat 

meneruskan program yang telah kami jalankan. Serta semoga apa 

yang kami lakukan di Desa Grabagan dapat bermanfat bagi 

masyarakat sekitar. Aamiin. Setelah kegiatan KKN ini berakhir, 

saya berharap saya tetap bisa menjalin silaturrahmi dengan 
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seluruh warga Desa Grabagan terutama bagi adik-adiknya dan 

juga dengan mahasiswa KKN-P Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo. 

3.1.16 Kegiatan TPQ 

Nama : Rista Anis Lutfiati 

NIM 182071000020 

PRODI : Pendidikan Agama Islam 

Pengabdian masyarakat atau yang sering disebut dengan 

KKN (Kuliah Kerja Nyata) merupakan kegiatan yang wajib 

diikuti oleh seluruh mahasiswa semester 6 di Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. Kegiatan KKN di Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo dibagi menjadi 2 yaitu, KKN non kerja 

dan KKN kerja. Kegiatan KKN non kerja dilaksanakan selama 

kurang lebih satu bulan, sedangkan KKN kerja dilaksanakan 

selama dua bulan. Dalam masa pandemic covid-19 saat ini, maka 

kebijakan dari kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

telah menyepakati bahwa KKN Tahun ini dilaksanakan sesuai 

dengan domisili masing-masing mahasiswa dengan mematuhi 

protocol kesehatan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan dan 

Menjaga jarak). Kegiatan KKN ini terbagi menjadi 84 kelompok, 

dan saya termasuk dalam kelompok 33 yang beranggotakan 19 
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mahasiswa dari berbagai program studi yang ditempatkan di Desa 

Grabagan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. 

Sebelum kegiatan KKN dilaksanakan kami melakukan 

survey terlebih dahulu untuk mengetahui profil dari Desa 

Grabagan. Kami menemukan banyak usaha-usaha kecil yang 

kurang dalam mengenalkan produknya kepada masyarakat, 

sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa di 

Desa Grabagan banyak usaha-usaha kecil yang tidak diketahui 

masyarakat. Untuk itu kami mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo membuat program kerja yang berfokus 

dengan cara mengenalkan masyarakat bahwa di Desa Grabagan 

terdapat usaha Pandai Besi yang tidak banyak orang tahu, 

selanjutnya kami juga akan membantu dalam usaha kue basah 

dalam membranding. Kami juga melakukan kegiatan tambahan 

seperti, kelompok belajar yang diadakan di 3 dusun pada hari 

senin, selasa, dan kamis. Selain itu, kami juga melakukan senam 

sehat yang diadakan pada hari minggu. Kami mengajak ibu-ibu 

Desa Grabagan untuk mengikuti senam sehat dengan tetap 

mematuhi protocol kesehatan. Kami membagikan masker kepada 

ibu-ibu yang tidak memakai masker. Dalam kegiatan senam 

sehat tersebut kami tidak hanya mengajak ibu-ibu senam sehat 
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saja, tetapi kami juga member doorprize agar ibu-ibu tertarik 

untuk mengikuti senam sehat. Kami berkeliling membagikan 

kupon undian kepada ibu-ibu yang ingin mengikuti senam. 

Senam sehat dimulai pukul 07.00 WIB. Setelah senam selesai 

dilanjutkan dengan acara pengundian hadiah. Kegiatan ini 

disambut dengan baik oleh masyarakat khususnya ibu-ibu Desa 

Grabagan. Kami mahasiswa Univeritas Muhammadiyah Sidoarjo 

berharap dengan adanya senam sehat ini dapat membuat para ibu- 

ibu semangat untuk berolahraga walaupun dalam masa pandemic 

covid-19. 

3.1.7 Kegiatan Pengajian 

Nama : Caesa Rifandini Leksono Putri 

Nim  188820300033 

PRODI : PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 

 

Pengajian dalam Bahasa Arab disebut At-ta’llimu asal 

kata ta’allama yata’allamu ta’liiman yang artinya belajar, 

pengertian dari makna pengajian atau ta’liim mempunyai nilai 

ibadah tersendiri, hadir dalam belajar ilmu agama bersama 

seorang   Aalim   atau   orang   yang    berilmu    merupakan 

bentuk ibadah yang wajib setiap muslim. 

Secara turun-temurun ada sebuah tradisi di Dusun Juwet 

https://id.wikipedia.org/wiki/Belajar
https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibadah
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Utara, Desa Grabagan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten 

Sidoarjo, khususnya pada masyarakat RT. 12 RW. 02, yang mana 

tradisi ini tidak kalah dan tidak tergurus oleh kecanggihan dan 

majunya peradaban. Tradisi ini disebut pengajian, dan lebih 

familiar dengan sebutan Yasinan di lingkungan masyarakat 

Grabagan. 

Kegiatan rutin Yasinan adalah sebuah kegiatan kearifan 

lokal yang mempunyai unsur keagamaan untuk menghaturkan 

doa. Sebenarnya yasinan berawal dari kata yaasiin. Yang berada 

dalam surat yaasiin di Al-qur’an. Memang, tradisi ini diawali 

dengan pembacaan surat yaasiin, kemudian dilanjutkan dengan 

tahlil dan ditutup dengan do’a. Kegiatan ini diselenggarakan 

secara bergiliran sesuai urutan permintaannya dan nampak warga 

antusias mengikutinya. 

Di Dusun Juwet Utara RT. 12 Yasinan diselenggarakan 

bergiliran di salah satu rumah warga, dari satu rumah ke rumah 

tetapi tetap di dalam lingkungan RT. 12, dari sinilah kegiatan ini 

disebut Yasinan Rutin Tingkat RT. Pada saat pelaksanaan 

kegiatan KKN-P dari Mahasiswa UMSIDA, kegiatan ini 

bertempat di rumah Ibu Riris, juga sekaligus ibu ketua RT 

setempat. 

Segenap ibu-ibu RT. 12 mulai memenuhi tempat 

dilaksanakannya kegiatan tersebut, dimulai dengan membaca 

yaasin bersama-sama, pembacaan yaasin ini pertanda bahwa 

acara ini telah dimulai, dipimpin oleh pemimpin yasinan untuk 

membacakan do’a sebelum itu ahlul bait sudah mengirimkan 

do’a saat ikror, do’a yang dipanjatkan juga akan dikirimkan ke 
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para leluhur yang telah mendahului kita, agar para leluhur 

diampuni doa-dosanya. Mengingat ada tiga amalan yang tidak 

akan pernah putus saat meninggal. Salah satunya adalah doa anak 

yang sholeh. 

Setelah pembacaan yasin dilanjutkan dengan tahlil. 

Kekhusyukan nampak terlihat dari masing-masing. Alunan 

istigfar bersambung berganti bacaan syahadat menirukan sang 

pemimpin yasinan, setelah tahlil usai ditutup dengan doa. 

Kerukunan nampak terpancar dari masing-masing bercengkerama 

berbagi keluh kesah yang mereka alami, raut wajah yang 

sumringah menambah keakraban, kesederhanaan membawa kami 

pada guyubnya persatuan masyarakat Dusun Juwet Utara ini. 

Selain itu, kegiatan keagamaan ini dapat berjalan 

berdampingan dengan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat 

tanpa merubah tatanan sosialnya, bahkan dapat menciptakan 

sebuah budaya baru dan berkembang di masyarakat. Dampaknya 

jelas, yaitu menjaga keutuhan masyarakat, dengan demikian 

kearifan lokal “yasinan” dapat dikatakan sebagai warisan budaya 

non benda yang dapat kita pelihara dan jaga hingga anak cucu 

kelak agar keutuhan dan kebhinekaan dapat terjaga sepanjang 

masa. 
 

Kedepannya semoga generasi-generasi setelah kami dapat 

terus melaksanakan kegiatan ini, agar terjaga nilai-nilai agama 

maupun sosial yang diperoleh dari kegiatan ini. Harapannya agar 

kegiatan ini tidak hilang dan tetap ada sampai selama-lamanya. 

Aamiin. 
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3.1.18 Kegiatan Posyandu 

Nama : Siti Awalin Ni’mah 

Nim : 182010300058 

Prodi : Akuntansi 

Pengabdian masyarakat merupakan pengimplementasian 

dari ilmu pengetahuan, tekhnologi, maupun seni budaya yang 

didapat mahasiswa selama dibangku perkuliahan yang diterapkan 

kepada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi 

ilmiah pada waktu dan daerah tertentu. Pengabdian masyarakat 

juga merupakan sebuah bentuk pengabdian mahasiswa yang 

bertujuan untuk membantu masyarakat dalam beberapa aktivitas 

tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pada kesempatan ini saya 

dikelompokkan dengan kelompok 33 yang ditempatkan di Desa 

Grabagan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo yang 

dilaksanakan dalam jangka waktu 1 bulan setengah dimulai pada 

tanggal 22 februari 2021. 

Pada minggu keempat tepatnya pada tanggal 17 Februari 

2021 KKN-P / Pengabdian masyarakat bekerjasama dengan 

pemerintah desa dan pengurus posyandu untuk ikut serta dalam 

penyelenggaraan kegiatan posyandu. Posyandu sendiri 

merupakan salah satu upaya kesehatan bersumberdaya 

masyarakat. 

Dalam pelaksanaan posyandu anak-anak hingga ibu-ibu 

berpartisipasi aktif dan juga tidak lupa memperhatikan protokol 

kesehatan seperti penggunaan masker, mencuci tangan sebelum 
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masuk balaidesa atau tempat posyandu, dan menjaga jarak aman. 

Disini kami selaku KKN-P membantu dalam proses pengukuran 

berat badan serta tinggi badan batita, balita, maupun anak-anak. 

Kami juga melakukan sosialisasi mengenai Covid 19 dan juga 

mengenai asi dan mpasi bergizi untuk bayi. Kami juga membantu 

dalam pembagian makanan bergizi terhadap batita, balita, dan 

anak-anak seperti bubur kacang hijau, susu murni, serta sup sayur 

yang tentunya memiliki nilai gizi yang banyak. Pada saat waktu 

pelaksanaan kita dibimbing oleh bidan desa serta para kader 

posyandu, mereka sangat mengapresiasi dengan baik dan 

welcome adanya bantuan dari KKN-P . 

Setelah kegiatan pengabdian masyarakat atau KKN-P 

berakhir, saya berharap kegiatan dan program posyandu tetap 

berjalan dengan baik, program posyandu dapat berkembang lagi, 

dan para pengguna posyandu anak-anak, masyarakat umum, 

maupun pengelola posyandu dapat mendapatkan kebutuhan 

pelayanan yang baik dan menyenangkan hati. Karena dengan 

adanya posyandu dapat meningkatkan kesehatan dalam Desa 

Grabagan sendiri. Dan semoga bantuan kecil kami dapat 

bermanfaat bagi anak-anak maupun masyarakat Desa Grabagan
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KESAN MASYARAKAT 
TERHADAP KKN UMSIDA 

4 
 

 

4.1 "Kesan Ibu Hanum (Pemilik UMKM Dua Putra) 

Terhadap KKN-Pencerahan UMSIDA Desa Grabagan 

Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Oleh: Ibu 

Faridatul Hanum (Pemilik UMKM Dua Putra)" 
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Kedatangan KKN Pencerahan UMSIDA yang disambut oleh 

kepala desa dan masyarakat desa Grabagan pada umumnya. 

Selama kurang lebih satu bulan lamanya, KKN Pencerahan 

UMSIDA di Grabagan dengan program kerja yang membantu 

masyarakat khususnya dalam meningkatkan bidang 

perekonomian sangat bermanfaat untuk diterapkan dalam 

kehidupan kita. Saya sebagai pemilik UMKM sangat bangga 

pada mereka (KKN Pencerahan UMSIDA) yang bisa menjadi 

rekan atau partner dalam berkegiatan. Dan dapat membantu saya 

dalam mempromosikan produk kue basah dan kue kering saya 

supaya dapat diketahui dan dijangkau oleh masyarakat luas. 

Namun disisi lain, saya juga sebagai masyarakat memohon maaf 

sekiranya selama kalian di desa kami ada kata-kata yang salah 

mohon dimaafkan karena saya yakin bahwa setiap manusia punya 

salah. Namun dibalik semua itu saya juga ingin menyampaikan 

kepada peserta KKN Pencerahan UMSIDA sekiranya sudah 

sampai di kampung atau daerah masing-masing maka gunakanlah 

ilmu itu demi orang banyak. Dan terapkanlah ilmu – ilmu yang 

sudah saya berikan kepada kalian untuk membantu meningkatkan 

perekonomian orang lain yang membutuhkan ilmu tersebut. 

Mungkin itu yang bisa saya berikan dan sampaikan semoga 

kesuksesan selalu menyertai kalian semua dan kepada pihak 

kampus kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena 

sudah mempercayakan desa kami menjadi bagian atau tempat 

KKN Pencerahan UMSIDA. Saya mewakili pemerintah desa 

selalu terbuka dan menerima jika desa kami masih diberikan 

kepercayaan untuk menjadi tempat untuk anak KKN Pencerahan 

UMSIDA di masa yang akan datang. 
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4.2 "Kesan Bapak Kumari (Pemilik UMKM Pandai Besi) 

Terhadap KKN-Pencerahan UMSIDA Desa Grabagan 

Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Oleh: 

Bapak Kumari (Pemilik UMKM Pandai Besi)" 

 
 

 

 
Kedatangan KKN-Pencerahan UMSIDA (Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo) yang awalnya disambut oleh Kepala 

Desa dan masyarakat Desa Grabagan pada umumnya. KKN-P 

UMSIDA berinisiatif membuat program kerja salah satunya yang 

berhubungan dengan UMKM Pandai Besi. Kedatangan 
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mahasiswa KKN-P UMSIDA disambut dengan ramah oleh 

Bapak Kumari selaku pemilik UMKM Pandai Besi, Selama 

kurang lebih satu bulan lamanya KKN Pencerahan UMSIDA di 

desa Grabagan dengan program kerja yang sangat membantu 

UMKM Bapak Kumari yakni UMKM pandai besi khususnya di 

dalam bidang pengembangan teknik pemasaran atau melalui 

digital marketing sangat membantu UMKM ini dan Bapak 

Kumari sangat bangga dengan adanya kegiatan KKN Pencerahan 

UMSIDA Kelompok 33 yang bisa menjadi rekan atau partner 

dalam membantu usaha tersebut agar lebih diketahui oleh 

masyarakat. Namun disisi lain, kami juga memohon maaf bila 

selama KKN di pandai besi Bapak Kumari di desa Grabagan ada 

kata-kata dan perilaku dari kami yang kurang berkenan. Kami 

juga berharap semoga program UMKM ini dapat membantu 

mengembangkan penjualan pandai besi Bapak Kumari ini lebih 

baik dan lebih meningkat lagi, kami mengucapkan banyak terima 

kasih kepada Bapak Kumari karena sudah memberikan 

kepercayaan untuk membantu mengembangkan UMKM pandai 

besi ini. Kami membantu mengembangkan dalam hal membuat 

plakat dan google maps penunjuk arah jalan lokasi pada tempat 

UMKM Pandai Besi. Harapan kelompok 33 KKN-P Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo dapat sedikit membantu dalam hal 
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meningkatkan teknik pemasaran melalui digital marketing dan 

tidak hanya itu saja harapan kami semoga program kami bisa 

dilanjutkan oleh kelompok KKN selanjutnya. Mungkin itu yang 

bisa kami berikan dan semoga kesuksesan selalu menyertai kalian 

dan kepada pihak kampus kami mengucapkan banyak terima 

kasih karena sudah mempercayakan kepada desa ini menjadi 

bagian atau tempat KKN Pencerahan UMSIDA, dan kami 

mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang selalu 

terbuka serta menerima dan masih diberi kepercayaan untuk 

menjadi tempat atau Desa Grabagan ini untuk anak KKN 

pencerahan umsida di masa yang akan datang.
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PENUTUP 
5 

5.1. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan dari hasil kegiatan, pengamatan, dan 

pelaksanaan program KKN Pencerahan di Desa Grabagan dapat 

diambil beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Keberhasilan kegiatan KKN Pencerahan tidak lepas dari 

kerjasama Antara mahasiswa dengan perangkat desa, 

masyarakat serta semua pihak yang telah membantu serta 

mendukung kegiatan KKN-P sehingga bisa berjalan 

dengan lancar. 

2. Karena kurangnya media dalam mempromosikan produksi 

dari UMKM makanan basah dan pande besi, kami 

membantu mitra dalam menjalankan badan usaha 

miliknya. 

3. Dengan adanya mahasiswa KKN-P permasalahan yang 

ada di dalam bidang pendidikan, khususnya di bimbingan 
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belajar yang dilaksanakan di salah satu rumah warga 

setiap dusun. 

4. Mahasiswa KKN-P memperoleh ilmu tentang bagaimana 

cara hidup bermasyarakat, seperti gotong royon, bersikap 

ramah, serta saling tolong menolong. 

5. Mahasiswa KKN-P bisa membuka wawasan masyarakat 

yang individual dengan mensosialisasikan pengetahuan 

atau ilmu yang berhubungan dengan bidang pemasaran 

produk. 

 
Ada beberapa saran yang dapat tim KKN-P berikan setelah 

melakukan kegiatan KKN di Desa Grabagan, yaitu: 

1. Tim KKN-P menyarankan kepada pemerintah desa untuk 

bisa melanjutkan beberapa program yang telah tim KKN 

rancang, diantaranya; mengembangkan UMKM kue basah 

dan UMKM pande besi agar dapat dikenal oleh 

masyarakat luas dengan cara memberikan pengetahuan 

mengenai pemasaran produk. Tim KKN juga memberikan 

logo pada kemasan kue basah serta membuat plakat dan 

menambahkan lokasi pada google map untuk UMKM 

pande besi. 
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2. Tim KKN-P juga menyarankan kepada mitra UMKM kue 

basah untuk meneruskan perjuangan yang telah susah 

payah dibuat yaitu perbaikan pada kemasan produk yang 

diberi logo agar dapat menarik perhatian 

konsumen/pembeli. 

3. Tim KKN-P menyarankan agar pemerintah desa 

melengkapi sarana dan prasarana dengan memperbaiki 

system keamanan yang telah ada supaya desa menjadi 

aman, tenteram dan damai serta terhindar dari kejahatan 

criminal yang tidak diinginkan. 

4. Tim KKN-P menyarankan kepada perangkat desa untuk 

menyelesaikan pembangunan musholla yang ada di balai 

desa supaya dapat digunakan untuk beribadah. Dan 

memakmurkan musholanya, dengan cara kepala desa 

mengajak sholat berjamaah ketika masuk waktu sholat. 

5. Tim KKN-P menyarankan kepada pemerintah desa untuk 

menggunakan dan menjaga fasilitas desa dengan baik dan 

benar. 
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Rekomendasi dan Tindak Lanjut 

Rekomendasi yang dapat tim KKN berikan untuk KKN kedepannya 

di desa ini yaitu agar bisa dilaksanakan kembali apa yang telah tim KKN 

kami lakukan (program kerja). Lokasi desa ini sangat strategis, mudah 

dijangkau, dekat dengan berbagai macam tempat dan banyak dukungan dari 

pemerintah desa Grabagan serta masyarakat. Masyarakat sekitar mudah untuk 

diajak bekerja sama dengan program-program yang kita jalankan seperti 

mengembangkan UKM yang dimiliki oleh salah satu warga masyarakat desa 

Grabagan (UKM Makanan kering dan basah serta UKM Pandai Besi). Kita 

juga merekomendasikan dengan ditambahkannya uang akomodasi untuk 

pelaksanaan program kerja tim KKN. 

Permasalahan yang dapat ditindak lanjuti dari program 

mengembangkan UKM yang ada di lingkungan desa Grabagan adalah dengan 

tetap menjalankan apa saja yang telah diberikan tim KKN kepada pemilik 

UKM tersebut, misalnya seperti tetap menggunakan stiker sebagai nama 

produk makanan basah. Dan juga tetap menggunakan media informasi seperti 

google maps untuk mengembangkan dan mengetahui supaya UKM Pandai 

Besi dapat diketahui oleh masyarakat luas. Serta program tersebut tidak boleh 

terhenti begitu saja. Pemilik UKM makanan basah dan UKM Pandai besi 

sangat antusias dalam menerima program kerja dari tim KKN kami akan 

tetapi seharusnya pemilik dari dua UKM tersebut lebih memperhatikan 

pemasaran seperti dengan lebih dapat memasarkan produknya melalui media 

sosial. 

Permasalahan keutuhan pandai besi yang dapat ditinjak lanjuti oleh 

Tim KKN adalah dengan membantu dalam bidang pengembangan teknik 

pemasaran atau melalui digital marketing. Kami juga memasang petunjuk 

arah jalan dan membuat google maps lokasi pandai besi dengan tujuan agar 



71 
 

UKM pandai besi lebih dikenal oleh masyarakat Desa Grabagan. 

Kurang lebih selama 5 minggu terakhir ini, Tim KKN berharap 

kegiatan yang kami lakukan terutama program kerja utama kami yaitu 

mengembangkan UKM kue basah dan pandai besi bisa ditindaklanjuti oleh 

desa dan peserta KKN selanjutnya. Semoga program kerja Tim KKN selama 

kurang lebih 5 minggu bisa bermanfaat bagi warga Desa Grabagan, 

Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
L 

 
 

LOGBOOK KKN PENCERAHAN 2021 
 

No. Tanggal Nama PIC Durasi 
(Menit) 

Deskripsi Kegiatan 

1. 22 
Februari 

Seluruh Anggota 
kelompok KKN- 
P Desa Grabagan 

60 
Menit 

 
Pemantapan program kerja 
serta pembukaan KKN-P di 
Desa Grabagan 

 

Ikut serta dalam kegiatan 
pembagian sertifikat di 
balaidesa. 
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2. 23 
Februari 

1. Haniffatul 

Illiyyin 

2. Priyo 
Sambodo 
3. Naufal Raihan 
4. M. Fitra 
Gemilang 
5. Nabila Ayu 
Andiarti 
6. Ridha Tuahta 
Maharany 
Munthe 

 

 
Observasi ke lokasi UMKM 
“Pande Besi Bpk. Kumari” 

3. 24 
Februari 

1. Siti Awalin 
Ni’mah 
2. Andini Nabila 
Firdaus 
3. Ericha 
Permata Sari 
4. Lutfi Dwi 
lestari 
5. Caesa 
Rifandini 
Leksono P 
6. Bagus Ali 
Rachman 
7. Moch. Bayu 
Pradana 
8. Candra 
Iswayudi 

 

 
Observasi ke lokasi UMKM 
“Dua Putra” 

4. 24 
Februari 

1. Siti Awalin 
Ni’mah 
2. Andini Nabila 
Firdaus 
3. Ericha 
Permata Sari 
4. Lutfi Dwi 
lestari 
5. Caesa 

 

 
Pendampingan serta Re- 
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  Rifandini 
Leksono P 
6. Bagus Ali 
Rachman 
7. Moch. Bayu 
Pradana 
8. Candra 
Iswayudi 

 branding logo UMKM “Dua 
Putra” 

5. 1 Maret Seluruh Anggota 
kelompok KKN- 
P Desa Grabagan 

 

 
Mendampingi belajar online 
– target sasaran siswa-siswi 
TK dan Sekolah Dasar 
Grabagan, Tulangan, 
Sidoarjo 

6. 2 Maret Seluruh Anggota 
kelompok KKN- 
P Desa Grabagan 

 

 
Mendampingi belajar online 
– target sasaran siswa-siswi 
TK dan Sekolah Dasar 
Grabagan, Tulangan, 
Sidoarjo 
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7. 4 Maret Seluruh Anggota 
kelompok KKN- 
P Desa Grabagan 

 

 
Mendampingi belajar online 
– target sasaran siswa-siswi 
TK dan Sekolah Dasar 
Grabagan, Tulangan, 
Sidoarjo 

8. 5 Maret  
 

1. Erinda A 
2. Caesa R 
3. Andini N 
4. Nabila Ayu 
5. Anna M 
6. Siti Awalin N 
7. Ridha M 
8. Lutfi Dwi L 

  
 
 
 

 

Pembagian masker kepada 
warga. 
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Sosialisasi kepada ibu-ibu 
arisan RT serta mengajak 
mereka untuk mengikuti 
senam sehat. 

9. 7 Maret Seluruh Anggota 
kelompok KKN- 
P Desa Grabagan 

 

 
Senam Sehat bersama 
warga Desa Grabagan 

10. 8 Maret Seluruh Anggota 
kelompok KKN- 
P Desa Grabagan 

 

 
Mendampingi belajar online 
– target sasaran siswa-siswi 
TK dan Sekolah Dasar 
Grabagan, Tulangan, 
Sidoarjo 
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11. 9 Maret Seluruh Anggota 
kelompok KKN- 
P Desa Grabagan 

 

 
Mendampingi belajar online 
– target sasaran siswa-siswi 
TK dan Sekolah Dasar di 
Desa Grabagan, Tulangan, 
Sidoarjo 

12. 12 Maret 1. Agnes Eka N 
2. Anna 
Masyithoh 
Fanny 
3. Moch. Bayu 
Pradana 
4. Naufal Raihan 

 

 
Mendampingi murid-murid 
mengaji di TPQ Al-Ittichaad 

13. 13 Maret Seluruh Anggota 
kelompok KKN- 
P Desa Grabagan 
(Kecuali 
Haniffatul 
Illiyin) 

 

 
Penyemprotan Disinfektan 
di sekitar Balai Desa dan 
Tempat Umum 
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14. 15 Maret Seluruh Anggota 
kelompok KKN- 
P Desa Grabagan 
(Kecuali 
Haniffatul 
Illiyin) 

 

 
Mendampingi belajar online 
– target sasaran siswa-siswi 
TK dan Sekolah Dasar di 
Desa Grabagan, Tulangan, 
Sidoarjo 

15. 16 Maret Seluruh Anggota 
kelompok KKN- 
P Desa Grabagan 
(Kecuali 
Haniffatul 
Illiyin) 

 

 
Mendampingi belajar online 
– target sasaran siswa-siswi 
TK dan Sekolah Dasar di 
Desa Grabagan, Tulangan, 
Sidoarjo 

16. 17 Maret Seluruh Anggota 
kelompok KKN- 
P Desa Grabagan 
(Kecuali 
Haniffatul 
Illiyin) 
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Ikut serta dalam Kegiatan 
Posyandu di Balai Desa 
Grabagan 

17. 18 Maret Seluruh Anggota 
kelompok KKN- 
P Desa Grabagan 
(Kecuali 
Haniffatul 
Illiyin) 

 

 
Mendampingi belajar online 
– target sasaran siswa-siswi 
TK dan Sekolah Dasar di 
Desa Grabagan, Tulangan, 
Sidoarjo 

18. 19 Maret Seluruh Anggota 
kelompok KKN- 
P Desa Grabagan 
(Kecuali 
Haniffatul 
Illiyin) 
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    Kegiatan lomba di TPQ Al- 
Ittichad 

19. 22 Maret Seluruh Anggota 
kelompok KKN- 
P Desa Grabagan 
(Kecuali 
Haniffatul 
Illiyin) 

 

 
Mendampingi belajar online 
– target sasaran siswa-siswi 
TK dan Sekolah Dasar di 
Desa Grabagan, Tulangan, 
Sidoarjo 

20. 23 Maret Seluruh Anggota 
kelompok KKN- 
P Desa Grabagan 
(Kecuali 
Haniffatul 
Illiyin) 

 

 
Mendampingi belajar online 
– target sasaran siswa-siswi 
TK dan Sekolah Dasar di 
Desa Grabagan, Tulangan, 
Sidoarjo 

21. 25 Maret Seluruh Anggota 
kelompok KKN- 
P Desa Grabagan 
(Kecuali 
Haniffatul 
Illiyin) 

 

 
Mendampingi belajar online 
– target sasaran siswa-siswi 
TK dan Sekolah Dasar di 
Desa Grabagan, Tulangan, 
Sidoarjo 
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22. 26 Maret Seluruh Anggota 
kelompok KKN- 
P Desa Grabagan 
(Kecuali 
Haniffatul 
Illiyin) 

 

 
 

 
 

 
 

 
Jum’at Berkah di masjid Al- 
Ittichad dan Pembagian 
Hadiah serta Melanjutkan 
Lomba di TPQ Al-Ittichad 

23. 29 Maret Seluruh Anggota 
kelompok KKN- 

 Pemasangan Plakat di 
UMKM makanan basah “Dua 
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  P Desa Grabagan 
(Kecuali 
Haniffatul 
Illiyin) 

  
 
 
 
 

 
Putra” 

 
 

 
 

Pertemuan Monev bersama 
DPL di balai desa Grabagan. 
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24. 30 Maret Seluruh Anggota 
kelompok KKN- 
P Desa Grabagan 
(Kecuali 
Haniffatul 
Illiyin) 

 Pemasangan plakat UMKM 
Pandai Besi di jalan Utama. 

 
 

 
 

26 1 April Seluruh Anggota 
kelompok KKN- 
P Desa Grabagan 
(Kecuali 
Haniffatul 
Illiyin) 

 Penutupan KKN-P Di Desa 
Grabagan bersama Kepala 
Desa beserta jajarannya. 
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DAFTAR HADIR MAHASISWA KKN KELOMPOK 33 
 

No. NIM Nama 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 172071000081 Haniffatul 

Illiyin 

                     

2. 181020200031 Moch. 

Bayu 

Pradana 

                     

3. 181020700007 Priyo 

Sambodo 

               I      

4. 181080200030 Naufal 

Raihan 

                     

5. 181080200081 Moch. Eko 

Budi 

Setiawan 

                     

6. 181080200115 Candra 

Iswayudi 

                     

7. 181080200242 M. Fitra 
Gemilang 

                     

8. 182010300058 Siti Awalin 

Ni’mah 

                     

9. 182010300138 Andini 

Nabila 

Firdaus 

                     

10. 182010300188 Ridha 

Tuahta 

Maharany 

Munthe 
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: Hadir : Tidak Hadir : Izin/Sakit 

 

 

 
11. 182010300263 Ericha 

Permata 

Sari 

                     

12. 182022000014 Nabila 

Ayu 

Andiarti 

I                     

13. 182030100178 Anna 

Masyithoh 
Fanny 

    I                 

14. 182071000020 Rista Anis 

Lutfiati 

                  S   

15. 188620600048 Lutfi Dwi 

Lestari 

                     

16. 188620600060 Bagus Ali 

Rachman 
I                     

17. 188620600082 Agnes Eka 

N 

                     

18. 188820300026 Erinda 

Ambarani 

                     

19. 188820300033 Caesa 

Rifandini 

Leksono 
Putri 

                     

Keterangan: 
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No. NIM Nama 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 

1. 172071000081 Haniffatul 

Illiyin 

                  

2. 181020200031 Moch. 

Bayu 
Pradana 

                  

3. 181020700007 Priyo 

Sambodo 

   I               

4. 181080200030 Naufal 

Raihan 

   I               

5. 181080200081 Moch. 

Eko Budi 
Setiawan 

                  

6. 181080200115 Candra 

Iswayudi 

          I     I   

7. 181080200242 M. Fitra 

Gemilang 

   I               

8. 182010300058 Siti 

Awalin 
Ni’mah 

              I    

9. 182010300138 Andini 

Nabila 

Firdaus 

  I                

10. 182010300188 Ridha 

Tuahta 

Maharany 
Munthe 

                  

11. 182010300263 Ericha 

Permata 
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  Sari                   

12. 182022000014 Nabila 

Ayu 

Andiarti 

  I        I        

13. 182030100178 Anna 

Masyithoh 

Fanny 

                  

14. 182071000020 Rista Anis 

Lutfiati 

 S  S               

15. 188620600048 Lutfi Dwi 

Lestari 

                  

16. 188620600060 Bagus Ali 

Rachman 

 I                 

17. 188620600082 Agnes 

Eka N 

                  

18. 188820300026 Erinda 

Ambarani 

    S              

19. 188820300033 Caesa 

Rifandini 

Leksono 
Putri 

                  

 

Keterangan: 

: Hadir : Tidak Hadir 
  : Izin/Sakit 
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BIODATA PENULIS 
 

 

Nama: 

Muhammad Junaedi,S.Sos, 

M.Si 

Tempat, Tanggal Lahir: 

Purworejo 27 Agustus 1986 

Pend. Terakhir: 

Pendidikan tingginya di 

tempuh di Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah 

Malang dalam bidang studi 

sosiologi 2009, kemudian 

melanjutkan program Pasca 

Sarjana di almamater yang 

sama pada bidang magister 

ilmu Sosiologi lulus tahun 

2013. 

 

 

 

Nama: 

Santi Rahma Dewi, SE, M.Ak. 

Tempat, Tanggal Lahir: 

Magetan, 20 Juli 1980 

Pend. Terakhir: 

Menyelesaikan Studi Strata 2 

(S2) pada PPS Magister 

Akutansi Universitas 

Pembangunan Nasional 

“Veteran” Surabaya pada 

tahun 2010. Karir sebagai 

dosen dimulai sejak tahun 

2011 sampai saat ini pada 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
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 Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo dan aktifmelakukan 

penelitian baik penelitiah 

hibah dari DIKTI maupun 

penelitian internal dan 

menghasilkan beberapa jurnal 

ilmiah maupun artikel. 

 

 

Nama: 

Nur Ravita Hanun, SE., MA 

Tempat, Tanggal Lahir: 

Surabaya, 26 Maret 1990 

Pendidikan Terakhir: 
Pendidikan tingginya di 

tempuh di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Ilmu Politik 

Universitas 

MuhammadiyahSidoarjo 

dalam bidang studi Ekonomi 

Akuntansi 2012, kemudian 

melanjutkan program Pasca 

Sarjana di almamater yang 

sama pada bidang magister 
Akuntansi lulus tahun 2017. 
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Penulis bernama Erinda Ambarani, dilahirkan pada tanggal 28 

April 1999 di Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Penulis merupakan anak 

ke dua dari dua bersaudara, juga mempunyai kakak perempuan 

bernama Rosalia yang bekerja sebagai guru bahasa Inggris di SMA 

Cendekia Mandiri Boarding School. Bapaknya bernama Junambar dan 

Ibu Alm.Samsiyah. Penulis ini dari keluarga yang sangat sederhana 

dan keluarga yang penuh kasih sayang. Walaupun ayahnya bukan 

sarjana hanya tamatan SD akan tetapi cita-cita ayahnya sangat mulia 

yakni menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin supaya menjadi 

orang sukses. 

Penulis pertama kali masuk pendidikan TK di sekolah Darma 

Wanita pada tahun 2004-2005, kemudian melanjutkan pendidikan 

formal di SDN Grabagan pada tahun 2006-2012. Pada tahun 2012 
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penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Wonoayu dan tamat 

pada tahun 2015. Penulis melanjukan ke SMA Negeri 1 Tarik, jarak 

SMA dengan rumahnya lumayan jauh kurang lebih 12 km dan tamat 

pada tahun 2018.  Setelah tamat dari SMA penulis melanjutkan 

pendidikan dan terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan 

Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Sejak awal menjadi Mahasiswa 

penulis tergabung di organisasi Action (Activitis of Education) 

organisasi ini menjadi volunter atau sukarelawan mengajar di Balai 

Desa Sumorame. Penulis ini sejak tahun 2019 dia sebagai tutor privat 

Inggris serta sekarang menjadi tutor bahasa Inggris di LP3I Krian. 

Setelah lulus kuliah penulis ini ingin berkarir di kantor/perusahaan.  
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Priyo Sambodo seorang anak yang terlahir pada 28 Februari 

1997 di Sidoarjo, dan memliki satu saudari perempuan yaitu Phalupi 

Eka Ning Tyas. Bocah tersebut dibesarkan didesa Ketapang, 

Kecamatan Tanggulangin. Bocah tersebut dibesarkan di keluarga 

sederhana yang selalu mementingkan orang disekitarnya, meskipun 

bukan dari keluarga yang berkecukupan, sejak kecil selalu di ajarkan 

untuk menghargai orang lain, dan bagaimana cara menjalani 

kehidupan agar bisa berguna bagi lingkungan disekitar. Anak tersebut 

menjalani hari-hari nya dengan normal, bermain dan belajar di TK 

Dharma Wanita yang terletak di desa Ketapang. Kemudian yang 

dilanjutkan di SD Ketapang dengan teman-teman sebayanya yang ia 

kenal sejak dini. Untuk melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya 

dia bersekolah di SMP Kemala Bhayangkari 7 Porong. Dengan 

karakter yang humble dia mudah saja mendapatkan teman baru 

meskipun dengan lingkup yang baru dia kenal. Setelah menimba ilmu 

di jenjang SMP, dia melanjutkan ke sekolah SMA. Bocah yang 

memasuki masa-masa remaja tersebut melakukan test untuk masuk ke 

sekolah yang dia tuju, dan dia di terima di SMKN 3 Buduran. Berbeda 

dengan sekolah lainnya yang hanya menempuh dengan waktu 3 tahun, 

di SMK ini harus di wajibkan menambah waktu selama 6 bulan untuk 

melakukan magang di tempat kerja, dan dia dapat menyelesaikannya 

dengan baik. Setelah lulus dari sekolah, dia memutuskan untuk 
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berkerja, dan berharap bisa tidak bergantung pada orang tua. Setelah 

mengerti dunia luar, dia memutuskan untuk masuk ke Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo dan mengambil jursan Teknik Industri pada 

tahun 2018. Sekarang dia berada di semester 6 dengan jadwal yang 

mulai padat, dia selalu berusaha agar bisa lulus dengan tepat waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namaku Moch Eko Budi Setiawan, lahir di Sidoarjo, 18 

Oktober 1998. Aku adalah anak pertama, nama orang tua saya adalah 

khamimah dan supardi. Ndan adalah panggilan akrabku jika teman 

rumah memanggilku. Aku terlahir dari keluarga yang sangat 

sederhana. Ayahku bekerja sebagai tukang bangunan sedangkan ibuku 

mempunyai usaha menjual kebutuhan rumah tangga seperti sembako, 



97  

minyak goring, telur, dan juga kue kering. Sejak kecil kedua orang 

tuaku selalu mengigatkan untuk beribadah dan mengaji. 

Setelah lulus SMA saya kuliah di magistra utama surabaya dan 

mengambil informatika, bertempat di surabaya dekat dengan unesa 

ketintang dan perjalananya 1 jam dari rumah saya dan awal dulu saya 

sempat tidak kuat sangat capek dan melelahkan berangkat siang 

pulang jam 10 malam dan dulu ingin kos saja, dengan berjalannya 

waktu saya sudah terbiasa dalam perjalanan jauh dan saya disana 

untuk di didik berani dalam segalah hal, waktu itu saya berusaha 

melamar magang sendiri ke perusahaan lalu gagal ,lalu mencari 

perusahaan sampai 3 kali, lalu dipilihkan untuk magang di daerah 

wiyung disana dan saya bagian refil untuk printer dan setelah lulus 

saya berfikir untuk mencari tempat pekerjaan lain dan melamar akan 

tetapi masih belum rejeki. Setelah itu  aku memutuskan untuk 

melanjutkan S1 di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 
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                    Bagus Ali Rachman memiliki nama panggilan Bagus. 

Lak-laki berkulit sawo matang ini lahir di Sidoarjo, 17 Agustus 2000 

dari pasangan Alip Sutikno dan Yatik Anah. Bagus memiliki seorang 

adik perempuan bernama Imroatus Sholichah. Ia tumbuh dalam 

keluarga sederhana. Mengenai pendidikan Bagus Ali Rachman 

diketahui dari masa remajanya yang dihabiskan dengan bersekolah di 

SMA Negeri 1 Wonoayu. Ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi 

ke Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan UMSIDA jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).  

                  Ia juga pernah mengikuti organisasi yang bergerak di 

bidang pendidikan yakni Activist Of Education (ACTION) pada tahun 

2018-2019. Kemudian ia juga mengikuti organisasi mahasiswa 



99  

eksternal yaitu Pergerakan Mahasiswa Indonesia Islam (PMII) 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo mulai dari bulan Juli 2020 

sampai sekarang. Dan juga pernah menjadi relawan dalam kegiatan 

Mengajar Dari Rumah Angkatan ke-2 pada tanggal 16 Oktober - 31 

Desember 2020. Serta juga pernah menjadi relawan dalam kegiatan 

Duta Edukasi Perubahan Perilaku Batch II pada bulan Oktober 2020 - 

Januari 2021. Ia juga pernah mengikuti olimpiade tingkat mahasiswa 

yang diselenggarakan oleh Pelatihan Olimpiade Sains Indonesia 

(POSI) tahun 2021 yang memperoleh medali penunggu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Masyithoh Fanny atau yang akrab dipanggil dengan Fanny 

ini lahir di Madiun, 08 Agustus 1998 dari pasangan Winadar yang 

berasal dari Tulungagung dan Sulastri berasal dari Madiun. Ia 
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merupakan anak pertama dari 2 bersaudara bernamakan Mochamad 

Syahri Ramadhan yang masih duduk di bangku kelas 2 Madrasah 

Aliyah Bilingual. Ia bertempat tinggal di Perumtas III Blok G2 No. 33 

Rt 52 Rw 08, Grabagan, Tulangan Sidoarjo. Mengenai latar belakang 

pendidikannya, Fanny ini bersekolah di TK Al-Ikhlas (Perumtas I), 

SMP Al-Islam Krian, dan SMA Al-Islam Krian. Kemudian is 

melanjutkan kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

dengan jurusan Psikologi dan sudah mencapai jenjang semester 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saya adalah Candra Iswayudi, anak ke-2 dari 1 bersaudara 

yang dilahirkan 21 tahun yang lalu, tepat pada tanggal 7 september 

1999 di Sidoarjo, Jawa Timur. Saya tinggal di daerah sidoarjo 

tepatnya di desa Grabagan Kec.Tulangan Kab. Sidoarjo, saya tinggal 
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dengan kedua orang tua saya. hobi saya adalah bermain game 

sedangkan cita - cita saya adalah menjadi orang yang bermanfaat 

untuk keluarga. 

Saya adalah alumni dari SMK Krian 1 pada tahun 2018 setelah 

itu saya memutuskan untuk melanjutkan kejenjang lebih tinggi yaitu 

ke bangku kuliah, disini saya mulai mengenal apa yang diperlukan 

untuk masa depan nanti. disela - sela kesibukan kuliah saya, saya 

mencoba menjadi seorang pro gamer tetapi tuhan berkata lain, orang 

tua saya tidak mengijinkan untuk menjadi seorang pro gamer dan saya 

menghormati keputusan orang tua saya dan meninggalkan dunia pro 

gamer. tetapi saya tidak meninggalkan game begitu saja karena 

didalam game itulah saya mendapatkan teman yang sepemikiran 

dengan saya. 
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Gadis ini bernama Caesa Rifandini Leksoni Putri, dia 

dipanggil dengan Echa, Echa merupakan anak dari Bapak Alimun dan 

Ibu Rifdhotul Khoiroh, dan merupakan anak pertaman dari 3 

bersaudara, Echa memiliki 2 adik laki-laki yang bernama Fayi' Azzam 

Munir dan Muhammad Faaris Al-akbar. Dia memiliki hobi menulis 

dan mengarang cerita. Disamping kegiatannya sehari-hari, dia juga 

mengajar les privat tingkat Sekolah Dasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gadis ini bernama Lutfi Dwi Lestari biasanya dipanggil Lutfi. 

Waktu SMA dia sering dipanggil dengan sebutan fifi, karena jika 

dipanggil Lutfi seperti nama anak laki – laki. Ia lahir di Sidoarjo pada 

tanggal 05 Januari 2000. Lutfi merupakan putri kedua dari Sunyoto 

dan Sriatun. Dia 2 bersaudara dan memilki seorang kakak perempuan 
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yang bernama Maya Rosalia. Meskipun kedua orang tuanya tidak 

memiliki gelar sarjana, tetapi orang tuanya ingin kedua anaknya 

sukses dengan gelar sarjana dan menekuni bidang yang di cita – 

citakan oleh kedua anaknya. Kakak lutfi sudah berprofesi sebagai 

seorang bidan dan kedua orang tuanya sukses menekuni usaha yang 

dirintis sejak lutfi masih SD. Lutfi juga memilki bisnis kecil – kecilan 

yaitu berjualan online shop. Dia menekuni online shopnya sejak 

semester pertama. Dia menjual bermacam – macam keperluan 

perempuan dan membantu kedua orang tuanya untuk memperluas 

usaha orang tuanya dengan mempromosikannya ke sosial media. 

Untuk instagram tokonya sendiri diberi nama @fifishop_smile dan 

@ss_meubel. Lutfi ingin seperti kedua orang tuanya yaitu mempunyai 

usaha sendiri dan ingin menjadi seorang guru seperti yang di cita – 

cita kannya. Mengenai pendidikan, Lutfi Dwi Lestari diketahui dari 

masa remajanya yang dihabiskan dengan bersekolah di SMAN 1 

Krembung dan melanjutkan keperguruan tinggi Fakultas Psikologi 

dan Ilmu Pendidikan dengan progran studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar. 
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Agnes Eka Novitasari memiliki nama panggilan Agnes. 

Perempuan manis berkulit sawo matang ini lahir di Sidoarjo 24 

September 2000 dari pasangan Abdul Mustofa dan Siti Halimah yang 

merupakan pemeluk agama islam. Agnes tidak memiliki sorang kakak 

ataupun adik karena ia merupakan anak tungggal. Ia tumbuh dalam 

keluarga yang sangat mencintai dirinya. Agnes bertempat tinggal 

bersama orang tuanya yang beralamat atau bertempat tinggal di Desa 

Jati Alun-alun yang merupakan salah satu Desa tepat berada di 

Kecamatan Prambon Sidoarjo. Sekarang ia berumur 19 tahun dan 

belum menikah. Saat berusia 4 tahun diketahui pernah bersekolah di 

TK Dharma Wanita Jati Alun-alun, kemudian menginjak usia SD saat 

usia 6 tahun dan bersekolah di SDN Jati Alun-alun. Ia mulai tumbuh 
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dewasa dan bersekolah di MTsN 4 Sidoarjo. Mengenai pendidikan 

Agnes Eka Novitasari diketahui dari masa remajanya yang dihabiskan 

dengan bersekolah di SMA Muhammadiyah 3 Tulangan Sidoarjo. Ia 

kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Pendidikan 

dan Psikologi UMSIDA. Sampai sekarang ini diketauhi ia belajar 

semester 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rista Anis Lutfiati yang biasanya dipanggil Rista. Seorang 

perempuan yang berkulit sawo matang ini lahir di Sidoarjo Oktober 

1999 dari pasangan suami istri Joko Suwarno dan Yuanis yang 

merupakan pemeluk agama Islam. Rista adalah anak pertama dan 

memiliki dua adik perempuan. Adik yang pertama bernama Nur 
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Aisyah Rahmawati dan yang kedua bernama Syahkila Puspita Sari. 

Adik pertamanya saat ini sedang menimbah ilmu di salah satu MA di 

desa Tlasih, sedangkan yang kedua bersekolah di SD Negeri di Desa 

Jati Alun-Alun. Rista sangat menyayangi kedua adiknya.  

Rista tumbuh dalam keluarga yang sangat menyayangi dirinya. 

Rista bertempat tinggal bersama kedua orang tuanya yang beralamat 

atau bertempat tinggal di Desa Jati Alun-alun Dusun Jedong Pandean 

RT.06 RW.02 yang merupakan salah satu Desa tepat berada di 

Kecamatan Prambon Sidoarjo. Sekarang ia berumur 21 tahun dan 

sudah menikah. Ia menikah pada bulan November 2020. Ia memiliki 

suami yang umurnya 5 tahun diatasnya. Saat berusia 5 tahun diketahui 

pernah bersekolah di TK Dharma Wanita Jati Alun-alun, kemudian 

menginjak usia SD saat usia 7 tahun dan bersekolah di SD Negeri Jati 

Alun-alun. Ia mulai tumbuh dewasa dan bersekolah di MTsN 4 

Sidoarjo.  

Mengenai pendidikan Rista Anis Lutfiati diketahui dari masa 

remajanya yang dihabiskan dengan bersekolah di SMA Negeri 1 Tarik 

Sidoarjo. Ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas 

Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

Sampai sekarang ini diketauhi ia belajar semester 6.  
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 Remaja ini bernama Muhammad Fitra Gemilang, biasa 

dipanggil Gilang. Gilang  merupakan anak dari ayah Kodim dan 

bunda Heny Sudarwati . Dia merupakan anak pertama dari dua 

bersaudara dan mempunyai adik perempuan bernama Rachel Atthiya 

Najah Kamilah. Gilang lahir di Sidoarjo pada tanggal 11 April 2000. 

Dia memiliki hobi berenang dan dia pernah mengikuti club delta 

swimming club (DSC) hingga dapat menjuarai salah satu lomba 

renang estafet tingkat kabupaten sidoarjo. Setelah lulus dari SMA Al – 

islam gilang melanjukan pendidikannya di Universitas 

Muhammadiyah sidoarjo dengan jurusan Informatika.  
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Andini Nabila Firdaus memiliki nama panggilan Andini. 

Perempuan manis berkulit kuning langsat ini lahir di Jombang 29 

April 2000 dari pasangan Siswandoyo dan Nur Sholihah yang 

merupakan seorang wanita muslim. Andini memiliki seorang adik 

laki-laki bernama Muhammad Gilang Dwi Pamungkas. 

Ia tumbuh dalam keluarga yang sangat mencintainya serta selalu 

mendukung apapun yang ia lakukan. Keluarga nya sangat senang 

dengan dunia Bisnis, Ibu nya pun saat ini sedang menekuni sebuah 

Bisnis kecil-kecil an yang mana ingin sekali meneruskan jejak sang 

Suami yang dulunya pernah bekerja di dunia Marketing.  

Mengenai pendidikan Andini Nabila Firdaus diketahui dari 

masa remajanya yang dihabiskan dengan bersekolah di SMA Al-Islam 
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Krian. Ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi ke Fakultas Bisnis, 

Hukum dan Ilmu Sosial UMSIDA yang saat ini sedang menginjak 

semester 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Ridha Tuahta Maharany Munthe, merupakan mahasiswa 

Program Kuliah kerja nyata pencerahan UMSIDA tahun 2021, lahir di 

Surabaya Jawa Timur 11 Agustus 1999, Pendidikan tingginya di 

tempuh di fakultas bisnis hukum dan Ilmu Sosial Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo dalam Bidang Studi Akuntansi . Di 

UMSIDA ini saya memilih jurusan Akuntansi . Saya memilih jurusan 

ini karena saya ingin merintis bisnis sendiri , Maka sebab itu saya 

ingin menambah ilmu pengetahuan saya tentang perencanaan 

keuangan dan cara pengolahan bisnis dengan baik di jurusan 
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Akuntansi UMSIDA ini . Awalnya saya enggak ada pikiran untuk 

memulai bisnis , karena seiring berjalannya waktu ini di Indonesia 

makin banyak orang yang kesusahan mencari pekerjaan karena 

lapangan pekerjaan di Indonesia yang sedikit . Maka sebab itu saya 

ingin merintis bisnis sendiri untuk menanggulangi pengangguran di 

Indonesia . Karena saya yakin pekerja Indonesia tidak kalah bagus 

dengan para pekerja asing , dengan memberi pelatihan maka para 

pekerja Indonesia mampu bekerja dengan baik dan bisa membuat 

negara Indonesia ini menjadi lebih baik lagi dari segi 

perekonomiannya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pria ini bernama Moch.Bayu Pradana, sehari-hari biasa nya di 

panggil Bayu, kecuali teman lama jika memanggil saya dengan 
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sebutan nama “Bayek”. Bayu merupakan anak dari ayah yang 

bernama Karnan dan ibu Anik. Bayu merupakan anak ke dua dari 3 

bersaudara , kedua saudara saya perempuan kecuali saya yang ada di 

tengah laki-laki sendiri. Bayu mempunyai kakak yang bernama Aal, 

dia pernah kuliah di UNESA dan lulus sekitar tahun 2015 dengan 

gelar S.P.d sedangkan saya mempunyai adik perempuan yang 

bernama Citra, adik saya sekarang duduk di bangku kelas 1 SMP 

YPM Wonoayu. Saya kelahiran Sidoarjo 28 April 2000 Ds.Grabagan 

Dsn.Grabagan. Bayu memiliki hobi sepak bola, dulu waktu kecil 

sekitar umur 10 tahun saya ikut sekolah sepak bola ( SSB ) di Kepuh 

Kemiri dengan nama TUNAS REMAJA, saya pernah ikut turnamen di 

kodam V brawijaya Surabaya dan meraih juara 3 se-jawa timur. 

Kemudian bayu melanjutkan sekolah di SMK KRIAN 2 pada tahun 

2015-2018, setelah lulus dari SMK KRIAN 2 melanjutkan kuliah di 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo jurusan Teknik Mesin, dan 

sekarang sudah menginjak semester 6.  
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Nabila Ayu Andiarti perempuan kelahiran Surabaya pada 

tanggal 19 Juni 2000. Biasa di panggil dengan Nabila atau Ayu. 

Nabila Ayu Andiarti merupakan salah satu mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo prodi Ilmu komunikasi semester 6, Fakultas 

bisnis hukum dan ilmu sosial .Ia tinggal di Perumahan Taman Anggun 

Sejahtera 3 blok M5 no 23 Desa Kepuh Kemiri kecamatan Tulangan 

kabupaten Sidoarjo, ia merupakan anak tunggal di keluarganya, 

menempuh pendidikan TK di TK KARTIKA  Surabaya setelah lulus 

ia melanjutkan sekolah SD ke SDN BUBUTAN 3 yang berlokasi di 

Surabaya, Selama 6 tahun ia mencari ilmu di SDN tersebut. Setelah 

lulus dari SD Nabila melanjutkan sekolah SMP di SMPN 43 

Surabaya, lokasi sedikit lumayan jauh dari rumahnya dibandingkan 
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lokasi TK dan SD nya .Setelah 3 tahun Nabila mencari ilmu di SMPN 

43 Surabaya Nabila melanjutkan sekolah ke jenjang SMK di SMK 

Yayasan Al Islam di Krian,lokasinya lumayan jauh saat ia di Surabaya 

dikarenakan ia harus pindah rumah di Sidoarjo di SMK tersebut 

Nabila mengambil jurusan Multimedia menurutnya jurusan ini 

sangatlah cocok dengannya karena ia suka dengan hal hal baru dan 

menantang. Kemudian Nabila melanjutkan Pendidikan S1 jurusan 

Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, alasan ia 

memilih jurusan Ilmu Komunikasi karna jurusan ini peluang di dunia 

kerja sangatlah luas bisa jadi customer service,HRD, dan lain-lain 

maka dari itu Nabila memutuskan untuk mengambil jurusan Ilmu 

Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo apalagi di 

Umsida jurusan Ilmu Komunikasi sudah ter akreditasi A dan itu 

membuat Nabila Ayu Andiarti bersemangat untuk berkuliah di 

Umsida.  
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Siti Awalin Ni'mah Biasa dipanggil Awalin atau Alin. 

Perempuan Kelahiran Blitar 20 tahun lalu tepatnya pada tanggal 29 

Agustus 2000. Yang berhobi menulis dan mendengarkan musik. Putri 

pertama dari 2 bersaudara, yang memiliki ambisius dalam dirinya. 

Pada waktu SMA sudah memilih untuk tinggal di kost karena 

bersekolah di SMA yang jaraknya cukup jauh dari rumah kurang lebih 

30 kilo dan memakan waktu 45 menit hingga 1jam oleh karena itu 

orangtua meminta untuk tidak berkendara dari rumah ke sekolah. 

Kemudian untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi memilih untuk 

menempuh pendidikan di Sidoarjo tepatnya di Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo. Bukan soal mudah untuk memilih 

pendidikan ditempat yang lebih jauh lagi. Tetapi karena terbiasa 

waktu SMA sehingga tidak begitu berat untuk meninggalkan rumah. 
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Banyak yang bertanya kenapa memilih kuliah disidoarjo tidak di 

Blitar? dengan kemantapan hati saya menjawab "saya ingin mencoba 

hal baru, menambah pengalaman dalam kehidupan saya, menambah 

teman, dan saya tidak ingin stand diblitar saja" maka dari itu saya 

diberi izin oleh kedua orangtua saya untuk menempuh pendidikan 

disini,dan mereka tetap memberi dukungan kepada saya atas pilihan 

yang telah saya pilih hingga saat ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naufal Raihan memiliki nama panggilan Naufal 

bertempat tinggal di Perumahan Taman Anggun Sejahtera  Desa 

Grabagan kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo provinsi jawa 

timur. Anak kedua dari pasangan Lani dan Eti Anak berkulit kuning 

ini lahir pada tanggal 30 Januari 2000. Naufal memiliki 1 saudara 
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yang bernama Esya febrianty ia memiliki hoby Pencak Silat Mengenai 

riwayat pendidikan ia pernah bersekolah di SD negeri Jimbaran Kulon 

kemudian di lanjutkan SMP dan SMA di eLKISI Mojokerto. 

Kemudian melanjutkan kuliah di perguruan tinggi Universitas 

Muhammadiyah Sidaorjo mengambil jurusan Teknik Informatika 

dengan tujuan belajar 

 Sejak awal menjadi mahasiswa di Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo ia melanjutkan mengikuti kegiatan Tapak 

Suci. Sejak SMP ia mengikuti kegiatan bela diri serta mendapatkan 

banyak medali,piagam maupun sertifikat dikarenakan mendapatkan 

juara. Selain itu ia mengikuti organisasi Ikatan Mahasiswa 

Muhammadiyah. 
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