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ABSTRAK 

PELAKSANAAN KKN UNIVERSITAS NEGERI PADANG DARI PERSPEKTIF 
MAHASISWA DAN MASYARAKAT SERTA RANCANGAN POLA 

PELAKSANANNYA DI MASADEPAN 

Oleh : 
Tim Peneliti Lembaga Pengabdian Masyarakat 

Universitas Negeri Padang 

KKN UNP telah dilakukan sejak periode 1975 - 1994 dan terhenti pada periode 
19991996. KKN UNP kembali dilaksanakan pada periode 2005/2006. 
Memperhatikan tuntutan masyarakat yang makin berkembang dan terputusnya 
pelaksaan KKN UNP selama 10 tahun, maka dilakukan penelitian tentang persepsi 
mahasiswa dan masyarakat terhadap KKN UNP. Persepsi ini dapat menjadi masukan 
bagi perbaikan pelaksanaan KKN serta perurnusan pola KKN UNP yang tepat gum 
dan berdaya guna. Persepsi mahasiswa dan masyarakat diperoleh melalui penyebara~ 
angket pada masyarakat penerima mahasisiwa KKN dan mahasiswa sebagai 
pelaksana KKN. Hasil analisis angket persepsi mahasiswa menunjukan b a b w ~  
kontribusi KKN masih besar bagi pembangunan (8 1,3 %), adanya dukungan possltr 
dari pemerintah dan masyarakat (51,6 %), namun sistim pembekalan dal 
pembimbingan masih perlu diperbaikan. Masyarakat sebagai penerima KKN r QT'' 

merasa eksistensi KKN UNP di masa mendatang perlu diteruskan (58,9 %j. - 

dari sisi mamfaat terhadap masyarakat dan realisasi program perlu mcncl-, 
perhatian. Untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan mahasiswa dan Ir~7.~.+2 

masyarakat, maka untuk masa rnendatang pelaksanaan KKN UNP perlu memisahkan 
antara mahasiswa dengan latar belakang kependidikan dan nonpendidikan. , . 
mahasiswa kependidikan sebaiknya dipadukan dengan PPL dan KKN mub. 
nonkependidikan dengan tugas akhir atau praktek lapangan. Dengan bt.1 

pelaksanaan KKN dapat terpisah atau terintegrasi dengan mata kuliah yang dials 1 1  

pada dua semester terakhir. 



PENGANTAR 

I Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam 
ha1 ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mcndorong dosen 
untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik 
yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari 
surnber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk 
melaksanakan penelitian tentang Pelaksanaan KKN Universitas Negeri Padang dalam 
Perspektif Mahasiswa dari Masyarakat serta Rancangan Pola Pelaksanaan di Masa 
Depan, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 7 15lJ4 1/KU/DIPA~2006 
Tanggal 1 Maret 2006. 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab 
berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan 
penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian 
Universitas Negeri Padang akan dapat memberikan inforrnasi yang dapat dipakai 
sebagai bagian upaya penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umurnnya. Di 
sarnping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi 
terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, 
kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diserninarkan ditingkat 
Universitas. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada 
urnurnnya dan khususnya peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai 
pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga 
terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, dan 
tim pereviu Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Secara khusus, kami 
menyampaikan terima kasih kepida Rektor Universitas Negeri Padang yang telah 
berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi 
dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan 
sebagaimana yang diharapkan'dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih 
baik lagi di masa yang akan datang. 

Terima kasih. 

Padang, November 2006 
,..--Ketua Lembaga Penelitian 
?Jl.:~ni6i?sifas Negeri Padang, 
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Universitas Negeri Padang (dulunya IKIP Padang) telah melaksanakan Program 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) sejak tahun 1975. KKN ini dilaksanakan dengan maksud 

mempersiapkan manusia pembangunan, dalam arti bahwa lulusan UNP dapat memahami 

dan menghayati permasalahan pembangunan secara inter dicipliner dan cross sectoral. 

Dengan demikian UNP dapt menjadi perguruan tinggi yang berperan dalam 

pengembangan keilmuan baik untuk kemamfaatan sendiri, maupun bagi masyarakat 

sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Program KKN UNP terlaksana sampai ' 

dengan tahun 1994 dan telah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkanl). Pelaksanaan KKN ini mendapat apresiasi sangat baik dari masyarakat 

penerima mahasiswa KKN maupun pemerintah daerah setempat. Melalui program KKN 

mahasiswa telah dapat membangdmemperbaiki berbagai sarana dan prasarana Desa 

bersama-sama dengan masyarakat. 

Namun mulai tahun 1995 sampai 2004 kegiatan KKN mahasiswa UNP terhenti. 

Kegiatan KKN, kemudian dimulai kembali untuk tahun ajaran 200512006- Jurnlah 

mahasiswa yang mengikuti program KKN terbatas 100 mahasiswa yang disebarkan di 

beberapa tempat di kota Padang. Melalui kegiatan KKN perdana periode 200512006 ini 

akan dipelajari kembali pola-pelaksanaan KKN bagaimana kegiatan KKN UNP dapat 

kembali dilaksanakan dan perbaikan-perbaikan apa yang perlu dilakukan'). Dengan 

demikian program KKN 200512006 ini merupakan studi keberlanjutan program KKN 

UNP di masa mendatang. 

Program KKN perdana periode 200512006, agak berbeda dengan program KKN 

tahun 1975 - 2004, hanya dilaksanakan selama dua bulan. Ada diantara mahasiswa yang 

mengambil program KKN tetap melaksanakan kuliah seperti biasa. Hal ini te rjadi karena 

pada beberapa jurusan KKN adalah mata kuliah wajib dan pada jurusan-jurusan lain 

') LPM UNP, 2005, Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UNP, Padang 



adalah mata kuliah pilihan. Dengan demikian terdapat perbedaan kebijakan antara 

jurusan-jurusan selingkungan UNP terhadap pelaksanaan KKN. 

Pelaksanaan program KKN perdana 200512006 menitik beratkan kegiatan gada 

pengembangan program-program pengabdian kepada rnasyarakat yang bertujuan untuk 

memotivasi kelompok masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan 

keterampilannyal . Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selain bernuansa kependidikan, 

karena UNP masih menghasilkan tenaga kependidikan, juga bernuansa keilmuan dan 

terapan. Namun karena perbedaan kebijakan dalam menetapkan status mata kuliah KKN 

dan keterbatasan waktu pelaksanaan, maka pelaksanaan kegiatan KKN kali ini agak 

berbeda dengan KKN masa-masa sebelumnya. 

Untuk melihat perjalanan KKN perdana periode 200512006 perlu dilakukan satu 

kajian yang mencakup studi tentang KKN dalam perspektif mahasiswa sebagai pelaksana 

KKN dan masyarakat sebagai penerima mahasiswa KKN. Dengan berpijak studi ini dapat 

dilihat sejauh mana program ini diterirna oleh mahasiswa dan masyarakat. Kajian ini 

sekaligus dapat melihat bagairnana sebaiknya progam KKN UNP dilaksnakan di masa 

mendatang. Pola KKN dimasa datang dengan demikian merupakan hasil kajian KKN 

peidana peride 200512006 dan studi terhadap inovasi-inovasi KKN yang dilakukan oleh 

universitas-universitas lain di Indonesia. 

Dengan kajian ini diharapkan program KKN UNP dimasa yang akan datang 

menjadi tepat sasaran dan tepat guna. Lulusan UNP, dengan demikian, diharapkan peka 

terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga terpakai ditengah-tengah 

masyarakat bila mereka telah menyelesaikan studi. Selain itu diharapkan program KKN 

yang tepat sasaran dapat lebih memperkenalkan dan mendekatkan UNP ke masyarakat, 

bahwa UNP selain mengemban tugas sebagai penghasil tenaga kependidikan juga sebagai 

lembaga pengembang bidang keilmuan. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka teridentifikasi beberapa maslah sebagai 

berikut : 

'I LPM UNP, 2005, Buku Pedoman Pelaksanaan KKN UNP, Padang 



1. Universitas Negeri Padang telah melaksanakan KKN dalam periode waktu 1975 - 

1994 namun kemudian terhenti pada tahun ajaran 199511996. Dengan demikian 

ada massa dimana UP.!? tidak melaksanakan KKN sama sekali 

2. KKN perdana periode 200512006 berbeda dengan KKN pada masa-masa 

sebelumnya, karena perbedaan status mata kuliah Ki(N di jurusan-jurusan 

selingkungan UNP. Dan setelah beberapa lama tidak melaksanakan program 

KKN, maka akan terdapat perspektif baru tentang KKN bagi mahasiswa UNP 

yang melaksanakan KKN, begitu juga bagi masyarakat 

3. Tuntutan masyarakat terhadap hasil lulusan perguruan tinggi semakin 

berkembang. Oleh sebab itu UNP sebagai perguruan tinggi perlu melihat 

perkembangan tersebut melalui program dimana mahasiswa sebagai calon lulusan 

UNP dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat Setelah beberapa lama tidak 

melaksanakan KKN, UNP perlu merumuskan pola pelaksanaan KKN yang baru 

sebagai perbaikan pola pelaksanaan KKN yang lama. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan i d e n t i f h i  masalah di atas dapat 

dirurnuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana KKN UNP dalam perspektif mahasiswa pelaksana KKN dan 

masyarakat penerirna mahasiswa KKN ? 

2. Bagaimana pola pelaksanaan KKN UNP di masa mendafang untuk meningkatkan 

mutu pelaksanaannya ? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana KKN UNP dalam perspektif mahasiswa pelaksana 

KKN dan rnasyarakat penerima mahasiswa KKN. 

2. Untuk mcngetahui bagaimana pola pelaksanaan KKN 'JNP di masa mendatang 

untuk meningkatkan mutu pelaksanaannya. 



1.5. Sasaran : 

Terkait dengan tujuan penelitian di atas, maka sasaran penelitian ini adalah : 

1. Diperoleh gambaran KKN UNP dalarn perspektif mahasiswa pelaksana KKN dan 

masyarakat penerima mahasiswa KKN. 

2. Diperolen rumusan pola pelaksanaan KKN UNP di masa menda'mg untuk 

meningkatkan mutu pelaksanaannya 



BAB 11. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah satu kegiatan yang dilakukan untuk 

mempersiapkan lulusan perguruan tinggi menjadi sarjana-sarjana yang memahami, 

menghayati perrnasalahan pembangunan secara inter-dicipliner dan cross sectoral". 

Dengan kegiatan ini mahasiswa dapat mempelajari situasi yang berkembang dalam 

masyarakat. Perkembangan situasi menjadikan calon lulusan peka terhadap situasi yang 

berkembang. 

KKN adalah kegiatan intrakurikuler dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat 

yang dilakukan mahasiswa secara interdisipliner dan lintas sektoral. Kegiatan ini 

ditujukan untuk mengembangkan kepekaan rasa dan kognisi sosial mahasiswa serta 

membantu proses pembangunan terutama di Jorong dan Nagari. Berdasarkan pengertian 

ini maka KKN merupakan satu kegiatan terpadu antara pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa dalam melaksanakan KKN hams tinggal di 

Jorong danlatau Nagari selama jangka waktu tertentu untuk membantu masyarakat 

setempat dalam melaksanakan pembangunan dan memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi dalam pembangunan itu sebagai bagian dari kurikulurn pendidikan tinggi. 

Dari uraian di atas dapat diartikan K K N  adalah satu bentuk pengintegrasian antara 

program pengabdian masyarakat dengan pendidikan dan penelitian yang terutama 

dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan perguruan tinggi dan pemerintah daerah. 

Kegiatan in dilaksanakan secara interdisipliner dan intra kurikuler. Oleh karena itu KKN 

tentunya beralasan bahwa dimasukkan ke dalam struktur kurikulurn. Hal ini didukung 

oleh strategi Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP) 2003 - 2010 

yang rnenyatakan bahwa2) : 

A healthy higher education system, effectively coordinated, demostrated by tne 
following quality feature, 
i. Education thet effectively linked to student needs, develop their intelectual 

capability to become responsible citiyen, and contribute to nation's 
competitiveness. 

') Depdiknas, 2003, Higher education long term strategy, Jakarta 



ii. Research and graduate programs serving as the incubators and the needs of z- 
adaptabe, suatainable, knowledge based economy; and integrate state of the 
art technology to maximize accessibility as well as resposibility to public 

Kecocokan antra keilmuan yang diterima di bangku kuliah dengan kebutuhan mahasiswa 

di masa depan setelah menjadi anggota masyarakat memerlukan pengalaman mahasiswa 

untuk menimba ilmu di tengah masyarakat. Kegiatan ini perlu dilakukan ketika masih 

duduk di bangku kuliah. 

KKN, dengan demikian, adalah bagian integral dari proses pendidikan yang 

dilaksanakan di perguruan tinggi. KKN adalah bentuk pendidikan dengan cara 

memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah 

masyarakat di luar kampus serta secara langsung mengidentifikasi dan menangani 

masalah pembangunan yang dihadapi masyarakat. KKN diluar kampus akan 

meningkatkan relevansi PT dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan Iptek 

untuk melaksanakan tuntutan pembangunan yang semakin meningkat3' . 
Melalui KKN mahasiswa dapat meningkatkan relevansi antara materi kurikulurn 

yaiig dipelajari di kampus dengan realita pembangunan di dalam masyarakat. Mahasiswa 

KKN hendaknya merasakan pengalaman belajar yang baru yang tidak diperoleh di 

karnpus. Selesai mengikuti KKN mahasiswa akan memiliki pengetahuan baru, 

kemampuan baru dan kesadaran baru tetang permasalahan masyarakat, bangsa dan 

negara serta dirinya sendiri yang akan sangat berguna sebagai bekal setelah 

menyelesaikan studi. 

2.2. Tujuan dan Sasaran KKN 

2.2.1. Tujuan KKN 

KKN sebagai kegiatan intrakurikuler memiliki tujuan utarna memberikan 

pendidikan kepada mahasiswa melalui pemecahan masalah pembangunan di Desa. 

Mahasiswa dan rnasyarakat melakukan kerja sama dalam menangani berbagai rnawl;ll di 

desa. Oleh karena itu KKN memiliki dua arah ganda3) : 

a. Memberikan pendidikan pelengkap pada mahasiswa 

3, O.S. Eoh, 2005, Falsafah dan Hakekat KKN, LPM IKrP Singaraja, Bali 



b. Membantu masyarakat memecahkan masalah pembangunan 

Dengan pelaksanaan KKN oleh mahasiswa, maka perguruan tinggi iidak menjadi 

satu kelembagaan yang terpisah dari mssyarakat, namun mereka saling terkait satu sama 

lain. Perguruan tinggi disatu pihak sebagai pengahasil sarjana memerlukan masyarakat 

sebagai penerima lulusan yang para lulusan ini pada gilirannya nanti akan menjadi 

anggota masyarakat setelah menyelesaikan studi. Dengan demikian persiapan lebih dini 

akan pengalaman hidup di tengah masyarakat dengan segala permasalahannya. Dengan 

dernikian tujuan yang hams dicapai dalam program KKN adalahj) : 

a. Memberikan pengalaman belajar ke pada mahasiswa tentang 

pembangunan masyarakat dan pengalaman kerja nyata pembangunan 

pedesaan 

b. Menjadikan mahasiswa lebih dewasa dan meningkatkan kepribadian serta 

menambah luas wawasan mahasiswa 

c. Mendekatkan PT (Perguruan Tinggi) dengan masyarakat pedesaan 

2.2.2. Sasaran KKN 3, 

Sasaran program KKN yang harus dicapai oleh mahasiswa adalah : 

a. Memperdalam pengertian mahasiswa dalam berpikir dan bekerja 

interdisipliner 

b. Memamfaatan Iptek bagi pembangunan pedesaan clan lingkungan 

c. Menghayati kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan 

d. Menghayati seluk beluk pembangunan dan perkembangan di desa 

e. Mendewasakan dan meningkatkan penalaran ilrniah untuk pembangunan 

desa 

f. Menarnbah keterampilan dalam melaksanakan pembangunan berdasarkan 

perkembangan Iptek sesuai dengan tuntutan pembangunan rnasyarakat 

desa 

g. Sebagai dinernisator dan problem solver 

h. Terbentuk s2cap dan rasa cinta terhadap kemajuan masyarakat 

i. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kepedulian sosial -bIam 

peningkatan keahlian, tanggung jawab dan rasa kesetiaan tirn KKN 



Adapun sasaran program KKN bagi masyarakat dan pemerintah daerah adalah : 

a. Memperoleh bantuan tenaga dan Iptek dalam merencanalcan d m  

melaksanakan pembangunan di Desa 

b. Memperoleh cara baru dalam merencanakan, merurnuskan, d m  

melaksanakan pembangunan di Desa 

c. Pengalaman dalam menggali serta menumbuhkan swadaya d m  p ~ + e ~ c I  

masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan 

d. Terbentuk kader-kader pembangunan, sehingga terjamin kelanjnt~r- - - > \  

pembangunan 

e. Memperoleh mamfaat dari bantuan tenaga dalam m e l d ~ ? ~ ~ ' ~ ~ 1 :  

pembangunan yang berada di bawah tanggung jawab masing-rnay'v 3 

Bagi perguruan tinggi, maka sasaran program KKN adalah 

a. Memperoleh umpan balik sebagai hasil pengintegrasian md  - ' 

tengah-tengah pembangunan masyarakat, sehingga kurikulum t' *. 

dapatrnenyesuaikan din dengan tuntutan nyata pembangunan rnwTV- 

b. Memperoleh berbagai kasus berharga sebagai contoh dalam mc:---- 

materi perkuliahan dan pengembangan penelitian 

c. Dapat menelaah dan merurnuskan kondisi nyata Masyarakat ymg -. - 

bagi pengembangan Iptek, sehingga dapat sesuai dengan - 

pembangunan - 
d. Memperluas dan mempererat kerjasama dengan instansi serta de - - 

lain melalui rintisan ke jasarna dari mahasiswa dalam melakukm ' - ' 

KKN 

2.3. Pola Pelaksanaan KKN 

Sebagai kegiatan intrakurikuler maka KKN merupakan bahagian da_r' - T-: - . 

pendidikan yang berhubungan dengan pembianaan mahasiswa secara untuh. , . _* 

demikian kegiatan KKN adalah kegiatan. 

yang terintegrasi ke dalam kurikulum pendidikan tinggi. Status KK3! - 

kegiatan intrakurikuler memberi arti bahwa 3, : 



a. Program KKN adalah program yang terstruktur dengan fokus sasaran adalah 

masyarakat di luar kampus. Kegiatan yang dilakukan adalah implementasi 

tridarma perguruan tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat . 
b. Program KKN adalh program intrakurikuler yang memenuhi berapa 

persyaratan, yaitu a) Dilakukan oleh kelompok mahasiswa dari berbagai 

bidang ilmu; b) Mahasiswa telah memenuhi jumlah minimum SKS yang  elm 

diselesaikan; c) Mahasiswa mengikuti berbagai tahap kegiatan, yang melipurl 

persiapan, pembekalan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelay :*-all 3) 

Melaksanakan tugas dan kewajiban KKN; e) Melakukan pendekatan sssra! 

pada aktivitas akademik dan pemeriantah daerah 

c. Mempunyai bobot akademik. Bobot akademik KKN berkisar antara 2 - :its 

yang sejajar dengan kegiatan akademik lainnya. 

d. Dilakukan penilaian terhadap kegiatan mahasiswa berdasarkan r + l i  .' .I, 

kegiatan yang dilakukan atau produk KKN yang dihasilkan. 

Dengan pembahasan di atas maka kegiatan KKN haruslah mempu?j7 ,: : , 

dan kedudukan yang jelas dalam kurikulurn. Sebelum melaksanakan KlOt ' I  : r 

harus memprogramkannya dalam rencana studi mahasiswa. Selanj UP-. , 

matakuliah lain, maka kegiatan KKN perlu mendapat bimbingan, pembinaan i' 1 .  

baik secara individu maupun kelompok. 

2.4. Inovasi-Inovasi Dalam Program KKN 

Pada bahagian ini akan dikemukakan empat inovasi porgrarn KKN d ~ : :  ' 

pola inovasi yang dilaksanakan perguruan tinggi di Indonesia. Keempat inovr. - '  

adalah : a) Kuliah Kerja Nyata Berbasis Potensi Daerah (KKN SISPODA): 

Kerja Nyata Berbasis Kompetensi; c) KKN Sibemas (sinergi pel\ * 

masyarakat); d) KKN dengan pola entrepreneurial; e) KKN Berbasis Partici~lc.  . 

Research (PAR)Keempat inovasi tersebut akan jelaskan pada uraian berikut i; . ' . 



2.4.1. Kuliah Kerja Nyata Berbasis Potensi Daerah (KKN SISPODA) 4, 

Pemberdayaan potensi daerah dalam era otonomi daerah menuntut aplikasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi tepat guna sehingga kebutuhan akan pean perguruan tinggi 

menjadi suatu keharusan. Perguruan tinggi memiliki ilmu pengetahuw yang inovatif, 

teknologi dan temuan-temuan baru sebagai hasil pendidikan dan penelitian. Posisi 

perguruan tinggi dengan demikian akan paralel dengan kebutuhan otonomi daerah 

sehingga formulasi-formulasi yang sinergis antara pemmerintah, perguruan tinggi d m  

rnasyarakat perlu diciptakan. 

Salah satu bentuk sinergisme antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah 

dan masyarakat adalah program kuliah kerja nyata (KKN). Dengan kuliah keja nyata 

perguruan tinggi akan dapat mengaplikasikan ilmu dan teknologi yang dimiliki sehingga 

daerah dan masyarakat mendapatkan Iptekalam mengembangkan daerah, sekaligus 

sebagai solusi teknologi dalama memecahkan masalah-masalah yang dihadapi ''. Dengan 

demikian kuliah ke rja nyata berbasi potensi daerah beralasan untuk menjadi sebuah pola 

KKN altematif. 

Tuntutan akan peran perguruan tinggi dalam pembangunan daerah merupakan 

tuntun ekstemal terhadap perguruan tinggi. Dengan tuntutan ekstemal ini perguruan 

tinggi diharapkan dapat membawa misi problem solving dengan maksud memberikari 

solusi teknologi maupun manajerial dalam rangkaian produktivitas masyarakat. Pada rnisi 

ini tergabung aspek pemberdayaan (empowering) melalui aplikasi teknologi, ilmu sosial 

dan hurnaniora bagi usaha rurnah tangga dan usaha kecil. Melalui misi pemberdayaan datl 

kewirausahaan, maka perguruan tinggi melalui kegiatan KKN dapat memberikc 

sumbangan dalam mempersiapkan sumberdaya manusia di daerha tempat KKN 

dilaksanakan. 

2.4.2. Pengertian KKN SISPODA 

KKN SISPODA adalah KKN yang dirancang sedemikian rupa sehingga potensi 

daerah dijadikan landasan, fokus dan titik tolak kegiatan KKN. Dalam pengembangannya 

-- 

4, B. Ambarita, 2005, Kuliah Ketja Nyafa Berbasi Potensi Daerah, Widya Laksana, LPM IKIP Singaraja, 
Bali. 



KKN SISPODA diorientasikan untuk memberdayakan daerah (pemerintah daerah dan 

mayarakat) dalam mengelola clan mamarnfaatkan potensi-potensi yang ada di daerah 

dalm. lnembangun daetah termasuk mensejahaterakan masyaraktnya. Dalam prakteknya 

KKN SISPODA akan berfimgsi sebagai sarana transfer of knowledge, implemen~si 

iptek, soiusi teknologi, media informasi dan evaluasi serta sebagai sarana realisasi 

sinergisme antara perguruan tinggi, pemerintah daerah dan masyarakat. 

2.4.2. Pelaksanaan KKN SISPODA 

Status. KKN Sispoda merupakan salah satu dari tugas akhir dalam nenye1esa;::~n 

studi mahasiswa prodi pendidikan maupun non pendidik=. KKN Sispoda ini merup-.a. 

kegiatan intrakurikulir yang wajib diikuti mahasiswa S 1. 

Peserta KKN Sispoda. Peserta KKN Sispoda adalah mahasiswa yang ' 6 '  119 

menyelesaikan perkuliahan sebayak 6 (enam) semester atau telah menye1es-r:'--5 

sekurang-kurangnya 105 SKS. 

Bobot SKS. Jumlah (bobot) SKS KKN sispoda adalah 3 skss terdiri dari I ' ' 

untuk pembekalan dan 2 sks untuk kegiatan lapangan selama 2 bulan. 

Program KKN Sispoda. 

1) Program dirancang untuk tiap Daerahmesa atau kelurahan 

2) Program dikembangkan berdasarkan potensi daerah dikaitkan dengan sc - 

sektor maupun bidang-bidang pembangunan dengan prioritas kebuf - 

masyarakat dan pengembangan keahlian mahasiswa 

3) Untuk tiap daerah mahasiswa ditempatkan sebanyak 6-8 orang. Mahay' 

mahasiswa ini berasal dari berbagai bidang keahlian yang mendu;. 

sehingga dapat membantu dalam memecahkan permasalahan yang a< 

daerah. 

4) Pengembangan program di daerah didasarkan kepada : a) potensi daerah I 
' 

inventarisasi dan analisis SWOT); b) keahlian mahasiswa; c)  Kebul ' 

perguruan tinggi; d) pengembangan si kap, pengetahuan dan keteramn: ' q,- 
mahasiswa dalam kehidupan nyata; e) keinginan untuk membantu pemer 

daerah dalam membangun daerah dalam membangun daerahnya; f) Keic; 

untuk membantu pemerintah daerahdalam membangun daerahny'q 



Keinginan untuk memberdayakan masyarakat daerah dalam kehidupan 

berteknologi, membuka usaha kecil, dan memecalkan masalah yang sedang 

dan akan dikdapi masyarakat; h) keinginan untuk memberdayakan 

masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki melalui penerapan 

Iptek. 

Lokasi (daerah) pelaksanaan RRN. Mengingat KKN Sispoda merupakan salah 

satu wujud operasional program ke ja  sama kemitraan, maka lokasi KKN daerah 

(sebagai penerima KKN Sispoda) yang bersedia bermitara dengan perguruan tinggi. 

Dana pelaksanaan RKN. KKN Sispoda dibiayai dengan : a) SPP/DPP perguruan 

tinggi; b) Pemerintah daerah Tingkat I dan I1 sebagai mitra c) Surnber-sumber lain yang 

tidak mengikat 

Evaluasi RRN Sispoda. Evaluasi KKN sispoda dilakukan melalui : a) Kuisioner 

yang disebarkan kepada mahasiswa, pemerintah daerah, dan masyarakat b) Peninjauan 

langsung oleh badan pelaksana KKN perguruan tinggi; c) Panamanian oleh dosen 

pembimbing selama pelaksanaan KKN oleh mahasiswa. 

2.5. Kuliah Kerja Nyata Dalam Kerangka Kurikulum Berbasis ~ o m ~ e t e n s i ~ '  

Kurikulum berbasis kompetentsi (KBK) dewasa ini telah diimplementasikan di 

dunia pendidikan di Indonesia. Jika KKN dijadikan kegiatan intrakurikuler dalam 

kurikulum perguran tinggi, maka sudah selayaknya KKN sesuai dengan tuntutan KBK. 

Untuk itu dikembantu pola Kt& yang berbasis kompetensi dan sekaligus dipertemukan 

kebutuhan masyrakat lokasi KKN. Pengembangan program KKN berbasi Kompetensi 

dimulai dengan penyusunan stadar kompetensi clan kempetensi dasar oleh lembaga 

pendidikan tinggi, analog dengan penyusunan program perkuliahan yang lain. Namun 

penjabaran standar kompetensi menjadi kompetensi-kompetensi dasar sampai dengan 

pemilihan program yang akan dilakukan haruslah luwes clan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Hal ini tentu sejalan dengan filosofi KBK, yaitu membekali peserta didik 

dengan kompetensi-kempetensi tertentu yang pada gilirannya akan berguna nanti bila 

5, B. Nurgiyanto, 2005, KuIiah Kerja Nyata Dalam Rangka KurikuIum Berbasis Kompetensi, Widya 
Laksana, LPM IKIP Singaraja, Bali. 



telah berhadapat dengan dunia nyata (masyarakat). Dengan demikian pada pelaksanaan 

KKN dengan pola ini, maka penjabaran program KKN secara konkrit haruslah 

melibatkan pihak-pihak terkait terutam mahasiswa pezcrta KKN dan dosen pembimbing 

lapangan. 

2.5.1. Filosofi KKN berbasis kompetensi 

KKN adalah satu maka kuliah interdisipliner yang wajib ditempuh mahasiswa 

dalam kurikuluum yang berbasis kompetensi. Dengan demikian kegiatan I X N  

dipertemukan dengan tuntutan kompetensi yang harus dimiliki peserta didik setelah 

setelah yang bersangkutan mengambil mata kuliah KKN. Secara logis dapat dikatakan 

bahwa program KKN haruslah memberikan peluang kepada mahasiswa untu!: 

mendapatkan kompetensi tertentu setelah mengikutinya. 

Hal ini tentunya didasarkan pada pertimbangan bahwa KKN dipandang penthy 

dan tetap relevan bagi penyiapan mahasiswa untuk terjun ke masyarakat kerja setelaI1 

lulus. Walaupun demikian ada suara-suara yang meragukan kemamfaatan KKN bag; 

jurusan-jurusan tertentu. Program penerapan ilmu dimasyarakat terasa dicari-cari. Atau 

paling tidak kemampuan, kecakapan dan keterampilan mahasiswa yang diamakan cli 

masyarakat tersebut bukanlah kemampuan yang diperoleh lewat perkuliahan yang sesuai 

dengan jurusannya. Misalnya, mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Seni dengal? 

melaksanakan program kegiatan olahraga, penyusunan kesehatan, KB, adrninistw, 

perkantoran, membina TPA &in lain-lain yang bukan kompetensi yang diperoleh dari 

bangku kuliah. 

Oleh sebab itu, program KKN perlu dilaksanakan dengan mempertimbangksr: 

kompetensi apa yang telah dimiliki mahasiswa di bangku kuliah dan kompetensi apr 

yang diperoleh setelah mahasiswa mengikuti KKN. Pendidikan tinggi di satu sisi haw 

menyiapkan mahasiswa-mahasiswanya dengan kompetensi-kompetensi tertentu yap 1 

pada gilirannya dapat diterapkan di lingkungan masyarakat sebagai kecakapan hiduy. 

Dalam merancang kompetensi yang perlu dimiliki mahasiswanya, maka perguruan tinge; 

perlu mempertimbangkan kebutuhan dar, peikembangan masyarakat. Melalui kegiae 

KKN kompetensi yang telah dimiliki mahasiswa dari bangku kuliah perlu diuji cc!- 



penerapannya di tengah masyarakat. Dengan demikian, kegiatan KKN merupakan uji 

coba link and match antara pendidkan tinggi dan masyarakat. 

2.5.2. Jenis-Jenis KKN berbasis kompetensi di UNY 

Dewasa ini UNY menyelenggarakm tiga macam KKN, yaitu a) KKN 

masyarakat; b) KKN-PPL dan ; c) KKN Sibermas. Berikut akan diringkas satu persatu 

masing-masing jenis KKN. 

KKN Masyarakat. KKN masyarakat dimasksudkan sebagai KKN yang dilakukan 

di masyarakat dalam arti yang luas. Masyarakat disini dapat diartikan sebagai masyarakat 

pedesaan, perkotaan, lingkungan industri, dunia usaha, pusat kegiatan masyarakat. KKN 

ini dilakukan oleh mahasiswa dari jurusan non kependidikan. Pemilihan lokasi KKN 

diputuskan bersama-sama oleh mahasiswa dan dosen pembimbing setelah berkoordinasi 

dengan instansi terkait di lokasi KKN 

hXN PPL. Kegiatan KKN ini adalah perpaduan antara KKN dan PPL di bawah 

satu manajemen untuk memudahkan pengelolaan. Pada prinsipnya dua kegiatan 

dilakukan degan program-program yang berbeda tetapi berada dalam satu wadah dan satu 

pengelolaau. KKN ini dikelola oleh UPT PPL dengan peserta KKN adalah mahasiswa 

prodi kependidikan. Pada pelaksanaannya, mahasiswa yang mengikuti KKN PPL tidak 

hanya praktek lapangan di sekolah. tapi juga mahasiswa melakukan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat di sekitar sekoloh setelah melakukakan tugas PL di sekolah. KKN 

jenis ini dapat menghemat waktu dalam melaksanakan PL dan KKN. 

RKN Mandiri. KKN jenis tipe ini sebenarnya adalah KKN masyarakat. Namun 

pada KKN Mandiri perencanaan, penentuan lokasi dan waktu, pemilihan program, 

pelaksanaan dan lain-lain yang terkait dengan KKN dilakukan sendiri oleh mahasiswa. 

Jadi mahasiswa diberi kebebasan lebih banyak, sedangkan dosen pembimbing dan LPM 

hanya bersifat mengawasi. Sebelum KKN mandiri dilakukan, kelompok mahasiswa harus 

mempresentasikan program yang akan dilaksanakan di depan forum seminar mtuk 

mendapat masukkaii dan sebagai pertanggung jawaban awa16). 

6, Pedoman KKN Mandiri, 2005, LPM Universitas Yogyakarta 



KKN Sibermas. KKN tipe ini juga KKN masyarakat. Tetapi pada KKN in; 

bekerja sarna dengan perguruan tinggi lain yang juga melaksanakan KKN yang s m a .  

KKN jenis ini sering juga melibatkan program pengabdian masyarakat yang dilakukan 

oleh dosen. Pendanaan sering diminntakan ke Dikti dan dana bantuan operasiond dari 

pemda setempat. 

2.6. Pola Pelaksanaan KKN di Universitas Negeri Gorontalo ') 

KKN yang dilaksanakan di Universitas Gorontalo merupakan hasil reorientazi -Ial- 

redefinisi program KKN, karena KKN yang dilaksanakan selama ini telah terorieil*~~; 

pada paradigma instan, sehingga mamfaatnya menjadi tidak maksimal. Melalui p r o g a r  

ini program KKN menyesuaikan din dengan kompetensi perguruan tinggi, waktu. l a r  

institusi rnitra pengabdian sesuai dengan adanya otonomi daerah dan kebutuhan str?+-~,; - 
khlayak sasaran.Eks IKIP dengan care competency pendidikan dapat mengm'lka-rn 

substansi pengabdian pada masyarakat pada kegiatan pembangunan mas: - 
I : (community development) melalui pemberdayaan masyarakat itu sendiri '-,. ,' 

empowerment). 

Secara strategis pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui peningkat., ' 

potensi SDM yang utarna, yakni : 

1. Peningkatan pengetahuan dan keterarnpilan 

2. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan 

3. Perubahan sikap mental dan kehidupan sosial budaya masyarakat 

Khalayak sasaran pemberdayan masyakarat adalah masyarakat yang berada r- 

lingkungan otoritas tertentu, yaitu kota, kabupaten, kecamatan dan desa yang .- 

institusional dan struktural memiliki institusi " pemberdayaan masyarakat" s. 

hirarkis dari atas ke bawah. Untuk itu KKN hams bersinergi dengan len- 

pemberdayaan masyarakat yang memilik otoritas pada khalayak sasaran. Pola F' - ; 

pemberdayaan masyarakat (sibermas) akan dilaksanakan oleh mahasiswa pesefi~ ' A 

bersama-sarna dengan pemberdayaan masyarakat akan menarnpilkan pola KKN ;IT- - 

') Rani Hiola, Pola Pelaksanaan KKN di Universitas Negeri Gorontalo, Widya Laksana, LPM IKIP 
Singaraja, Bali. 



baru, yang bersinergi, sinkron, terpady terarah dan terkoordinasi dalam pemberdaym 

masyarakat. Pola KKN jenis ini disebut Kuliah Ke rja Sibermas (KKS). 

Dengan mengunakan pendekatan Participatory Action Research tersebut, Kuliah 

Kerja Nyata diharapkan lebih berorientasi pada : 

a. Kebutuhan Masyarakat (berbasis realitas) 

b. Penguatan aspek metodologis baik dosen pembimbing maupun mahasisv,?,n 2, -- 

sistemik 

c. Dipahami sebagai proses belajar dan beke rja bersama masyarakat 

d. Menyatukan ketiga aspek tri dharma; pendidikan, penelitian, dan '- - 

masyarakat 

e. Bersifat bottom up, yakni menggali potensi dan problem secara par ti sip^':" 

f. Memfungsikan mahasiswa sebagai fasilitator, kasilitator dan dinamis;?tf : 

menjawab problem sosial yang dihadapi 

g. Masyarakat dijadikan sebagai subjek bukan objek 

h. Menjawab kebutuhan masyarakat 

i. Hasilnya berupa analisis-analisis kritis yang dapat dipertanggungjawal ', . 

akademik. 

2.6.1. Visi dan misi KKS 

Esi RRS. Visi KKS adalah terwujudnya pelaksanaan KKS yang barf(; '. : 

dan produktif dan bersinergi dengan pemberdayaan masyarakat. 

Misi KRS. Misi KKS adalah : 

a. Memberdayakan lembaga-lembaga pendidikan melaui kerja sama JC: 

komite sekolah, instansi terkait dan sekolah itu sendiri dalam 7 v - T  

permasalahan pengelolaan pendidikan sekolah di wilayah KKS 

b. Meningkatkan keterpaduan fungsi dan peran institusi pusat KKS dept 

lain yang terkait dengan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat 

c. Membelajarkan mahasiswa dalarn memecahkan masalah-masalz'. 

mas yarakat 

d. Memebelajarkan mahasiswa untuk menjadi transformator ilmu peng 

teknologi 



f f  
e. Memberdayakan masyarakat agar mampu mengikuti perkembang~r illnu 

pengetahuan dan teknologi; mampu memcahkan masalah secara mandiB;L: In r nrpu 

bewhusaha serta mampu mengembangkan potensi sumber daya alam setempat 

dan sumber daya manusia dalam ke lwga  aku  kelompok masyarakat. 

f. Memberdayakan masyarakat agar mampu membina dan mengenabmgl-an 

kehidupan bersama berdasarkan kekelwgaan, memiliki semangat dan etos key% 

kepedulian dalam meningkatkan kesejahteraan bersama, menjunjng :-ngg2 

moralitas, etika dengan mengembangkan kehidupan beragarna serta memeii;:i~ira 

kerukunan hidup antar umat beragama. 

2.6.2. Tujuan KKS 

a. Bersinerginya fungsi dan peran institusi-institusi yang terkait dal;.~ l:.aya 

pemberdayaan masyarakat 

b. Mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampil,i~; 

mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat 

c. Mahasiswa mampu mewujudkan masyarakat yang mampu memb * 

dirinya sendiri dalam berbagai dimensi kehidupannya. Dalam ha1 in: 

pengetahuan dan keterampilan, peningkatan dalam kehidupan sosial, i:uc 

ag-a 

d. Terbinanya mahasiswa yang mampu mengembangkan kesadaran % - -  , 

untuk hidup hemat se-rta meningkatkan semangat, jiwa wira usaha mas.: ! : - 
yang didukung oleh etos kerja, kreativitas dan inovasi yang tinggi 

e. Mahasiswa mampu membina dan mengembangkan kehidupan 1,.-7, - 
dalam masyarakat, kehidupan yang saling membantu atas dasar I -)I 

kehidupan rnasyarakat yang mempunyai moralitas tinggi dan taa! 2- 

kehidupan beragama. 

2.63. Program KKS mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo 

Ada tiga pokok program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanz;: ' 

a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan 

b. Peningkatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan 



c. Perubahan sikap mental dan kehidupan sosial budaya masyarakat 

Masing-masing program tersebut dapatdilaksanakan secara parsial (monolitik) dan dapat 

pula dilaksanakan secara terpadu (integralistik). Ket ig~ pokok program tersebut akan 

menjadi program kuliah kerja nyata sibermas (KKS) yang dapat diimplementasikan dan 

dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah atau kawasan. 

2.6.4. Pola KKS 

Secara strutural program KKS di UNG dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian 

pada Masyarakat (LPM) di bakoordinasi pembantu rektor I bidang akademik dan 

bertanggung kepada Rektor. Pola pelaksanaan KKS dicantumkan sebagai berikut : 

a. Sebagai tahap awal pelaksanaan KKS, pusat KKS membentuk team survey untuk 

menjajagi lokasi, sosialisasi program, pendataan gambaran urnurn permasalahan 

pemberdayaan masyarakat dan selanjutnya menetapkan lokasi KKS. 

b. Untuk operasionalisasi pelaksanaan program, maka dibentuk panitia pelaksana 

dan tim dosen pembirnbing yang betanggung jawab langsung pada pelaksanaan 

kegiatan 

c. Untuk mencapai sasaran dan tujuan KKS, maka mahasiswa perlu diberi 

pembekalan pengetahuan srta keterampilan (coaching) yang dibutuhkan di 

lapangan dan bagi calon dosen pembimbing lapangan, diberi pelatiahan tentang 

pengisisan format kegiatan dan penilaian mahasiswa 

d. Coaching merupakan @hapan yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa peserta 

KKS. Hasil evaluasi coaching akan menentukan layak atau tidaknya mahasiswa 

bersangkutan mengikuti KKS 

e. Dalam pelaksanaannya di lapangan, mahasiswa diharapkan mampu bekerjasama 

dengan Kepala Desa, Kepala Sekolah , dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

di Desa. Kegiatan yang dilakukan berkoordinasi dengan Dinasfinstansi dan 

lembaga pemberdayaan masyarkat tingkat kecarnatan, kabupatenlkota sampai 

propinsi untuk mensinergikan progrm-program yang akan dilaksanakan. Untuk 

mewujudkan sasaran akhir pelaksmaaii KKS, maka peran dosen pembimbing 

lapangan dalam merlghxapkan, merekomendasikan serta mengevaluasi program 



2.6.6. Rekruitmen mahasiswa 

Mahasiswa yang diterima menjadi calon peserta KISS adalah : 

a. Mahasiswa yang telah menyelesaikan beban studi sebanyak 120 SKS bagi juruspr, 

eksakta dan 125 sks bajurusan non eksakta 

b. Mahasiswa yang diberi perlakuan khusus, yaitu mahasiswa berprestasi yang 

sampai semester V telah menyelesaikan minimal 105 sks dengan TPK > 3,O 

disertai transkrip nilai clan rekomendasi pimpinan jurusan/prodi 

KKS yang disinergikan dengan denga araha dan evaluasi dari Tim Pembimbing 

Mitra (Kepala Desa, Kepala Sekolah, Ketua LPM/BPD). 

f. Untuk membantu kegiatan mahasiswa di lapangan dapat dilhat pada format isian 

bampok maupun individu. Setelah diisi, format-format tersebut dikembalikan ke 

panitia KKS melalui pembimbing lapangan pada saat akhir pelaksanaan KKS. 

g. Untuk menilai pelaksanaan KKS dilapangan dilakukan dosen pembimbing 

lapangan dan pembimbing mitra berdasarkan format penilaian yang disediakan 

oleh panitia KKS. 

2.6.5. Nilai kredit dan beban KKS 

Nilai kredit datau beban SKS KKS secara keseluruahan adalah 4 sks, yang 

meliputi 

a. Kegiatan bimbingan latihan pembekalan (coaching) 1 sks 

b. Pelaksananaan kegiatan 2 sks 

c. Peyusunan laporan 1 sks 

2.6.7. Waktu dan penyelenggaraan dan pendanaan 

waktu penyelenggaraan KKS adalah : 

a. Untuk periode Juli-September dengan sumber anggaran dari anggara n* p r a  dan 

partisipasi mahasiswa 

b. Untuk periode Desember-Februari dengan anggaran sepenuhnta bely.1' dari 

mahasiswa 



2.7. KKN Untuk Mewujudkan Entrepreneurial ~n iveni ty"  

Program KKN ini terkait dengan usaha Universitas Negeri Jakarta dalam 

megembangkan daerah binaan melalui kegiatan dosen dan mahasiswa. Sasaran kegiatm 

ini secara urnum adalah untuk mengembangkan kegiatan masyarakat di bidang 

kewirausahaan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah Kuliah Kerja Usaha bagi 

mahasiswa. Melalui kegiatan ini diusahakan kegiatan KKN berlangsung secara 

berkesinambungan di daerah binaan. Jadi kegiatan KKN tidak terputus hanya pada satu 

periode kegiatan KKN, melainkan dilakukan melalui beberapa kegiatan KKN dengan 

tujuan mengembangkan kegiatan masyarakat di bidang kewirausahaan. 

Dengan kegiatan ini, UNJ mengembangkan dirinya menuju universitas berwira 

usaha (entrepreneurial university), sebagai usaha baru untuk mendongkrak kelesuar 

iklim kampus akibat pengaruh krisis yang tak kunjung membaik. Pada perkuliahan di 

kelas diharapkan dapat disisipkan pengetahuan akan kewiraushaan dengan maksud agar 

lulusan nantidak hanya menunggu menjadi pegawai, namun dapat melakukan usaha 

apapun sesuai dengan minat mereka. Sebagai tambahan bekal pengetahuan dar~ 

pengalaman, selain perkuliahan di kelas, LPM UNJ menyusun program untuk melihat 

kembali program yang pernah dilaksanakan. Dari peninjauan ini dapat disusun program 

lanjutan agar kegiatan dapat berjalan berkesinambungan. 

2.7.1. Ragam kegiatan KKTY. 

2.7.1.1. Kuliah kerja usaha 

Kuliah kerja usaha merupakan program yang dibiayai oleh Dikti.Pada kegiatan ini 

dilakukan kemitraan dengan beberapa perusahaan kcil menengah. Mahasiswa 

dirnagangkan selama sebulan untuk belajar di perusahaan. Diharapkan dalam proses 

belajar tersebut, para mahasiswa mendapat wawasan dan pengalaman bagairnana cara 

berusaha Langkah lebih jauh, mahasiswa menjadi mitra kerja, atau bekerja pada 

perusahaan tersebut. LPM UNJ mencoba mengembangkan program seperti ini ym;: 

dibiayaai dengan DIK LPM dan bantuan pemerintah daerah. Yang sedang diupayakm 

') Bejo Sujanto, Mernperkokoh Program Kewirausahaan Daerah Binaan LPM WJ, sebuah Upaya 
Mewujudkan Etrepreneural Universiw, Widya Laksana, LPM IKIP Singaraja, Bali 



LPM adalah menggalang kerja sama yang lebih luas dengan dunia usaha dan ir ldllstri 

melalui coorporate centreyang ada di Diknas Dikmenti DKI Jakarta. Jumlah mi311,1~;s\~a 

peserta KKU masih sangat terbatas karena minimnnya dana yang tersedia. 

2.7.1.2. KKhT penerapan teknologi 

KKN yang terkait dengan penerapan teknologi tepat guna, d ise leng~:~~ :':m 

dengan biaya DIK UNJ. Sisitim yang digunakan adalah block system, dan per ' 
' ' "! 

tinggal di tempat KKN selarna lebih dari satu bulan. Mahasiswa dibeka1;. 

teknologi sederhanyang akan dilatihkan kepada masyarakat sasaran. Materi unI:l1 
- 

misalnya keterarnpilan las listrik, las karbit, sablon, pertukangdsipil. Kegiakl -1,:~ 

para wanita meliputi materi jahit menjahit, memasak, merias. 

Sebelum ke lapangan mahasiswa, para peserta dilatih terlebih dahulu c.:eh ~.ar_rz 

instruktur terkait sesuai dengan materi yang dipilih. Masa pembekalan merupak;~ 

kesatuan dengan pelaksanaan KKN di lapangan. Lokasi yang dipilih ditentLl1 

mahasiswa bersama pembimbing, biasanya di luar DKI Jakarta. Sedangkan KM_I'\I 11 , 

Jakarta biasanya didanai oleh APBD DKI Jakarta bersama dengan PTSPTN laill_rl\ 

Kedua kegiatan di atas telah berlangsung dengan baik. Namun masih c ; q k  

kemauan dan ke rja keras untuk mewujudkan berbagai usaha sebagai mana dijeh.1 

atas. Usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan diharapkan dap3-t 

surnber pendanaan bagi universitas serta sekaligus menyiapkan lapangan t r r  

lulusan yang membutuhkan. - 

2.8. Pola Pelaksanaan KKN Berbasis Participatory Action Research (PAFt) 

Daur Program Kuliah Kerja Nyata Berbasis Parlicipatory Action 

(PAR) dan Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah sebagai berikut : 

2.8.1. Penjajagan Kebutuhan 

Pengkajian kawasan secara partisipatif (bersama-sama masyarakat) denp,a. 

langkah-langkah sebagai berikut 



2.8.1.2. Tahap Deskripsi Problem dan Potensi 

Mahasiswa dapat mendiagnosis problem yang dihadapi masyarakat dengan 

beberapa teknik, di a.r,:mxnya : 

*:* Mobility Mapping, yaitusebuah alat untukmenggambarkan hubungan masyarakat 

dengan puhak luar. Tujuan teknik ini adalah untuk mencatat, membandingkan dan 

menganalisa mobilitas dari berbagai kewlompok masyarakat dalam sebuah 

komunitas tertentu. Di samping itu teknik ini &an menggambarkan indikator- 

indikator bahwa anggota masyarakat telah melakukan kontak dalam hal 

kebebasan, pendidikan, perdagangan dan layanan-layanan lainnya. 

*:* Social Mapping 

Teknik ini adalah sebuah cara untuk membuat gambar kondisi sosial 

ekonomi masyarakat, misalnya, gambar posisi pemukiman, sumber mata 

pencaharian, peternakan, jalan, puskesmas, dan sarana-sarana urnurn, serta jumlah 

anggota keluarga. Tujuannya adalah untuk menganalisa dan mendalami bersama 

keadaan masyarakat pada umurnnya, sehingga muncul topik-topik atau tema-tema 

tertentu. 

*:* Religius Mapping 

Teknik ini adalah alat untuk menggambarkan kehidupan beragama 

masyarakat di suatu kawasan tertentu. Hasil yang diharapkan berupa peta dakwah 

yang dilakukan masyarakat. 

*:* Transect 

Transect merupakan teknik penggalian informasi dan media pemahaman 

daerah melalui penelusuran dengan be rjalan mengikuti garis yang membujur dari 

suatu sudut ke sudut lain di wilayah tertentu. Teknik ini bisa digunakan untuk 

gambaran sekarang, masa lalu (historical transect), atau yang akan datang. 

Tujuannva untuk memahami bersama tentang karakteristik dan keadaan dari 

tempet-tempat tertentu, misalnya keadaan lahan, jenis tanaman, permukiman, 



sumber mata pencaharian, sumber air, gambaran peran laki-laki dan perernpuan, 

cara-cara yang pemah ditempuh untuk mengatasi masalah. 

*:* Diagram Venn 

Teknik ini digunakan untuk melihat pola hubungan masyarakat dengar! 

berbagai lembaga yang terdapat di desa. Diagram Venn digunakan dalam diskusi 

untuk mengidentifikasi apa ( pennasalahan desa), siapa ( pihak-pihak yang 

terlibat), mengapa (hubungan sebab), di mana (menunjuk peran dominan), 

brrgaimana (bentuk dan pola peran yang dimainkan) 

*:* Seasonal Calender 

Seasonal Calender adalah penelusuran kegiatan musiman tentang 

keadaan-keadaan dan pennasalahan ang berulang-ulang dalam hurun waktu 

tertentu (musiman) di masyarakat. Tujuan teknik ini adalah untuk mefasilitasi 

kegiatan penggalian informasi dalam memahami pola kehidupan masyarakat, 

kegiatan, masalah-masalah, fokus masyarakat terhadap suatu tema tertentu, 

mengkaji pola pemanfaatan waktu, sehinga dapat diketahui kapan saat-saat sibuk 

dan saat-saat waktu luang. Kemudian juga sebagai upaya untuk mendiskusikan 

tawaranperubahan kalender dalarn kegiatan masyarakat. 

*:* Time Line (Trens and Historical Profile) 

Time Line adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengetahui 

kejadian- kejadian dari suatu waktu sarnpai keadaan sekarang dengan persepsi 

orang setempat. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memperoleh gambaran 

mengenai topik-topik penting di masyarakat. Topik-topik yang berulang ini dapat 

dijadikan topik peenting untuk dibahas dengan lebih mendalam. Dengan data 

yang tersedia akan diproleh suatu prediksi ke arah mana kecenderungan- 

kecenderungan masyarakat dari waktu-waktu. 

*:* Trend an J Change 

T r e ~ d  and Cliirnge adalah teknik untuk mengungkapkan kecenderungan 

dan perubahan yang terjadi di masyarakat dan derahnya dalam jangka waktu 



tertentu. Tujuannya untuk memahami perkembangan bidang-bidang tertentu dan 

perubahan-perubahan yang te qadi di masyarakat dan derahnya. 

*:* Diagram AIur 

Teknik ini digunakan untuk menggambarkan arus dan hubungan di antara 

semua pihak dan komoditas yang terlibat dalam suatu sistem. 

Teknik-teknik PAR tersebut buka sesuatu yang baku dalam penjajagan 

kebutuhan (diagnosis masalah). Mahasiswa boleh menggunakan teknik yang lain 

apabila teknik tersebut dipandang tidak mampu mengurai dan mendeteksi 

problem yang dihadapi. 

2.8.1.3. Takap Analisis Problem dan Anahis Tujuan 

1 )  Analisis Pohon Masalah (Teknik Analisis Masalah) 

Disebut teknik analisis pohon masalah karena melalui teknik ini, dapat dilihat 

'akar'dari suatu masalah, dan kalau sudah dilaksanakan, hasil dari teknik ini 

kadang-kadang mirip pohon denga akar clan rantingnya yang banyak. Analisis 

Pohon Masalah sering dipakai dalam masyarakat sebab sangat visual dan dapat 

melibatkan banyak orang dengan waktu yang sama. 

2) Analisis Tujuan (Teknik Analisis Masalah) 

Disebut teknik analisis tujuan karena melalui teknik ini dapat dilihat 

potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk menyelesaikan suatu masalah. 

2.8.1.4. Tahap Penentuan Bagan Peringkat (Matrix Ranking) dun Bagan Penyelesaiun 

Masalah 

Matrix Ranking (bagan peringkat) yang berisikan urutan posisi, kedudukan, 

dan penggolongan. Data ini dipergunakan untuk urutan prioritas, pilihan masyarakat 

yang paling mendesak untuk dicarikan solusi dan perhatian Tujuan melakukan 

Matrix Ranking adalah untuk memuat urutan prioritas "pilihan" bagi 

masyarakat.Matrix Ranking perlu dilakukan denpan alasan sebagai berikut; a) dapat 

memilih prioritas secara objekif dan demo!cratis serta sistematis, b) masyarakat 

memilih secara objektif dan rasional. 



2.8.2. Perencanaan Kebutuhan (Particpatory Planning) 

Setelah melakukan kegiatan penjajagan dengan cermat dan detil, langkah 

selanjutnya adalah menyusunan atau membuat perencanaan desain program secara 

partisipatif (participatory planning). Perencanaan program secara partisipatif didasarkan 

temuan yang sudah dibuat dalam bentuk matrix ranking, kemudian dibut logical fiame 

work. 

Logical frame Wok adalah alat sederhana yang dipergunakan untuk; 1) 

mengorganisisr pemikiran, 2) menghubngkan atau mengaitkan kegiatan dan investasi 

dengan hasil yang diharapkan, 3) menentukan dan menetapkan indikator kinerja, 4) 

mengalokasikan setiap tanggungjawab, 5) mengkomunikasikan informasi tentang 

program secara ringkas, padat dan jelas. 

Dalam menyusun desain program dilakukan lokakarya bersama pihak yang 

terlibat dalam proses kegiatan. Kegiatan penyusunan desain program dilakukan dengan 

empat langkah, yaitu: 

Langkah-1: Menetapkan sasaran (goal) bahwa program KKN akan memberikan 

sumbangsihnya. Goal adalah urutan tujuan yang lebih tinggi yang sedang diupayakan 

untuk mencapainya melalui program ini. 

Langkah-2: Mentepakan tujuan (purpuse) yang akan dicapai oleh suatu program yang 

telah dirancang. 

Langkah-3: Menetapkan keluaran (output) untuk mencapai tuj uan. Output ini 

menguraikan APA yang diinginkan untuk dilaksanakan di dalam kegiatan KKN. 

Langkah-4: menetapkan aktivitas guna mencapai setiap output. Kegiatan (aktivitas) 

menetapkan tentang BAGAIMANA cara tim malakukan program KKN. 

2.8.3. Aksi dan Monitoring (Action and Monitoting) 

Antara pelaksanaan kegiatan dan monitoring merupkan satu rangkaian utuh yang 

tidak terpisahkan. Setiap kegiatan harus ada pemantauan secara terus-menerus untuk 

melihat apakah kegiatan itu terarah sebagaimana tujuan yang diretapkan, Monitoring ini 



dilakukan untuk melihat proses kegiatan itu dilakukan, serta keluaran berdasarkan input 

yang ada. 

Kegiatan penting pada tahap ini adalah ; a. mengadakan sosialisasi progrci, 

b. melakukan persiapan sosial di lokasi kegiatan dan terus-menerus, c. melakukan 

pelatihan, d. melakukan kunjungan ke lokasi, e.mengadakan pertemuan rutin. 

2.8.4. Refleksi 

Langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan pencatatan sistenlatis 

dan analisa berkala bersam-sama dengan masyarakat terhadap informasi yang +frrl: 

dipilih selarna program berlangsung, sehingga penyesuaian dapat dilakukan apabila perhr. 

Refleksi dan evaluasi yang dilakukan adalah penilaian terhadap relevansi, penarrn;l~-~, 

efisiensi, dan darnpak program dalam konteks yang sudah ditetapkan bersama. 

2.8.5. Evaluasi da Penilaian 

Peserta Kuliah Kerja Nyata setelah menelesaiakan kegiatan di lokasi, masih adst 

kegiatan wajib yang haus diikuti, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Menyusun Laporan. 

Laporan KKN dengan menggunakan Pendekatan Participatory Action Research, 

minimal memuat hal-ha1 sebagai berikut. 

i. Gambaran Umurn Desa 
. . 
11. Assesment 
. . . 
111. Planning 

iv. Aksi clan Temuan 

v. Analisis dan Refleksi 

vi. Simpulan dan Rekomendasi 

vii. Lampiran (garnbaranlsketsa, foto dsb) 

viii. Catatan Lapangan (fielnote) dari hasil wawancara, Fokus Group Discussion 

(FGD),hasil pengamatan (observasi) yang dibuat oleh fiazing-masing 

mahasiswa setiap melakukan kegiatan. 



Catatan : laporan bisa berupa tampilan atau visualisasi gambar yang terekam dalam 

bentuk CD yang menceritakan proses dan temuan. 

2.8.6. Presentasi Hasil laporan 

Presentasi hasil laporan Kuliah Ke rja Nyata dilakukan secra individual di depan 

tim penilai yang terdiri atas : Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan P3M/LPM. 

2.8.7. Tim Penguji Kuliah Kerja Nyata 

Komponen yang dinilai adalah 

a. Diklat PAR yang dilaksanakan dalam bentuk kelas (30-40 mahasiswa) 

b. Live In (kegiatan di lokasi) dilaksanakan selama 1 bulan 

c. Penyususnan laporan riset dan ujian 

Tim penguji terdiri atas Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), P3M/LPM, unsur 

dari luar kampus (NGO). Materi ujian berkisar pada (1) partisipasi, (2) 

kedisiplinan, (3) penguasaan materi, (4) pelaksanaan program, (5) penyesuaian 

diri dengan masyarakat, (6) presentasi hasil dan laporan tertulis Kuliah Kerja 

Nyata. 

2.8.9. Pemilihan Lokasi 

a. Lokasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata ditentukan secara selektif berdasarkan 

kriteria ang jelas terutarna menyangkut tentang kondisi sosial ekonomi 

masyarakat, sosial udaya, dan sosial keagamaan. Lokasi bersifat tetap, tidak 

berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain sebelum tampak terjadi 

perubahan sosial keagamaan di masyarakat antara sbeleum dan sesuadah 

dilakukan KKN di daerah tersebut dengan indikator ang jelas. Penentuan lokasi 

merupakan bentuk studi kawasan sebagai wilayalddaerah binaan PT yang 

besangkutan. 

b. Interval waktu pelaksanaan KKN dari satu angkatan ke angkatan berikutnya pada 

suatu lokasi tertenti tidak terlalu lama, schingga program peserta KKN angkatan 

sebelum dan sesudahnya dapat be jalan siner,oIk dan berkesinarnbungan. 



BAB 111. METODE PENELITIAN 

Untuk itu penelitian ini terbagi ke dalam dua bahagian besar : 

1. Mencari masukan untuk menjawab masalah 1, dan 2. Pencarian masdta.~ ini 

dilakukan melalui angket yang disebwkan kepada mahasiswa, masya~,rJtat 

penerima mahasiswa KKN 

2. Mencari pola pelaksanaan KKN yang lebih tepat sasaran dengan rneId,~lkx~ 

kajian terhadap pelakasanaan KKN oleh universitas lain mealaui kajian 1;tr- .7h:-- 

dan Analsis terhadap laporan KKN mahasiswa 

3.1. Populasi dan Sampel 

2 Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa yang melaksananka~ :<::: ' -  

masyarakat penerima mahasiswa KKN. Pandangan mahasiswa terhadap KKN di,:_.rbil 

dari mahasiswa-mahasiswa yang terlibat pada pelaksanaan KKN, sementara p ~ -  ' .- 

masyarakat diperoleh dengan menyebarkan angket kepada beberapa anggota T: - 
tempat KKN dilaksanakan. 

3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan Data di lapangan digunakan alat pengumpul data yans at;.-t 

menjaring data secara akurat dan baik, yaitu : 

1. Angket yang digunakan untuk mengarnbil data tentang KKN UNP dalam yP 

mahasiswa dan masyarakat 

2. Pencarian pola pelaksanaan KKN dimasa yang akan datang dilakukan rnelc, : I 

terhadap literatur. Literatur ini diperoleh dari pola pelaksanaan KK3 * - - 
dilaksanakan di universitas lain baik di Sumatera maupun di luar Sumatera. 

3.  Analisis laporan pelaksanaan K K N  mahasiswa untuk mencari masukan h ,~  * n r 

diperoleh dari KKN perdana periode 200512006 

33. Teknik analisis data 

Ada dua teknik analisis data yang digunakan, yaitu : a) Data yang i f ' . -  - - .  .:: 

melalui angket dalam ben.tuk data pandangan mahasiswa dan masyarakat 8: ., . '.; 

secara kuantitatif sederhana dengan mentabulasi data dalam bentuk tabel pel.::!: - .:.t--. 



Paparan berupa persentase tersebut dianalisis dengan menguraikan memberi umian 

berdasarkan karakter yang ditunjukkan data; b) Pola-pola pelaksanaari KICh4 grang 

diperoleh melalui kajian literatur dijadikan masukan-masukan yang akan dimylisis. 

Masukan-masukan dari literatur ini di analisis untuk mencari pola KKN ymg ::.sc.gk 

untuk dilaksanakan UNP sesuai dengan kemarnpuan yang dimiliki; c) Pelaksanaar! T(2C-N 

perdana periode 200512006 dilihat dan dianalisis dari laporan-laporan KKN mahsslr-:r?. 



BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Angket Persepsi Mahasiswa Tetang Pelaksanaan KKN 

4.1.1. Deskripsi Data 

Dari angket persepsi mahasisiwa terhadap pelaksanaan KKN mengenai pelaksanaan 

program KKN bagi mahasiswa, kontribusi program KKN bagi masyarakat, partisipasi 

dan dukungan dari kampus maupun bantuan dari pemerintah diadapatkan skor total 

seperti pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Persentase Persepsi Mahasiswa terhadap Pelaksanaan Program KKN berdasarkan Skor 
Total Cjurnlah Responden=43 orang, jurnlah soal=30 buah). 

Skor Total Per Kategori Frekuensi Persentase 1 
Responden 
127 - 150 

103 - 126 

I I I 

Persepsi mahasiswa terhadap plakksanaan KKN berdasarkan skor rata-rata per item soal! 

Sangat Baik 

Bai k 

I I I 

pemyataan angket disajikan pada Tabel 4.2. Garnbaran jawaban mahasiswa dapat dilihat 

0 %  

pada Lampiran 2. 

- 

40 

- 55 - 78 

0 %  

0 %  

93,02 % 

Kurang 

- 30 - 54 Sangat Kurang 

Tabel 4.2. Persentase Persepsi Mahasiswa terhadap Pelaksanaan Program KKN berdasarkan Skor 
Rata-rata per Item Soal (jumlah soal = 30 buah, jumlah pilihan jawaban=5 macam). 

I 

0-20% • Sangat Kurang 7 0 0 %  

Skor Rata - rata 
per Item Soal 

81 - 100 % 

61 -80% 

41 -60% 

Kategori 

Sangat Baik 

Bai k 

Cukup 

Frekuensi 

1 

10 

18 

Persentase 

3,33 % 

33,33 -YO 

60 % 



4.1.2. Analisis Data 

Data yang diperoleh dalarn penelitian ini adalah jawaban responden (mahasiswa) 

pada setiap pertanyaan angket. Dari analisis data didapatkan hasil pada Tabel 43. 

Tabel 4.3. Persepsi Mahasiswa terhadap Pelaksanaan Program KKN 

1 3 1 Metode pembekalan 1 53,49 % I Cukup 

I I I 

4 1 Penilaian terhadap pembekalan 1 44,19% 1 Cukup i 

No. 

1 

2 1 Dukungan pemerintah 

I I I 

5 1 Isi materi pembekalan 1 62,40 % I Baik -1 

Persentase 
(Yo) 

81,39 % 

Indikator 

Kontribusi KKN terhadap pembangunan 

I I I _ I  

6 1 Penerimaan masyarakat ( 48,84 % 1 Cukup 
I 

I 

Golongan 

Sangat Bai k 

51,16 % 

I I I 
7 1 Persiapan dan perencanaan 1 59,30 % I Cukup i 

Cukup 

I I I -. .I 

8 1 Dukungan masyarakat 1 52,32 % / Cukup I 

I I I _..I 

9 ( Bimbingan dari dosen 1 62,79 % I Baik ! i 
I I I .-b 

10 1 Manfaat KKM bagi mahasiswa yang 1 56,59 % I Cukup 1 

4.1.3. Pembahasan 

1 1 

12 

4.1.3.1. Kontribusi KKN terhadap Pembangunan 

Dari hasil penyebaran angket dan analisis data diketahui bahwa hanya 2,32 ?:', 

bersangkutan 

Partisipasi mahasiswa secara individu 

Dukungan pimpinan & staf akademika 

UNP 

mahasiswa berpendapat bahwa program KKN sangat membantu program pembangurrz:: 

yang sedang dilaksanakan, 81,39 % mahasiswa menyatakan KKN dapat membarc : 

51,16 % 

79,06%% 

program pembangunan, sedangkan 16,28 % mahasiswa menjawab KKN jarang 

I 
Cukup -i 
Baik - 1 

membantu pembangunan. Kondisi ini mungkin saja te~jadi di lapangan, dikarenakan olci; 

beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain : 



Kurangnya Persiapan 

Idealnya kehadiran mahasiswa KKN pada suatu daerah dapat merubah suasana 

atau dapat membantu masyarakat dalam proses membangun nagari. Tapi kadangkala 

pelaksanaan KKN dilakukan tanpa survei yang teliti tentang kebutuhan masyarakat 

setempat, atau mahasiswa yang bersangkutan tidak mempunyai draft rencana kegiatan 

selama KKN yang bermanfaat bagi masyarakat setempat, sehingga kehadiran mahasiswa 

KKN tidak sesuai dengan harapan dan tujuan semula. 

Kurangnya Dukungan Dari Pihak-pihak Terkait 

Program KKN hendaknya dipersiapkan secara matang, mulai dari peinbekalan 

mahasiswa yang bersangkutan oleh dosen dan staf akademika karnpus, bantuan 

penyediaan dana bantuan dari pemda serta sarnbutan dan dukungan dari masyarakat itu 

sendiri. Tanpa adanya saling interaksi atau kerjasama, maka program KKN yang 

dilaksanakan tidak akan memberikan manfaat sebagaimana mestinya. 

4.1.3 -2. Dukungan Pemerintah 

Berdasarkan data yang rfiperoleh, hanya 25,58 % mahasiswa yang merasakan 

adanya kepedulian yang baik dari pemerintah, sebagian besar mahasiswa yaitu sebesar 

51,16 % menyatakan dukungan yang secukupnya dari pemerintah, sementara 23,26 % 

mahasiswa melihat kurangnya kepedulian pemerintah terhadap program KKN. 

4.1.3.3. Pembekalan KKN 

Metode Pembekalan 

Sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa pembekalan sudah dapat dikatakan 

cukup baik, karena nara surnber selama pembekalan sering memberikan informasi yang 

dibutuhkan mahasiswa dalam pelaksanaan KKN, serta sesuai dengan situasi dan kondisi 

masyarakat di lokasi KKN. Hanya saja metoda yang di-ounakan selama pembekalan 

seringkali mernbosankan bagi mahasiswa. Hal ini kiranya perlu ditinjau ulang apabila 

pelaksanaan KKN airasa perlu untuk dilanjutkan. 



Sistim Penilaian Hasil KKN . 

Pada umumnya mahasiswa berpendapat bahwa penilaian pelaksanaan KKN sering 

telah disampaikan panitia selarna proses pemb&alan. Penyamapaian ini cukup berarti 

bagi peserta KKN, sebagai pedoman dan motivasi dalam melaksanakan KKN. Namun 

penyambapian ini perlu diperjelas dan sisitim peneilaian perlu lebih transparan. REspon 

mahasiswa terhadapa sistim peneilaian yang disampaikan hanya tergolong cukup. 

4.1.3.4. Isi / Materi Pembekalan 

Beberapa hal yang terkait antaranya: 

a) Keterkaitan pembekalan dengan pelaksanaan KKN itu sendiri. 

b) Kesesuaian isi materi dengan situasi dan kondisi masyarakat. 

c) Menjelaskan tujuan program KKN secara terperinci kepada mahasiswa. 

d) Cara penyampaian materi hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan mahasis\+la. 

e) Waktu pembekalan yang cukup untuk mempersiapkan mahasiswa sebr1?.irr; 

terjun ke lapangan. 

Isi materi pembekalan direspon baik oleh mahasiswa d m  dimasa mendatang perlu 

diberikan peningkatan. 

4.1.3.5. Penerimaan Masyarakat 

Sebagian besar mahasiswa melihat kurangnya penerimaan masyarakat terhadap 

program KKN yang diadakan. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya kontribusi nyata 

yang dirasakan oleh masyarakat selama kehadiran mahasiswa KKN di tempat mereka. hi 

perlu disiasati apabila program KKN akan diteruskan. 

4.1.3.6. Persiapan dan Perencanaan 

Dari data yang diperoleh, sebagian besar mahasiswa berpendapat bahwa : 

a) KKN diawali dengan studi pendahuluan tentang pennasalahan pembangunan 

yang dialami oleh masyarakat di lokasi KKN. 

b) Perlunya sosialisasi progiarr yang telah disusun mahasiswa sebelurn 

dilaksanakan di lokasi KKh. 

c) Rumusan kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. 



d) Kegiatan yang direncanakan hendaknya menjawab permasalahan yang ada. 

e) Adanya komunikasi mahasiswa bersama masyarakat dan wali nagai <L; !am 

perurnusan prioritas kegiatan. 

4.1.3.7. Dukungan Masya&at 

Walaupun pada dasarnya tujuan diadakannya program KKN adalah thl - \ i l l :  

membantu masyarakat, di lapangan sering didapati kurangnya dukungan 

terhadap niat tulus mahasiswa. Jarang sekali ditemui adanya dukungan materisl . : 
pikiran dari masyarakat. 

4.1.3.8. Bimbingan dari Dosen 

Sebanyak 62,79 % mahasiswa berpendapat bahwa bimbingan d ~ l .  

pembimbing akan membantu mereka dalam pelaksanaan KKN. 

4.1.3.9. Manfaat KKN bagi Mahasiswa yang Bersangkutan 

Beberapa manfaat yang dirasakan oleh mahasiswa setelah melaksanaksui 

KKN adalah : 

a) Dapat bekerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah. 

b) Mampu menyusun rencana-rencana kegiatan sesuai dengan tujuan KKN. 

c) Mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. 

d) Ikut serta dalam berbagai kegiatan rutin di nagari. 

e) Membantu kelancaran dalam menyelesaikan mata kuliah lapangan. 

4.1.3.10. Partisipasi Mahasiswa Secara Individu 

Sebagian besar mahasiswa dapat berperan serta aktif dalam setiap kep;' 7 

diadakan. Ini adalah salah satu manfaat yang sangat besar bagi mahari. 

bersangkutan dalam ha1 aplikasi ilmu-ilrnu yang telah diperolehnya selama perk- I 

4.1.3.1 1. Dukungan Pimpinan & Staf Akademika UNP 
. . Mengingat dukungan ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan y.' . - 

program KKN, maka perlu ditinjau ulang, karena dipandang bel-xn memrl-, 

mahasiswa umumnya. 



4.2. Angket Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan KKN 

4.2.1 Deskripsi Data 

Angket berisikan tentang pendapat masyarakat mengenai pelaksanaan program KKN 

bagi mahasiswa, kontribusi program KKN bagi masyarakat, partisipasi dan dukungx' 

dari kampus maupun bantuan dari pemerintah. Data persepsi masyarakat terhadap 

pelaksanaan program KKN ini dapat dikelompokkan berdasarkan skor total pada T ~ b ~ E  

4.4. 

Tabel 4.4. Persentase Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program KKN berdr ' :-- 

Skor Total (jumlah Responden=39 orang, jumlah soal=25 buah). 

Sangat Baik 

Skor Total Per 

I I I 

Frekuensi Kategori 

14 

65 - 84 

Sedangkan berdasarkan skor rata-rata per item soal / pernyataan angket disajikanpada 

Persentase I 

I 
I 

- 

35,90 % ! 

58,97 % 85 - 104 

45 - 64 

25 - 44 

Tabel 4.5. Gambaran jawaban mahasiswa dapat dilihat pada larnpiran 2. 

1 
I 

Cukup 

Bai k 

Kurang 

Sangat Kurang 

23 

2 

Tabel 4.5. Persentase Persepsi -Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program KKN berdasarkan 
Skor Rata-rata per Item Soal (jumlah soal = 25 buah, jumlah pilihan jawaban-5 
macam). 

5,13 % 
i 

- 

- 

Skor Rata - rata 
per Item Soal 

81 - 100 % 

61 - 8 0 %  

41 - 6 0 %  

21 -40 % 

0 - 2 0 %  

0 %  
.- 

0 %  
I 

Ka tegori 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

Frekuensi 

1 

17 

6 

1 

0 

Persentase 

4 %  

68 % 

24 % 

4 %  

0 %  



yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dan secara umurn program 

tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat. 

Penyusunan program dalam pelaksanaan KKhT telah didahului dengan strldi 

pendahuluan ke lokasi oleh mahasiswa sehingga KKN yang dilakukan .- - 7 i z ! i  

bemianfaat bagi pembangunan nagari. Hal ini disetujui oleh lebih dari 2:; ~.-rch 

responden, yaitu sebanyak 79,49 %. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, maka mahasiswr 131- r ' 

menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan permasalahan yang dial---' 'J- 

masyarakat nagari, ha1 ini dibenarkan oleh 79,49 % responden. 

4.2.3.3. Manfaat KKN Bagi Masyarakat 

Pelaksanaan KKN temyata telah berhasii menyurnbangkan mm' - -' .I  

masyarakat setempat, terbukti sebanyak 74,36 % responden merasakan bahvr- ' - % 

yang diangkat mahasiswa KKN sesuai dengan permasalahan yang 5' 

masyarakat di lokasi KKN. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut sebagian - 

membantu masyarakat meningkatkan taraf hidupnya. Program KKN telah T - 

perubahan di lingkungan masyarakat lokasi KKN. Hanya saja masih terdapat !, 

dalarn ha1 penyebaran informasi dari mahasiswa, yang terkadang kurang :( 

Padahal idealnya program KKN ini diharapkan dapat mengenalkan kepada 

informasi baru tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka ke depan d. 

mahasiswa dapat mempersiapkan informasi mutakhir yang akan disampaiks-, 

masyarakat dan atau memperkaya diri dengan pengetahuan aplikatif yang . . - 
kemajuan masyarakat. 

4.2.3.4. Dukungan Masyarakat Nagari 

Berdasarkan data yang diperoleh, hanya 66,67 % masyarakat yang :- 

respon positif terhadap program KKN yang dilaksanakan. Dan han:. 

masyarakat saja yaitu sebanyak 53,85 % yang memberikan dukungan moril ,. 

untuk kelancaran pelaksanaan KKN. 



4.2.3.5. Pencapaian Prioritas Kegiatan Terhadap Kebutuhan Program Pembangunan 

Nagari 

Berdasarkan pendapat 79,4? % masyarakat, prioritas kegiatan KKN sudah sejalan 

dengan kebutuhan program pembangunan yang sedang dilaksanakan masyarakat lokasi 

KKN. Dan ha1 ini menjadikan program KKN mampu mendekatkan universitas ke 

lingkungan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. 

4.2.3.6. Interaksi Mahasiswa dengan Masyarakat 

Lebih dari separoh masyarakat yaitu sebesar 58,97 % sudah merasakan adanya 

pembauran dan kebersamaan antara mahasiswa dengan masyarakat. Dan sisanya sekim 

38,46 % masyarakat sangat merasakan keakraban yang tejalin antara mahasiswa dengan 

masyarakat. Jadi keseluruhan responden sudah menyatakan persetujuan bahwa 

mahasiswa KKN UNP telah mampu berinteraksi secara baik dengan masyarakat. 

4.2.3.7. Manfaat KKN bagi Mahasiswa yang Bersangkutan 

Dengan adanya program KKN telah membantu mahasiswa dalam melatih 

kemampuan berkomunikasi dengan baik. Terbukti bahwa 7 1,79 % masyarakat merasakan 

adanya peningkatan kemampuan mahasiswa dalam berbicara dan mengemukakan 

pendapat. Disamping itu KKN juga dapat mengenalkan kepada mahasiswa segala 

permasalahan yang ada pada masyarakat. 

4.2.3.8. Eksistensi KKN Masa Mendatang 

Berdasrkan data angket penelitian ini diketahui bahwa 58,97 % masyarakat setuju 

program K K N  dilanjutkan, dan 35,90 % sangat mendukung. Ini berarti sebesar 94,87 % 

masyarakat menyetujui bila program KKN ini dilanjutkan. 

4.2.3.9. Ketertiban Mahasiswa KKN 

Sebanyak 71,79 % masyarakat berpendapat bahwa mahasiswa KKN UNP sudah 

mampu mematuhi dan menjalankan aturan yang berlaku di lokasi KKN. 



4.2.3.10. Realitas pelaksanaan KKN 

Kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa UNP selama KKN sudah sesuai dengan 

situasi dan kondisi daerah lokasi KKN dilaksan&~ul. Hal ini dibenarkan oleh 69,23 % 

responden masyarakat. 

4.3. Pola Pelaksanaan KKN dimasa mendatang 

Memeperhatikan persepsi mahasiswa dan masyarakat, maka ada dua ha1 yang 

terungkap. Pertama, masyarakat berpendapat bahwa KKN yang dilakukan mahasiswa 

UNP masih dalam kategori baik. Namun kebanyakan pendapat tersebut bersifat netral 

dan tidak menunjukkan apresiasi yang tinggi (sangat baik). Bahkan ada beberapa option 

dijawab salam kategori cukup, seperti marnafaat KKN bagi mahasiswa, interaksi 

mahasiswa dengan masyarakat eksistensi KKN di masa yang akan datang dan dukungan 

masyarakat nagari. Untuk itu perlu dicari satu pola KKN yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, sedemikan rupa sehingga KKN yang dilaksanakan mendapat apresiasi penuh 

dari nasyarakat. 

UNP sebagai universitas bekas IKIP memegang tanggung jawab menghasilkan 

lulusan dalam bidang tenaga kependidikan (Guru) dan tenaga non kependidikan yang 

dapat mengembangkan diri di bidang studi yang dimiliki. Oleh sebab itu UNP perlu 

mempertimbangkan untuk membedakan jenis KKN berdasarkan bidang pendidkan dan 

non pendidikan. 

KKN bidang pendidikan dapat bergerak dalam membantu masyarakat membenahi 

pendidikan dalam masyarakat. Sebagai contoh KKN UNP dari mahasiswa-mahasiswa 

dengan latarbelakang kependidikan perlu mempelopori usaha-usaha pensuksesan wajib 

belajar 9 tahun. Para mahasiswa KKN dapat juga membantu para orang tua dalam 

mengatasi kesulitan belajar yang dialami anak-anak tempat mereka melaksanakan KKN. 

Kegiatan -kegiatan lain dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang diperoloeh dari 

observasi sebelurn pelaksanaan KKN dimulai. 

KKN mahasisiwa pendidikan ciapat dikaitak dengan program pengalaman 

lapangan. Pengalamin lapangan di1a;cukan bersamaan dengan KKN. Dengan program 

seperti ini, makasiswa yang melaksanakan PL pada pagi sarnapai siang hari di sekolah 



dapat melakukan kegiatan KKN pada sore hari dan hari libur. Dengan demikian dalarn 

satu semester ketika kegiatan PL dilaksanakan, makasiswa sekaligus melaksanakan 

kegiatan KKN. Koordinasi antara koordinator pengalaman lapangan tingkat institut denga 

LPM sebagai pelaksana KKN diperlukan. 

KKN bidang pendidikan dapat bergerak dalam menerapkan pengetahuan yang 

diperoleh di bangku kuliah sesuai dengan bidang yang digeluti. Para sisswa rfapat 

membantu mengembangkan potensi daerah sesuai kondisi dan kebutuhan mas:-~vkat. 

Kondisi dan kebutuhan ini diperoleh melalui obserbasi. 

Dengan membedakan KKN pendidikan dan KKN non kependidikan dihrr --I-?? 

tujuan dan sasaran KKN menjadi lebih jelas. Dengan lebih jelasnya tujuan d m  sxazm 

KKN mahasiswa, masayarakat penerima KKN mendapatkan mamafaat yang , * F. 
sehingga KKN UNP mendapat apresiasi yang lebih tinggi dari masyarakat. 



BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulm se'ngai 

berikut : 

1. Analisis persepsi mahasiswa dan masyarakat terhadap KKN UNP menrri7jr r-'r9:~ 

bahwa KKN UNP memberi kontribusi positif kontribusi pada pembangmzi 'a:.'? 

sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

2. Masyarakat memberi dukungan terhadap pelaksanaan KKN UNP, karena T - ' ~ " - ' ~ ~ - ~ ,  

dan masyarakat menganggap KKN UNP memberi mamfaat yang bewr 5-;i 

mahasiswa pelaksana KKN dan masyarakat sebagai penerima kegiatan 

3. Pembekalan mahasiswa sebelum melaksanakan KKN perlu diperbaiki, baik c ' ~  - 'c; 
isi maupun metode penyampaian. Hal ini sekaligus terkait tuntutan progr;ilr . I 

lebih operasional dari lembaga pelaksana KKN dan sistim pembimbingm -: .--, ' 

intensif. 

4. Eksistensi KKN UNP masa yang akan datang perlu diteruskan sesua; ,' 

tanggapan yang diberikan mahasiswa maupun masyarakat. 

5. Program KKN dimasa mendatang perlu dibagi dalam dua kategori. Pertama ';-:A 

yang dilaksanakan oleh mahasiswa dengan latar belakang kependidiKX- ,' 

mahasiswa dengan latar belakang non kependidikan. 

6 .  Mahasiswa dengan latar- belakang kependidikan perlu menyesuaikan ;..,.I ----- - 
program mereka terkait dengan aspek pendidikan seperti penuntasan wajib , 

memberi bantuan terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar dan laic-' ' 

satu kerjasama antar lembaga di UNP dapat disusun pelaksanaan KK,Y u;, 

dipadukan dengan PPL sehingga lebih efisien dari segi waktu. 

7. Mahasiswa dengan latar belakang nonpendidikan perlu menyesuaikan f-c'1-77 - 

program mereka terkait dengan aspek sesuai dengan latar belakang iln,.? : . 
dimiliki. KKN dapat dijadikan sebagai tempat implementasi ilrnu di bangl::l - -  , . . 

maupun penemuan masalah aktual yang perlu diteliti-Program KKN dapat 
- 

dengan penyusunan tugas akhir. Setelah mahasisiwa melaksankan KKN, merc:-a : 



memiliki proposal penelitian tugas akhir. Proposal ini disusun selama melaksm~7lan 

KKN 

5.2. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diberikan saran dan rekon?z:-. '.LC$ 

sebagai berikut : 

1. Perlu disusun buku pedoman KKN yang baru sebagai penyempurnaan buku : T ~  '1 .- - - 
KKN yang lama 

2. Perlu ada kerja sama antara lembaga pelaksana KKN (LPM UNP) dew- - ' ""' 

untuk mengkoordinir pelaksanaan KKN terintegrasi dengan PPL 

3. Perlu diadakan diskusi antara pelaksana KKN dengan lembaga UPPL 69- " -' 

fakultas serta jurusan selingkungan UNP bagi perurnusan buku p e d o r  -F 

eksistensi program KKN dalam kurikulurn 
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Lampiran 1. Angket Penelitian Pelaksanaan KKN Menurut Persepsi Mahasiswa 

A. Pendahuluan 

Assalamu alaikum ww. 

BapakIIbdSdr yang terhormat, 

Semoga keadaan BapakfIbdSdr. sehat wal'afiat. Arnin.. Kami memohon bantuan 

Bapak/IbdSdr. untuk memberikan tanggapan terhadap pernyataan berikut. Pernyataan 

tersebut tidak merupakan penilaian atas apa yang BapakfIbdSdr. lakukan. Oleh karena 

itu, BapakIIbdSdr. diharapkan menjawab sesuai dengan apa yang dijalani sehari-hari. 

Jawaban Bapak/IbdSdr. akan digunakan untuk pengembangan Program Kuliah Kerja 

Nyata di masa datang. Untuk menjawab pernyataan tersebut, Bapak/Ibu/Sdr. diminta 

memberi tanda silang ( X ) pada salah satu kemungkinan jawaban sesuai dengan keadaan 

yang Bapak/IbdSdr.alami dalam pelaksanaan Kuliah Ke rja Nyata. 

Demikianlah atas kesediaan dan tanggapan yang telah BapaWIbulSdr. berikan, 

karni ucapkan terima kasih. 

Wassalarnualaikurn ww 

B. Petunjuk 

Berilah tanda silang ( X ) pada salah satu kolom yang tersedia 

SS = Sering Sekali JS = Jarang Sekali 

S = Sering TP = Tidak Pernah 

J=Jarang 

C. Butir-butir Angket 

No 

1 

2 

3 

Pernyataan 

Sepengetahuan saya program Kuliah Kerja Nyata 
membantu program pembangunan yang sedang 
dijalankan di KelurahanlNagari yang menjadi lokasi 
KKN. 
Saya mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan untuk 
melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata dar; 
pemerintah dimana KKN dilaksanakan. 
Metoda yang digunakan selanla pembekalm KKN 
membosankan mahasiswa dalam memahami program 

Jawaban 

SS S SJ JS TP 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

yang akan dijalani. 
Nara surnber selama pembekalan KKN memberikan 
informasi yang saya perlukan untuk menjalankan 
progararn Kuliah Kerja Nyata. 
Penilaian pelaksanaan KKN disampaikan panitia 
selama proses pembekalan. 
Nara sumber selama pembekalan KKN menyampaikan 
materi sesuai dengall situasi dan kondisi masyarakat di 
lokasi KKN. 
Sepengetahuan saya pelaksanaan pembekalan KKN 
mendukung pengenalan terhadap program Kuliah 
Ke rj a Nyata. 
Materi yang diberikan selama pembekalan KKN sudah 
tidak sesuai dengan situasi dan kondisi daerah lokasi 
KKN yang telah ditetapkan. 
Masyarakat tempat lokasi Kuliah Kerja Nyata tidak 
perduli dengan kegiatan yang saya lakukan. 
Program yang dilaksanakan dalam KKN diawali oleh 
studi pendahuluan terhadap permasalahan 
pembangunan yang dialami masyarakat di lokasi KKN. 
Program yang telah disusun mahasiswa dalam KKN, 
sepengetahuan saya disosialisasikan terlebih dahulu 
kepada masyarakat sebelum dilaksanakan di lokasi 
KKN. 
Sepengetahuan saya kegiatan yang dilaksanakan dalam 
KKN dinunuskan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat setempat. 
Penetapan kegiatan dalam menyusun program selama 
berlangsung KKN dilakukan mahasiswa berdasarkan 
permasalahan yang dialami masyarakat. 
Kegiatan yang dijadikan prioritas program KKN di 
lokasi KKN didasarkan ide dari mahasiswa bersama 
masyarakat dan Lurahl Wali Nagari. 
Mahasiswa peserta KKN memperoleh pengalaman 
dalam menganalisis permasalahan yang dialami 
masyarakat melalui observasi dan penyusunan program 
KKN 
Kegiatan yang telah disusun selama berlangsungnya 
program KKN, sepengetahuan saya didukung oleh 
masyarakat aetempat. 
Selama berlangsungnya program KKN, didukung oleh 
masyarakat dengan menyumbnagkan material serta 
pikiran. 
Saya mengenal tujuan program I N N  melalui 

. pembekalan yang diadakan sebelum berlangsungnya 
kegiatan KKN. 
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Latihan pembekalan yang diberikan sebelum 
melaksanakan program KKN disampaikan dengan cara 
yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. 
Waktu yang disediakan untuk latihan pembekalan dan 
observasi lapangan sesuai dengan kebutuhan dalam 
perumusan program kegiatan KKN. 
Bimbingan yang diberikan dosen pembimbing, 
sepengetahuan saya membantu dalam menyelesaikar, 
permasalahan selama menjalankan program KKN. 
Kegiatan KKN, sepengetahuan saya melatih mahasiswa 
bekerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan 
permasalahan. 
Saya dan anggota kelompok terlebih dahulu menyusun 
rencana-rencana kegiatan sesuai dengan tujuan KKN 
yang telah disampaikan dalam pembekalan. 
Program KKN sepengetahuan saya melatih mahasiswa 
untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan 
masyarakat. 
Semua mahasiswa peserta KKN terlibat secara aktif 
dalam melaksanakan kegiatan kelompok selama 
berlangsungnya KKN. 
Selain kegiatan yang telah direncanakan, 
sepengetahuan saya mahasiswa peserta KKN juga 
melaksanakan kegiatan rutin di KelurahadNagari 
lokasi KKN. 
Pengalaman yang diperoleh selama KKN, menurut 
saya akan menlbantu kelancaran dalam menyelesaikan 
mata kuliah lapangan. 
Mahasiswa peserta KKN, menurut saya bekerjasama 
dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat selama 
berlangsungnya program KKN. 
Saya mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk 
melakukan Kuliah Kerja Nyata dari pimpinan dan staf 
akademika UNP. 
Sebelum melaksanakan KKN saya memperoleh 
informasi tentang program KKN UNP melalui 
pembekalan yang diadakan panitia. 
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A. Pendahuluan 

Assalamu alaikum ww. 

Bapak/Ibu/Sdr yang terhormat, 

Semoga keadaan BapaWIbdSdr. sehat wal'afiat. Arnin.. Karni memohon bantuan 

Bapak/Ibu/Sdr. untuk memberikan tanggapan terhadap pernyataan berikut. Pemyataan 

tersebut tidak merupakan penilaian atas apa yang BapakIIbdSdr. lakukan. Oleh karena 

itu, Bapak/Ibu/Sdr. diharapkan menjawab sesuai dengan apa yang dijalani sehari-hari. 

Jawaban BapaWIbu1Sdr.akan digunakan untuk pengembangan Program Kuliah Kerja 

Nyata di masa datang. Untuk menjawab pemyataan tersebut, Bapak/Ibu/Sdr. diminta 

memberi tanda silang ( X ) pada salah satu kemungkinan jawaban sesuai dengan keadaan 

yang BapaldIbu/Sdr.alami terhadap pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. 

Demikianlah atas kesediaan dan tanggapan yang telah BapaMIbuISdr. berikan, 

kami ucapkan terima kasih. 

Wassalamualaikunz ww 

B. Petunjuk 

Beriiah tanda silang ( X ) pada salah satu kolom yang tersedia 

SS = Sangat Setuju TS = Tidak Setuju 

S = Setuju STS = Sangat Tidak Setuju 

K = Kurang Setuju 

C. Butir-butir Angket 

No 

1 

2 

Pernyataan 

Sepengetahuan saya mahasiswa UNP melaksanakan 
KKN di Kelurahanmagari untuk berpengalaman dalam 
mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang 
diperolehnya di kampus. 
Penyusunan rencana kegiatan KKN UNP dilakukan 
masyarakat bersarna mahasiswa sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat lokasi KKN dilaksanakan. 

1 

Jawaban 

KS TS 

- L . U  

SS STS S 
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Program KKN Universitas Negeri Padang 
sepengetahuan saya disosialisasikan kepada 
masyarakat di Kelurahanmagari tempat pelaksanaan 
KKN. 
Menurut saya, kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa 
KKN UNP sesuai dengan kebutuhan masyarakat di 
KelurahadNagari lokasi KKN. 
Pelaksanaan program KKN UNP membantu 
pelaksanaan pembangunan di Kelurahan/Nagari. 

Penyusunan program dalam pelaksanaan KKN 
sepengetahuan saya dilakukan mahasiswa melalui studi 
pendahuluan ke lokasi KKN sebelum melakukan 
kegiatan. 
Sepengetahuan saya masyarakat memberikan 
dukungan moril dan material untuk kelancaran 
pelaksanaan KKN di KelurahadNagari lokasi KKN. 
Sepengetahuan saya kegiatan yang dijadikan prioritas 
program KKN sejalan dengan kebutuhan program 
pembangunan yang sedang dilaksanakan di 
Kelurahanmagari lokasi KKN. 
Menurut pengamatan saya kegiatan yang dilakukan 
mahasiswa KKN UNP dapat dilaksanakan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat di lokasi KKN. 
Sepengetahuan saya, pelaksanaan KKN di 
KelurahadNagari lokasi KKN dilaksanakan 
mahasiswa bersama masyarakat. 
Kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa KKN UNP, 
menurut saya bermanfaat dalarn membantu masyarakat 
meningkatkan taraf kehidupannya. 
Sepengetahuan saya kemampuan mahasiswa 
ber1;omunikasi semakin meningkat setelah menjalani 
KKN di KelurahadNagari. 
Program KKN yang dilaksanakan mahasiswa UNP, 
sepengetahuan saya sesuai dengan rencana kegiatan 
yang akan dilakukan Kelurahmagari  lokasi KKN. 
Kegiatan KKN UNP dalam pembangunan di 
KelurahadNagari lokasi KKN, menurut saya perlu 
dilanjutkan dalam kegiatan berikutnya. 
Program KKN UNP, menurut saya mendekatkan 
universitas ke lingkungan masyarakat dalam 
pelaksanaan pembangunan. 
Selama berlangsungnya KKN, menurut saya 
mahasiswa UNP menjalankan dan mematuhi aturan 
yang berlaku di lokasi KKN. 
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pembangunan. 

Program KKN yang dilaksanakan mahasiswa UNP, 
sepengetahuan saya telah membawa perubahan di 
lingkungan masyarakat lokasi KKN. 
Mahasiswa UNP selama melaksanakan KKN, menurut 
saya telah memberikan informasi yang diperlukan 
masyarakat dalam pembangunan. 
Kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa UNP selama 
KKN sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi 
daerah lokasi KKN dilaksanakan. 
Penetapan kegiatan dalam menyusun program selama 
berlangsung KKN dilakukan mahasiswa berdasarkan 
permasalahan yang dialami masyarakat. 
Program KKN UNP menurut saya memberi 
kesempatan kepada mahasiswa mengenal 
permasalahan masyarakat secara nyata. 
Pemenrintah KelurahanINagari tempat lokasi KKN 
UNP, sepengetahuan saya memberikan dukungan 
dalam pelaksanaan program KKN. 
Kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa KKN UNP, 
menurut saya dibutuhkan masyarakat dalam 
pembangunan. 
Sepengetahuan saya pelaksanaan KKN UNP membuat 
masyarakat mengenal informasi baru tentang ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
Menurut saya keikutsertaan mahasiswa UNP dalam 
KKN membuat mahasiswa semakin dewasa dalam 
membantu masyarakat menyelesaikan masalah dalam 
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Pencapaian prioritas kegiatan thdp keb. program pemb.pemerintah 5 5 32 
8 6 31 
9 5 30 
13 4 31 - 
15 19 18 
23 10 26 

lnteraksi mahasiswa dengan masyarakat I 0  , 2," ' - 
-- - 

Manfaat KKN bagi mahasiwa 12 7' - - -  
Du kungan masyarakat 21 , . . I? 

25 / 
-8 i Eksistensi KKN masa mendatang 14 ' . . 

-. 

Ketertiban mahasiswa KKN 16 
Realitas pelaksanaan KKN 19 -- 
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