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BAB IV 

DUKUNGAN DAN KENDALA YANG DIJUMPAI 

 

 

A. Dukungan 

Dalam pelaksanaan program kerja mahasiswa KKN Terpadu 

Posdaya Universitas Muhammadiyah Tangerang Tahun 2014 di Desa Bojong 

Renged Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang mendapat banyak 

dukungan baik dari pihak internal kelompok KKN maupun pihak eksternal, 

sehingga semua program kerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan 

sesuai dengan harapkan. 

Adapun faktor pendukung dari pihak intern kelompok yang 

menunjang program kerja kelompok KKN Terpadu Posdaya “TUNAS 

MEKAR” di Desa Bojong Renged adalah : 

1. Latar belakang disiplin ilmu setiap anggota kelompok KKN yang 

berbeda sehingga semua program kerja mahasiswa KKN di Desa Bojong 

Renged dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan bidang masing – 

masing anggota kelompok. 

2. Sikap kooperatif, pengertian dan kekeluargaan dari setiap anggota 

kelompok KKN sehingga terhindar dari kesalah fahaman diantara 

anggota kelompok yang bisa menjadi penghambat dalam pelaksanaan 

setiap program kerja yang telah direncanakan. 
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3. Keaktifan setiap anggota kelompok dalam mencari dukungan secara 

moril maupun materil dari pihak luar untuk menunjang setiap kegiatan 

yang akan dilaksanakan. 

4. Peranan dosen pembimbing lapangan sangat membantu kelancaran 

program kerja mahasiswa. Dosen pembimbing yang datang untuk 

memonitoring dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan program 

kerja mahasiswa KKN dan banyak mengarahkan dalam mengatasi 

kekeliruhan yang dilakukan. Dosen pembimbing juga memberikan 

arahan – arahan pada mahasiswa, usulan – usulan dan nasehat – nasehat, 

serta solusi yang terbaik bagi permasalahan yang dihadapi selama 

melaksanakan program kegiatan selama KKN di Desa Bojong Renged. 

Disamping faktor pendukung dari pihak intern kelompok, ada pula 

faktor pendukung dari pihak ekstern, yang diantaranya adalah: 

1. Respon dan dukungan dari pihak pemerintah Desa Bojong Renged yang 

bersedia menerima kami untuk melaksanakan semua program kegiatan 

KKN di Desa Bojong Renged. 

2. Masukan dan arahan Kepala Desa Bojong Renged dalam penyusunan 

program hingga pelaksanaan kegiatan dan mengatasi semua masalah 

yang berkembang selama kegiatan KKN. 

3. Partisipasi dan kerja sama aparatur desa setempat dalam pelaksanaan 

kegiatan KKN. 

4. Antusiasme warga dalam mengikuti setiap program kegiatan KKN. 
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5. Antusiasme anak-anak dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan belajar 

yang diadakan di posko KKN. 

6. Tersedianya tempat untuk melaksanakan kegiatan PAUD, MI, SD, 

bimbingan belajar, penyuluhan – penyuluhan dan kegiatan KKN lainnya. 

 

B. Kendala yang Dijumpai 

Meskipun selama melaksanakan kegiatan KKN kami mendapat 

banyak dukungan dari berbagai pihak, bukan berarti kami tidak menghadapi 

kendala dalam pelaksanaannya, antara lain : 

1. Kendala dari pihak internal kelompok: 

a. Anggota kelompok KKN Desa Bojong Renged yang mayoritas 

adalah pekerja membuat setiap anggota kesulitan dalam membagi 

waktu sehingga menyebabkan tumpang tindih job description. 

b. Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan setiap program kegiatan 

KKN yang hanya ditentukan pada setiap akhir akan menyebabkan 

kurangnya persiapan dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, 

kegiatan PAUD, MI, SD, bimbingan belajar dan penyuluhan – 

penyuluhan tetap berjalan setiap hari. 

c. Kurangnya rasa kebersamaan dalam kelompok yang mengakibatkan 

tidak efektifnya kinerja kelompok dalam merealisasikan program 

yang diusung. 
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2. Kendala dari pihak eksternal kelompok : 

a. Masih banyaknya masyarakat yang acuh tak acuh dengan kehadiran 

mahasiswa KKN sehingga enggan untuk berpartisipasi dalam setiap 

kegiatan yang telah direncanakan. 

b. Anggapan masyarakat bahwa mahasiswa yang turun kelapangan 

telah dibekali dengan dana yang besar menyebabkan munculnya 

anggapan bahwa masyarakat akan mendapat bayaran jika ikut 

berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini 

disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat 

sehingga setiap hal yang mereka lakukan berorientasi pada uang. 

c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi 

anak – anak usia dini menyebabkan masih adanya orang tua enggan 

untuk mengikut sertakan putra – putri mereka dalam kegiatan 

bimbel. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat 

desa setempat. 

d. Kurangnya SDM yang kompeten sehingga sulit untuk melakukan 

kaderisasi anggota Posdaya “TUNAS MEKAR” yang telah dibentuk. 

Selain dari beberapa kendala yang menghambat program kerja diatas 

masih ada faktor – faktor kecil yang menghambat dalam melaksanakan 

program kegiatan mahasiswa selama berada dilokasi KKN akan tetapi 

dengan kekompakan dan semangat semua angota KKN semua kendala bisa 

diatasi. 


