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KATA SAMBUTAN 

Ketua STIT Rakeyan Santang Karawang 

 

Assalamualaikum Wr Wb  

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas perkenan-Nya lah Kita senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat. Saya 

atas nama pribadi maupun institusi STIT Rakeyan Santang Karawang mengucapkan selamat atas ditulisnya 

buku dengan judul “BUNGA RAMPAI KKN TEMATIK 2021: Kumpulan Catatan Pengalaman Mahasiswa STIT 

Rakeyansantang dalam Melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat”. Kehadiran buku ini tidak lepas atas peran 

dari seluruh mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik 2021 dan para Dosen Pembimbing 

Lapangannya serta LPPM STIT Rakeyan Santang yang juga telah berbagi ilmu kepada para peserta KKN tentang 

menulis artikel di media online. 

Buku bunga rampai ini selain sebagai bukti otentik pelaksanaan kegiatan KKN Tematik mahasiswa STIT Rakeyan 

Santang tahun 2021, juga diharapkan dapat menambah sumbangsih pengetahuan tentang beragam kegiatan-

kegiatan implementasi dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang menjadi salah satu unsur Tridarma 

Perguruan Tinggi. 

STIT Rakeyan Santang Karawang memang telah mencoba melakukan beberapa perubahan dan inovasi ke arah 

yang lebih baik dalam pengelolaan Perguruan Tinggi, hal ini diwujudkan dengan pelaksanaan program KKN 

yang mewajibkan para mahasiswa sebagai peserta menghasilkan produk luaran dalam bentuk laporan KKN, 

video kegiatan, artikel, jurnal dan book chapter.  

Kewajiban peserta KKN untuk menulis sebuah artikel pada media online, yang kemudian disatukan menjadi 

sebuah buku Bunga Rampai merupakan salah satu upaya dalam menciptakan mahasiswa-mahasiswa Kami 

sebagai calon Guru untuk mempunyai kemampuan dalam menulis. Menulis adalah salah satu kemampuan 

yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru, karena kemampuan ini selain akan bermanfaat untuk guru itu 

sendiri, juga dapat memberikan dampak positif kepada orang lain.   

Sebagai seorang dosen dan juga saat ini sebagai Ketua STIT Rakeyan Santang Karawang merasa bangga dengan 

tersusunnya buku Bunga Rampai ini. Secara pribadi dan institusi, saya juga mengucapkan terima kasih banyak 

untuk para penulis dan saya berharap kehadiran buku ini dapat bermanfaat dan sebagai salah satu bentuk 

implementasi kebijakan “Merdeka Belaja-Kampus Merdeka” yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan yang menonjolkan “literasi baca” sebagai fokus pengembangan sumberdaya manusia Indonesia.  

Semoga segala usaha dan jerih payah yang telah dilakukan dapat menjadi amal kebaikan dan membawa 

manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Karawang pada khususnya, dan di 

Indonesia pada umumnya. 

Wassalamualaikum Wr Wb 

Salam Merdeka belajar 

Ketua STIT Rakeyan Santang Karawang 

 

 

 

 

 

 

Hendar, SE, S.AP, M.Sc, MH 

NIDN. 2126077001 

https://e-guru.id/
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KATA PENGANTAR 

 

Assalammualaikum Wr Wb 

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa yang senantiasa memberikan 

kesehatan dan keselamatan bagi Kami, sehingga dapat menyelesaikan penulisan buku Bunga Rampai ini. 

Dalam penyusunan buku ini, kami telah berusaha sebaik-baiknya untuk menyajikan apa saja yang terjadi 

selama di lapangan dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik STIT Rakeyan Santang 

Karawang Tahun 2021. 

Buku ini diberi judul Bunga Rampai KKN Tematik 2021: Kumpulan Catatan Pengalaman Mahasiswa STIT 

Rakeyansantang dalam Melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam buku ini berisikan tulisan-tulisan 

pelaksanaan beragam kegiatan yang menjadi program kerja mahasiswa selama melaksanaan KKN di Desa 

Kutapohaci Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang selama bulan September 2021, yang sebelumnya sudah 

dimuat di media online kompasiana.com dan kumparan.com. 

Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat menjadi sebuah bukti pelaksanaan kegiatan KKN Tematik STIT 

Rakeyan Santang Karawang Tahun 2021 serta sebagai sarana atau media mahasiswa dalam meningkatkan 

kemampuan literasinya, khususnya dalam menulis artikel. 

Kami menyadari sepenuhnya apa yang telah kami tuangkan menjadi tulisan artikel yang kemudian disatukan 

dalam buku ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat 

diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan buku sejenis dikemudian hari. 

Kami juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat Kami sebutkan satu persatu, yang 

telah terlibat dan memberikan kontribusi positif serta membantu atas terbitnya Buku ini. Selanjutnya Kami 

berharap, semoga buku ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca. 

Wassalamualaikum Wr. Wb.  

 

Karawang,    Oktober 2021 

 

 

Tim Penulis 
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1. Pemanfaatan Botol Bekas untuk Alat Peraga Edukasi 

M. Rosad, Siswanti 

 

Melalui kegiatan KKN STIT RAKEYAN SANTANG membangun desa di bidang Pendidikan, 

mengharapkan apa yang diaplikasikan di lingkungan sekolah terutama SD dapat menambah 

wawasan serta dapat memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas menjadi suatu alat peraga 

yang dapat menunjang materi pendidikan terutama di SDN II Kutapohaci Desa Karees RT 12 / RW 06 

Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 

Selama mengikuti kegiatan KKN, yang berlangsung sejak tanggal 1 September 2021 hingga 30 

september 2021, terkebih dahulu penulis mengindentifikasi masalah dan kendala-kendala selama 

pembelajaran online selama berlangsung hampir satu tahun setengah di SDN II Kutapohaci ini. 

Kemudian, penulis melihat program yang sedang dilaksanakan sekolah dan disandingkan dengan 

perencanaan kami. 

Pembelajaran dengan mengembangkan motorik anak ini diharapkan membuat anak lebih 

memahami materi yang akan dipelajari terutama pada mata pelajaran (Mapel) Pengetahuan Alam 

atau Sains. 

Anak akan lebih cepat paham apabila materi yang disampaikan cepat terserap dengan baik. Dengan 

adanya pemanfaatan botol bekas yang dijadikan alat peraga ini nantinya anak akan lebih termotivasi 

untuk melakukan berbagai inovasi dan kreativitas dari bakat mereka. 

Alat peraga adalah alat alat yang digunakan untuk membuat membantu memudahkan dan 

memahami suatu konsep secara tidak langsung termasuk dalam kelompok ini diantara lain 

model,  kartu dan poster. 

Manfaat APE (Alat Peraga Edukasi) di antaranya: 

1. Alat peraga merupakan salah satu penunjang dalam menyampaikan materi yang diaplikasikan 

atau pengalaman langsung agar mudah dipahami dan di pelajari oleh siswa. 

2. Melatih kreatifitas atau terjalin komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa. 

3. Mengaktifkan atau terjalin komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa 

4. Memusatkan perhatian siswa terhadap pelajaran yang diberikan guru  

5. Agar siswa memahami konsep-konsep IPA dan keterkaitannya  dengan kehidupan sehari hari. 

6. Menarik minat siswa untuk belajar. 

Alat Peraga yang kami simulasikan adalah alat peraga paru - paru ini merupakan model konsep dari 

bagian pernapasan manusia.  

Menghirup udara merupakan salah satu proses bernapas. Bernapas merupakan aktifitas tubuh yang 

setiap saat dan secara teratur kita lakukan. Bernapas berarti melakukan aktivitas  menghirup dan 

mengeluarkan udara. Manusia bernapas untuk memperoleh oksigen yang digunakan dalam proses 

metabolisme tubuh.  

Seperti kita ketahui bahwa organ pernapasan pada manusia adalah paru paru. Dimana paru - 

paru  merupakan bagian yang terpenting dari tubuh manusia. Karena fungsi dari paru - paru itu 

sendiri adalah sebagai tempat untuk pertukaran udara dalam diri manusia yang juga dimiliki mahkluk 

lainnya.  
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Berikut cara pembuatan alat peraga model paru-paru dari botol bekas: 

1. Bahan dan alat 

 Botol plastik  air mineral besar 

 Balon besar untuk dijadikan lembaran karet 1 buah 

 Balon kecil buat paru-paru 2 buah 

 Karet gelang 2 buah 

 Plastisin 

 Sedotan 2 buah 

 Gunting 

 Selotip 

 

2. Langkah-langkah kegiatan 

 Potong bagian bawah  botol 1/4 bagian 

 Buatlah selang dari 2 sedotan yang digabungkan dengan isolatip 

 Masukkan ujung sedotan ke dalam balon kecil lalu ikat dengan karet 

 Lalu Rakitlah alat dan bahan yang telah kamu siapkan menjadi model paru-paru 

 Lubangi tutup botol lalu masukkan ujung sedotan yang lain 

 Kemudian tutup pinggiran lubang botol dengan plastisin agar rapat 

 Tutup lubang botol  bawah dengan balon besar yang telah dipotong lalu isolatip 

sekelilingnya 

 Tariklah perlahan-lahan karet balon bagian bawah botol, kemudian lepaskan ke posisi awal. 

 Amatilah perubahan yang terjadi 

Dengan adanya pembuatan alat peraga model paru-paru  yang diajarkan  kepada siswa kelas 5 SDN II 

Kutapohaci ini, maka secara tidak langsung mereka dapat  mempelajari bagaimana cara kerja paru-

paru pada proses pernapasan. 

Gambar 3: Siswa SDN II Kutapohaci Menggunakan APE dari Botol Bekas 
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Proses pernapasan manusia dibagi menjadi proses menghirup uadara (inspirasi) dan proses 

mengembuskan udara (ekspirasi). Pada alat peraga ini kita dapat mengindentifikasikanya sebagai 

berikut:  

1. Botol kita ibaratkan sebagai tubuh manusia. 

2. Sedotan sebagai batang tenggorokan  

3. Balon pada selang sedotan  sebagai paru paru. 

4. Ketika balon pada alas botol ditarik kebawah balon paru-paru akan mengembang.  Hal ini 

seperti apabila kita bernapas dengan mengembangkan perut di ikuti masuknya udara kedalam 

paru - paru. Dan ketika balon dilepas kembali seperti kita menghembuskan udara. 

Akhirnya dengan pembuatan APE model paru-paru dari pemanfaatan botol bekas, kami berharap 

dapat menjadikan seorang pengajar bisa membuat alat peraga yang dapat bermanfaat dan tentunya 

bisa lebih dikembangkannya lagi untuk mengali pengetahuan yang lebih mendalam dan inovatif. 

DPL: Dra. Nurchabibah, M.Pd 

 

Sumber: 

https://www.kompasiana.com/anwarasyifaa0372/6150042df9f60c56b017df32/kkn-stit-rakeyan-

santang-mengajak-siswa-sdn-02-membuat-alat-peraga-paru-paru-dari-botol-bekas?page=all 
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2. Membuat APE Dengan Melibatkan Peserta Didik 

Aswaty, Pingki Noor Nirwana 

 

Dalam kondisi seperti sekarang ini tentunya sulit untuk memberikan pembelajaran kepada Anak Usia 

Dini (AUD), karena keadaan negara yang sedang dilanda pandemi covid.  Oleh karena itu, selaku 

pendidik harus mencari solusi untuk mengatasi bagaimana cara pembelajaran yang efektif agar AUD 

dapat pembelajaran secara optimal dan tidak membuat peserta didik AUD cepat jenuh/bosan di 

dalam kelas. 

Pada kesempatan ini, kami mahasiswa STIT RAKEYAN SANTANG melaksanakan KKN di desa 

Kutapohaci Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang dari tanggal 1 sampai dengan 30 September 

2021 dengan mengusung KKN Tematik. Kelompok kami ditempatkan di dusun Babakan Cikonju RW 

04, dan mengambil sasaran program di bidang pendidikan.  

APE (Alat Permainan Edukatif) merupakan sarana pendukung pembelajaran di sekolah Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD). APE terdiri dari APE luar dan APE dalam, APE luar terdiri dari ayunan, jungkat 

jungkit dan lain sebagainya, sedangkan APE dalam terdiri dari puzzle, leggo, balok kayu dan lain 

sebagainya. 

Dengan bermain APE biasanya anak akan merasa senang, kegiatan bermain mereka lebih bermakna, 

membangun daya imajinasi dan mereka tidak cepat jenuh/bosan di kelas.  

Jika mereka jenuh/bosan, biasanya akan timbul kegaduhan di kelas. Sehingga membuat guru harus 

ekstra sabar menghadapi situasi tersebut. Maka dari itu kelompok kami memperkenalkan 

pembuatan APE dari bahan yang mudah didapat dan ada disekitar kita. 

Mengingat di desa Kutapohaci, kecamatan Ciampel kabupaten Karawang, merupakan zona hijau, 

sehingga sekolah- sekolah sudah melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. 

Kami berkunjung ke lembaga TKQ Al-Barokah, di desa setempat dan kami lihat pembelajarannya 

masih menggunakan metode klasikal, kami pun melihat peserta didiknya merasa haus pembelajaran 

yang bertema belajar sambil bermain, sehingga kami terpikir untuk mengajak peserta didik belajar 

sambil bermain dengan membuat pasir kinetik/pasir ajaib. Selanjutnya kami meminta izin kepada 

kepala sekolah dan guru kelas untuk mengajak peserta didik membuat APE dari bahan-bahan yang 

ada di rumah, yang biasa dijumpai di dapur. 

Pembuatan pasir kinetik/pasir ajaib bahan-bahannya sebagai berikut: 

 Tepung Beras kg 

 Minyak sayur kg 

 Pewarna makanan (pasta) 

Adapun cara membuatnya adalah: 

 Masukan tepung beras ke dalam wadah (baskom) 

 Campurkan minyak sayur dan pewarna makan hingga larut 

 Lalu masukan larutan tersebut kedalam wadah yang berisi tepung beras tadi 

 Kemudian aduk atau diadoni/diuleni dengan menggunakan jari tangan, tidak menggunakan 

alat/sendok, cukup diremas-remas dengan jari tangan, hinga larutan tersebut tercampur 

rata dengan tepung beras. 
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Dalam pembuatan pasir kinetik/pasir ajaib kami melibatkan peserta didik, agar mereka ikut 

merasakan eksperimen pembuatan APE tersebut. Setelah jadi kami mengajak peserta didik untuk 

mencetak pasir kinetik/pasir ajaibnya dengan cetakan kue atau cetakan agar-agar/jeli. 

Dari kegiatan tersebut perserta didik terlihat antusias dan senang melakukannya. Kegiatan ini 

menstimulus aspek-aspek perkembangan AUD, yaitu motorik kasar pada kegiatan meremas-remas 

adonan yang  akan menjadi pasir kinetik, mengenal warna, mengenal benda cair, mengenal tektkstur 

pada saat pencampuran minyak ke dalam adonan tepung beras dan mengenal bentuk serta 

mengenal besar kecil pada saat peserta didik mencetak pasir kinetik/pasir ajaib. 

Dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut bahkan menginspirasi guru-gurunya untuk melakukan 

kegiatan ragam main lainnya dengan membuat APE tanpa harus membeli. 

DPL: Gina Kania, S.Pd, M.I.Kom 

 

Sumber: 

https://www.kompasiana.com/aswatysuniman0094/615458c306310e3bf72a53f2/membuat-ape-

dengan-melibatkan-peserta-didik?page=all 

 

 

 

 

Gambar 1: Kolase Foto Anak Membuat APE 
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3. APE Melalui Huruf dan Angka Ajaib dengan Teknik Melompat Zig-Zag 

untuk Meningkatkan Kemampuan Motorik Kasar Anak 

Dian Rosdiana, Umi Laela Sari 

 

APE sering dikenal sebagai makanan masyarakat Indonesia dengan bentuk lingkaran dan terbuat dari 

bahan utama tepung. Sedangkan APE yang dimaksud adalah Alat Permainan Edukatif yang sering 

digunakan dalam dunia Pendidikan Anak Usia Dini. Alat ini terbuat dari bahan sederhana yang fungsi 

nya untuk membantu merangsang minat belajar Anak Usia Dini. Jadi APE adalah Alat bermain dan 

belajar. Bukan kue, tapi alat edukasi yah gaiss...... 

Seperti yang kita ketahui bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sangat penting untuk diberikan sedini 

mungkin, dengan harapan dapat membantu perkembangan dalam mencapai kriteria yang harus 

dimiliki pada usia keemasan (golden age) anak. 

Anak Usia Dini (AUD) memerlukan stimulasi dalam mengembangkan seluruh aspek perkembangan 

dengan optimal, oleh karena itu perlu adanya rangsangan dari luar yang dapat menarik minat anak 

untuk belajar dengan salah satunya melalui bermain.  

Sebagai tenaga pendidik, kita harus dapat mencari berbagai alternatif permainan yang dapat 

digunakan sebagai media belajar ataupun metode dalam meningkatkan seluruh aspek 

perkembangan anak. 

Dalam kesempatan ini, kami mahasiswa STIT Rakeyan Santang Karawang melaksanakan KKN di Desa 

Kutapohaci Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. Mulai dari tanggal 1 sampai dengan 30 

September 2021 dengan mengusung KKN Tematik dengan tema "Membangun Desa Melalui Bidang 

Pendidikan dan Ekonomi Keluarga dalam Implementasi MBKM pada Masa Pandemi" 

Kami ditempatkan di dusun Kedungwaru RW 03 di bidang Pendidikan. Saat kami berkunjung ke 

Lembaga PAUD Nurul Falah, di lembaga tersebut sudah dilaksanakan pembelajaran tatap muka. 

Mengingat di Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang sudah memasuki zona 

hijau. Sehingga kami dapat melihat KBM di PAUD tersebut secara keseluruhan, mulai dari awal 

masuk hingga pulang. 

Saat kami melakukan Identifikasi di PAUD tersebut, kami melihat pembelajarannya masih 

menggunakan Metode Klasikal. Dimana guru hanya mencontohkan dan anak meniru apa yang 

dicontohkan. Hari berikutnya kamipun tergerak untuk ikut serta mengajar di lembaga tersebut 

dengan kemampuan yang kami dapat dibangku kuliah. Pada saat kami berada di depan kelas, anak-

anak merasa sangat antusias dengan pengajaran dari kami. 

Kami membuat Alat Permainan Edukatif (APE) yang disebut angka dan huruf ajaib. Dimana kami 

menyiapkan botol plastik bekas yang telah diberi angka 1 sampai 5, lalu anak menggelindingkan 

menggunakan bola agar mengenai botol yang sudah diberi angka, bila bola tersebut menjatuhkan 

botol yang bertuliskan angka, maka anak harus memasukan daun kedalam botol sesuai jumlah angka 

yang tertulis di botol tersebut. Anak terlihat tampak senang mengikuti kegiatan tersebut. 

Berikutnya kami membuat angka 1-10 dan huruf vokal dengan menggunakan kertas yang bertuliskan 

angka dan huruf yang ditempel dilantai, kemudian kamipun membuat garis lurus dan garis zig-zag 

dengan menggunakan lakban hitam yang ditempel di lantai. Lalu anak berjalan lurus dengan 
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membawa buku diatas kepala untuk melatih keseimbangan. Kemudian anak melompat zig-zag 

sambil menginjak dan menyebutkan angka tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alat Permainan Edukatif (APE) dapat meningkatkan minat belajar anak, sehingga secara tidak 

langsung anak belajar sambil bermain. Dengan demikian anak mampu mengingat apa yang telah 

dilalukan disekolah. 

DPL: Sony Kuswandi, S.T, M.T 

 

Sumber: 

https://www.kompasiana.com/kania5495/6156a0ed0101901edf23e6f2/ape-melalui-huruf-dan-

angka-ajaib-dengan-teknik-melompat-zig-zag-sebagai-alat-bermain-untuk-meningkatkan-

kemampuan-motorik-kasar-anak?page=all#section1 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Bermain Melompat Zig-Zag AUD 
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4. KKN STIT Rakeyan Santang Karawang                          

Mengenalkan APE Diorama Laut 

Siti Munawaroh, Juni Permatasari 

 

Melalui kegiatan KKN STIT Rakeyan Santang 2021 dengan mengusung tema membangun desa di 

bidang pendidikan Anak usia Dini. Selama mengikuti kegiatan KKN yang berlangsung sejak tanggal 1 

September 2021 hingga 30 September 2021. 

Terlebih dahulu penulis telah mengindentifikasi masalah dan kendala kendala selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung di karenakan kurangnya Alat Peraga Edukasi (APE) yang di gunakan di 

saat pembelajaran berlangsung di Paud Mawar yang terletak RT 12/RW 06 di Dusun Karees Desa 

Kutapohaci Kecamatan Ciampel. 

Disini penulis akan memperkenalkan APE Diorama laut yang kebetulan di PAUD Mawar tersebut 

sedang belajar tentang tema lingkungan yang subtemanya adalah lingkungan laut. APE bisa menjadi 

pengalaman belajar yang baik bagi anak usia dini. 

APE akan membuat anak-anak bermain sambil belajar dengan senang. Pengalaman anak usia dini 

apabila mengenal APE yang sesuai dengan tema dan subtemanya yang ada di PAUD dapat 

meningkatkan aspek-aspek perkembangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Hasil Karya APE oleh Mahasiswa KKN STIT Rakeyan Santang 
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Aspek-aspek perkembangan seperti Nilai agama dan moral, Motorik, Sosem, Bahasa, Kognitif dan 

Seni. Alat permainan edukatif dapat merangsang aktifitas dan dapat menstimulus perkembangan 

dan pertumbuhan anak. 

Diorama adalah sebuah miniatur yang sengaja dibuat berdasarkan aslinya. Mengingat temanya 

adalah lingkungan dan sub temanya tentang lingkungan laut, maka penulis mau menceritakan apa 

saja yang ada di dalam laut. Seperti yang kita ketahui di dalam laut banyak terdapat jenis ikan dan 

karang. 

Dengan membuat diorama laut ini, penulis ingin memperkenalkan pada anak-anak, sehingga mereka 

dapat membayangkan keadaan yang ada di dalam laut dan di atasnya ada sebuah pantai, dan 

biasanya anak anak suka sekali dengan pantai. 

Bahan dan alat untuk membuat diorama laut yaitu karton, kardus, air mineral, styrofoam, lem 

kertas, platisin, batu-batuan, benang, kapas, kertas origami, lem tembak, pasir ajaib, manik manik 

dan staples (hekter). 

Lingkungan laut dalam tema ini mengenalkan anak anak Paud untuk belajar mengenal tentang aneka 

binatang laut. Biasanya mungkin anak-anak hanya mengenal dari tv dan buku, dan untuk memahami 

kehidupan di dalam laut mereka perlu pergi ke pantai. 

Dengan adanya APE Diorama laut ini, anak-anak  bisa melihat penampilan dalam gambar. APE 

Diorama laut ini dibuat dengan mencakup 6 aspek perkembangan antara lain:  

1. Nilai agama dan moral: mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. 

2. Motorik: menggunakan anggota tubuh untuk untuk pengembangan motorik kasar dan halus. 

3. Kognitif: menyampaikan tentang apa dan bagaimana benda benda disekitar nya (nama,warna, 

tekstur, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, fungsi dan ciri ciri lainnya) melalui berbagai hasil 

karya. 

4. Bahasa: menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif (mengungkapkan bahasa secara verbal 

dan nonverbal), contohnya menceritakan kembali isi cerita secara verbal. 

5. Sosem: memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri. 

6. Seni: menunjukkan hasil karya dan seni. 

Dengan adanya APE Diorama laut ini di Paud Mawar  yang terletak di dusun Karees  RT 12/RW 06 

Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel, terlihat  sekali anak usia dini merasa senang dan antusias.  

Dari apa yang telah kelompok kami lakukan, kami berharap dapat memotivasi seorang pengajar agar 

lebih kreatif dan inovatif untuk membuat APE di setiap tema pembelajarannya. 

DPL: Dra. Nurchabibah, M.Pd 

 

Sumber: 

https://www.kompasiana.com/siti30215/61557fa628817502fe0c1333/kkn-stit-rakeyan-santang-

karawang-mengenalkan-ape-diorama-laut?page=all#section1 
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5. Implementasi Pendidikan Islam Melalui Penanaman                           

Nilai-nilai Karakter dalam Kegiatan Belajar Mengajar 

Apey, Herni Purwaningsih, Septi Nur Fauziyah 

 

KKN tematik merupakan suatu media yang efektif dan edukatif dengan proses menerjunkan 

mahasiswa ketengah-tengah masyarakat untuk menangkap dan menghayati denyut nadi kehidupan 

masyarakat.  

Selain itu juga mahasiswa mampu menangkap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh 

masyarakat. Sumber daya yang akan dikembangkan dan aspirasi serta harapan yang diimpi-impikan 

masyarakat.  

Dalam proses kegiatan inilah akan terjadi interaksi sinergis, saling menerima dan memberi, saling 

asah, saling asih dan asuh antar mahasiswa serta dengan masyarakat. 

Melalui kegiatan KKN Tematik STIT Rakeyan Santang 2021 dengan mengusung tema  "Membangun 

desa melalui bidang pendidikan dan ekonomi keluarga dalam implementasi MBKM pada masa 

pandemi", penulis selaku mahasiswa yang ikut serta ingin membantu pemerintah dalam program 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) kepada para peserta didik, maupun memberikan bantuan 

kepada tenaga pendidik dalam membantu program membangun karakter pendidikan yang lebih baik 

melalui pendampingan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Kelompok kami mempunyai kesempatan membantu program penguatan pendidikan karakter di 

Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. Potensi di bidang pendidikan yang 

berada di Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang khususnya di RW 01 terdapat 

sekolah PAUD dan DTA Al-Ittihad dibawah yayasan Al-Ittihad Center Indonesia. 

Selain itu terdapat taman pendidikan Al Qur’an yang melakukan pelayanan pendidikannya di malam 
hari dengan santri usia PAUD sampai dengan SMA. PAUD Al Ittihad berdiri tahun 2017 sedangkan 

DTA berdiri pada tahun 2016 yang beralamat lengkap di Dusun Parakan Terus RT. 01 RW . 01 

Kutapohaci, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang Jawa Barat. 

Selama mengikuti kegiatan KKN, yang berlangsung sejak 1 September 2021 hingga 30 September 

2021, terlebih dahulu kami mengidentifikasi masalah dan kendala-kendala selama kegiatan belajar 

mengajar berlangsung antara lain penggunakan fasilitas gedung yang dipakai dalam 3 waktu selama 

satu hari,  pagi oleh PAUD, sore oleh DTA dan malam hari TPQ mengakibatkan ketidakamanan dalam 

penyimpanan mainan anak PAUD dan kondisi ruangan yang tidak dapat tertata dengan rapi. Hal 

tersebut dikarenakan implementasi dalam pendidikan islam melalui penanaman nilai-nilai karakter 

sangat kurang. 

Majid & Andayani (2012) menjelaskan bahwa dalam Islam terdapat tiga nilai utama, yaitu akhlak, 

adab, dan kateladanan. Akhlak merujuk kepada tugas dan tanggung jawab selain syari’ah dan ajaran 
Islam secara umum.  

Adab merujuk kepada sikap yang dihubungkan dengan tingkah laku yang baik. Sedangkan 

keteladanan merujuk kepada kualitas karakter yang ditampilkan oleh seorang muslim yang baik yang 

mengikuti keteladanan Nabi Muhamad Saw. Ketiga nilai inilah yang menjadi pilar pendidikan 

karakter dalam Islam. 
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Dalam mengatasi masalah dan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, kami mengadakan 

pendekatan  baik kepada guru-guru maupun siswa yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di 

PAUD dan DTA.  

Setelah melakukan pendekatan kemudian pendampingan dilakukan guna mengatasi permasalahan 

tersebut. Pendampingan yang kami lakukan dengan terlibat dalam proses kegiatan belajar mengajar 

baik di PAUD maupun DTA melalui implementasi pendidikan islam melalui nilai-nilai karakter.  

Pemberian contoh yang baik hal yang paling penting kami lakukan sebagai peserta KKN, bagaimana 

cara menanamkan nilai-nilai karakter yang dimulai dari diri sendiri akan menularkan kepada orang 

lain. Bagaimana cara memberikan pijakan atau arahan yang baik dilakukan oleh seorang guru 

terhadap murid-muridnya serta motivasi yang terus dilakukan baik kepada guru maupun siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakter yang perlu dibangun dari PAUD adalah kemandirian anak-anak, guru sangat berperan 

penting menanamkan kemandirian pada anak dengan memberikan kenyamanan ketika di sekolah, 

siapa yang harus dimintai tolong untuk membantu ketika mereka mengalami kesulitan di sekolah, 

bagaimana cara meminta tolong dan apa yang harus dilakukan sebelum meminta pertolongan. 

Ketika kenyamanan itu sudah dirasakan oleh anak di sekolah dengan sendirinya mereka akan 

terlepas dari ketergantungan kepada orang tuanya. 

Gambar 5: Pendampingan Kegiatan Belajar-Mengajar di PAUD & DTA Al-Ittihad 
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Karakter yang terus dibangun di DTA adalah tanggung jawab, hal ini yang mendorong permasalahan 

kurang tertatanya ruang kelas yang digunakan dan keamanan dalam penyimpanan mainan PAUD. 

Pendampingan yang kami lakukan dengan memberikan motivasi baik kepada guru maupun siswa 

dengan cara pemberian contoh, bagaimana dan apa yang harus dilakuakan setelah selesai 

melakukan kegiatan belajar mengajar.  

Guru mengarahkan anak-anak untuk bertanggung jawab merapikan kembali meja dan kursi yang 

telah mereka gunakan dan bagaimana supaya karakter tanggung jawab ini terus tertanam dalam diri 

anak melalui pembiasaan sehari-hari. 

Selain pendekatan dan pendampingan dalam implementasi pendidikan melalui penanaman nilai-nilai 

karakter, dalam mengatasi permasalahan diatas, kami peserta KKN ikut melakukan penataan kelas 

dengan cara memindahkan barang-barang yang tidak terpakai seperti meja dan kursi yang rusak 

keluar dari ruang kelas, mendekorasi ruang kelas dan menata kembali ruang kelas supaya nyaman 

untuk digunakan. 

Masa pandemi mengakibatkan kegiatan KKN kami hanya dilakukan selama 4 hari dalam seminggu 

sehingga evaluasi dan pendampingan dalam implementasi pendidikan islam melalui penanaman 

nilai-nilai karakter di PAUD dan DTA Al Ittihad kurang maksimal. 

Program KKN Tematik STIT Rakeyan Santang 2021 ini sangat diharapkan dapat membantu 

pemerintah mengelola dunia pendidikan ini, terutama dalam kondisi pandemi seperti ini. 

Implementasi pendidikan islam melalui penanaman nilai-nilai karakter sangat penting dilakukan 

karena islam sendiri mengajarkan kepada kita untuk selalu menanamkan 3 nilai utama dalam 

kehidupan yaitu akhlak, adab dan keteladanan. 

Masyarakat sangat berharap kegiatan KKN yang kami lakukan dalam waktu yang terbatas ini bisa 

dilakukan di lain waktu dan interaksi dengan masyarakat desa Kutapohaci Kec. Ciampel Kab. 

Karawang bisa terus terjalin setelah selesainya kegiatan KKN. 

DPL: Devi Sulaeman, S.Pd, M.Pd 

 

Sumber: 

https://www.kompasiana.com/herni55562/61590ee8010190628318b872/implementasi-

pendidikan-islam-melalui-penanaman-nilai-nilai-karakter-dalam-kegiatan-belajar-

mengajar?page=all#section1 
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6. Mendekor Ruangan Kelas Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa 

Siti Masroh, Narsidah 

 

Mendekor berasal dari kata dekor. Mendekor dapat diartikan sebagai suatu tindakan, keberadaan, 

pengalaman dinamis. Mendekorasi kelas adalah menghias atau memperindah suatu benda, ruangan, 

bangunan, atau objek lainnya agar sesuai dengan keinginan, mendekor suatu tempat berarti 

menghias dan mendandani tempat tersebut 

Mendekor atau menghias kelas adalah kegiatan untuk memperindah atau mempercantik kelas. The 

Liang Gie (2009) menyatakan bahwa tata ruang kelas adalah Penentuan mengenai kebutuhan ruang 

dan tentang penggunaan secara terperinci dari ruang ini untuk menyiapkan suatu susunan yang 

praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan belajar yang efektif. Sedangkan 

Jeanne Ellis Ormrod (2008) mengartikan bahwa tata ruang kelas adalah membangun dan 

memelihara lingkungan kelas yang kondusif bagi pembelajaran dan prestasi siswa. 

Agar tercipta suasana belajar yang nyaman, maka perlu memperhatikan penataan ruang kelas,tata 

ruang kelas merupakan kegiatan yang terencana dan sengaja dilakukan oleh guru dengan tujuan 

menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal,sehingga kegiatan proses pembelajaran 

dapat berjalan secara efektif dan efisien, istilah mendekor dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa 

tata ruang kelas/mendekor kelas merupakan kegiatan untuk kepentingan pembelajaran. 

Manfaat mendekor kelas sudah pasti membuat penghuninya menjadi betah,dan nyaman bagi 

penghuninya. Dalam menjalankan salah satu program kerja (proker) kami sebagai peserta KKN 

Tematik STIT Rakeyansantang Karawang yang dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 30 

September 2021, membuat proker berupa mendekor kelas di salah satu sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6: Kegiatan Mendekor Ruang Kelas RA Al Kautsar 
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Mendekor kelas di RA Al Kautsar dipilih sebagai proker oleh kelompok kami karena kelas merupakan 

salah satu sarana dan prasarana untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar. Mendekor 

kelas selain untuk mempercantik dan memperindah, juga untuk menmperkuat daya ingat siswa 

dalam hal pengetahuan. 

Beberapa manfaat dari mendekor kelas antara lain: meningkatkan semangat belajar, membuat siswa 

semakin kreatif, dan memberi inspirasi bagi kelas lain.  

Adapun macam-macam dekorasi kelas yang dilakukan oleh kelompok kami antara lain: 

1. Menempelkan abjad di karton dengan dihiasi bunga-bunga 

2. Menempelkan angka-angka dengan dihiasi gambar binatang 

3. Menggantungkan botol-botol bekas minuman yang sudah dicat dan dirubah menyerupai 

binatang ubur-ubur 

Mendekorasi kelas atau ruangan tidak hanya untuk memperindah semata tetapi juga untuk 

menambah nilai seni dan kreativitas. tentu saja dengan pemilihan konsep yang baik akan 

mempengaruhi siapapun yang berada di dalam kelas tersebut. Selain berkreasi, hal ini juga dapat 

motivasi siswa agar lebih berprestasi 

Proses penataan ruangan yang kami lakukan, terlebih dahulu kami mengkomunikasikan kepada 

siswa agar semua anggota kelas bisa merawat kelas dengan baik. Filosofi guru mengenai 

pembelajaran akan mempengaruhi bagaimana cara guru dalam mengatur setiap komponen pada 

ruang kelas. 

Menurut Carolyn dan Edmund (2011) ada empat kunci bagi guru untuk melakukan pengaturan ruang 

kelas yang baik, yaitu: 

1. Jadikanlah wilayah sirkulasi dan mobilisasi siswa tinggi dan bebas dari kemacetan, 

2. Pastikan setiap siswa dapat dipantau dengan mudah oleh guru, 

3. Menjaga agar instrument pengajaran yang sering digunakan dan perlengkapan siswa mudah 

diakses, 

4. Pastikan bahwa para siswa dapat dengan mudah melihat persentasi dan tampilan seisi kelas. 

Dari beberapa penjelasan dan teori tersebut di atas, proker mendekor kelas yang dilakukan oleh 

kelompok kami dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Mewujudkan dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok 

belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin, 

2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajar. 

3. Menyediakan dan mengatur fasilitas perabot kelas yang mendukung dan memungkinkan siswa 

belajar sesuai lingkungan, sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas, 

4. Membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial,ekonomi,budaya,serta sifat-sifat 

individunya. 

5. Melalui proses dekorasi kelas, kami memahami akan pentingnya pengelolaan tata ruang kelas 

agar para siswa merasa nyaman, betah dan bertambahnya semangat belajar. 
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Dengan dilaksanakannya proker ini, kami berharap bisa memberikan manfaat bagi lembaga-lembaga 

pendidikan serta para guru agar tercipta suasana pembelajaran yang efektif dan efisien melalui 

proses dekorisasi kelas. 

DPL: Yudi Wahyu Widiana, S.Pd.,M.Pd.   

 

Sumber: 

https://www.kompasiana.com/siti73498/615a562001019071c1427dc2/kkn-stit-rakeyansantang-

mendekor-ruangan-kelas-sebagai-upaya-untuk-meningkatkan-motivasi-belajar-

siswa?page=all#section2 
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1. Minuman Jamu Kunyit Asam Buatan Sendiri                          

Jadi Ladang Usaha Keluarga 

Aswaty, Pingki Noor Nirwana 

 

Makanan kekinian yang sering kita jumpai di kedai-kedai pinggir jalan atau di online shop kategori 

kuliner indentik pada rasa pedas, seperti Seblak, Ayam Geprek, Cilok Goang, Baso Mercon, dan lain 

sebagainya. Makanan tersebut diberi label menggoda bagi para pecinta kuliner yang bercita rasa 

pedas. Rasanya yang pedas dan bersuhu panas membuat lambung kita terganggu atau bermasalah.  

Pada artikel ini kami mengajak pembaca bagaimana menjaga kesehatan. Jamu kunyit asam adalah 

jamu yang paling mudah dibuat sendiri dan relatif aman untuk penggunaan sehari-hari. Ramuan 

tradisional yang terbuat dari rempah-rempah yang berasal dari Asia Tenggara ini, bukan hanya 

bermanfaat bagi kaum Wanita, tetapi juga bisa dikonsumsi oleh kaum pria. Termasuk bagi siapa saja 

yang mendambakan kulit yang bersih bercahaya dan kondisi tubuh yang tetap sehat. 

Dikutip dari laman manfaat.co.id, inilah kandungan senyawa kimia aktif yang ada di dalam kunyit: 

1. Kandungan mineral terdiri Aluminium, Magnesium, seng, Zat besi, Kalsium, Natrium, Kalium, 

kobalt,dan bismuth. 

2. Mengandung vitamin C dan A yang sangat berperan besar dalam kesehatan jaringan kulit dan 

jaringan mata 

3. Kandungan minyak atsiri berkisar 2 sampai 5 persen, terdiri dari Fenilpropana turmeron, 

betaturmenon, aril kurmen, Zingberin dan kurlon kurkumol. 

4. Zat Dammar, Glukosa, fruktosa dan zat aktif dari senyawa arabinusa 

5. Kandungan senyawa dari diari heptanoid berkisar 3 sampai 4 persen, terdiri dari Dihidro 

kurkumin, Curcumin, Bisdesmetok sirkukumin. 

Berikut ini beberapa manfaat dari Jamu Kunyit Asam yang dapat menjaga dan meningkatkan 

kesehatan tubuh: 

1. Sebagai detoksifikasi tubuh 

2. Dapat mempertahankan berat badan 

3. Menyembuhkan peradangan pada tenggorokan 

4. Menyembuhkan luka bakar 

5. Menyembuhkan perih akibat paparan ultraviolet 

6. Membuat siklus haid menjadi teratur 

7. Membuat kulit menjadi lebih bercahaya 

8. Menghilangkan bau badan tidak sedap 

9. Menyembuhkan mata yang terlalu sensitif terhadap cahaya 

10. Menyembuhkan pembengkakan pada selaput lendir mulut  

11. Sebagai anti aging (obat awet muda)  

12. Sebagai anti peradangan yang parah 

13. Dapat membersihan lambung 

14. Dapat mencegah penggumpalan darah 

15. Dapat menghambat pertumbuhan sel kanker payudara 

16. Mencegah keputihan pada wanita 

 

https://manfaat.co.id/manfaat-jamu-kunyit-asam
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Adapun bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat Jamu Kunyit Asam adalah sebagai berikut: 

 Kepala Kunyit 

 Asam Jawa 

 Pendeuy / Kedawung 

 Garam secukupnya 

 Gula merah / aren      

Cara membuat: 

 Cuci kunyit hingga bersih sampai tidak ada tanah yang masih menempel di kunyit tersebut 

 Lalu parut kunyit hingga menjadi halus 

 Masukan kunyit yang sudah halus tadi ke dalam panci 

 Kemudian masukan Pendey/kedawung yang sudah dihaluskan ke panci yang ada kunyit tadi 

 Berikutnya masukan air kedalam panci yang sudah ada bahan-bahan tersebut di atas, lalu 

dimasak hingga mendidih 

 Setelah mendidih masukan asam dan gula merah/aren serta garam secukupnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuatan kunyit asam ini pun bisa dijadikan usaha kecil-kecilan bagi ibu rumah tangga yang ingin 

memiliki penghasilan tambahan. Pada kegiatan KKN Tematik ini, kami sebagai mahasiswa STIT 

Rakeyan Santang Karawang yang mengusung tema KKN, “Membangun Desa Melalui Bidang 

Pendidikan Dan Ekonomi Keluarga Dalam Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). 

Pada kegiatan ini sasaran kami adalah para wali murid yang mengantar anak-anaknya ke sekolah 

TKQ Al-Barokah yang berada di lokasi Desa Kutapohaci RW 04 Kecamatan Ciampel Kabupaten 

Karawang. 

DPL:    Gina Kania, S.Pd, M.I.Kom 

Sumber: 

https://www.kompasiana.com/aswatysuniman0094/6159582c28817563737fc724/minum-jamu-

kunyit-asam-buatan-sendiri-jadi-ladang-usaha-keluarga?page=all 

Gambar 7: Jamu Kunyit Asam yang Sudah Siap Diminum atau Dijual 
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2. Mengembangkan Ekonomi Keluarga Melalui Pelatihan                      

Pembuatan Nugget Ikan Patin 

Siti Nurhamidah, Ita Rosita Anggraeni 

 

Di sebuah perguruan tinggi pasti kita akan melalui kegiatan  Kuliah Kerja Nyata (KKN). KKN adalah 

sebuah kegiatan bentuk pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas 

keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan KKN biasanya satu 

sampai dua bulan dan bertempat di daerah setingkat desa.  

KKN Tematik pada angkatan ke-III STIT Rakeyan Santang Karawang Tahun 2021  yang dilaksanakan 

selama satu bulan mengusung tema Membangun Desa Melaui Bidang Pendidikan dan Ekonomi 

Keluarga Dalam Implementasi Merdeka Beljar Kampus Merdeka (MDBPEK-MBKM), dengan fokus 

sasaran dua bidang yaitu, bidang pendidikan dan ekonomi keluarga. 

Dalam kesempatan ini kami berharap dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi sebuah jalan 

mahasiswa untuk mengabdi kepada masyarakat, memperoleh pengalaman belajar berharga melalui 

keterlibatan secara langsung, memperoleh dan mengaplikasikan sikap, pengetahuan, keterampilan 

yang kami miliki kepada masyarakat.  

Tepatnya di Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang yang dikhususkan oleh tim 

pelaksana KKN di RW 04 dari tanggal 01 September sampai 30 September 2021 sebagai tempat kami 

mengembangkan pemikiran, menambah wawasan bersosialisasi dengan warga setempat. Di tengah-

tengah pandemi, yang pastinya jika kita berbicara soal ekonomi akan berdampak sekali dalam 

pendapatan keluarga, bagaimana pandemi ini sangat berpengaruh besar sekali terhadap kehidupan 

sehari-hari. 

Dalam kegiatan ini kami sebagai mahasiswa KKN diarahkan membantu kreatifitas warga RW 04 

dalam bidang ekonomi keluarga untuk meningkatkan ekonomi pada keluarga. Salah satu pemirikiran 

dari kami yaitu dengan melihat kondisi di RW setempat adanya budidaya ikan patin. Ini menjadi ide, 

untuk kami meluangkan pemikiran kepada ibu-ibu di RW 04 untuk membuat nugget dari bahan 

dasar ikan patin, tidak hanya ayam atau daging saja yang bisa dijadikan nugget, tetapi olahan ikan 

patin pun bisa kita jadikan nugget, ataupun olahan ikan lainnya yang menarik dan pastinya kaya akan 

manfaat dari ikan nya tersebut.  

1. Enam manfaat ikan patin adalah sebagai berikut: 

2. Mencegah penyakit kardiovaskular dan menurunkan kolestrol 

3. Menjaga kesehatan otak 

4. Mendukung kesehatan otot dan tulang 

5. Mencegah Anemia 

6. Mengontrol kenaikan berat badan 

7. Meningkatkan daya tahan tubuh 

Merujuk pada ke-6 manfaat ini lah kami sangat yakin bahwa dengan mengembangkan adanya ide 

membuat nugget ikan patin menjadi inovasi terbaru dalam olahan ikan. 

Dari manfaat-manfaat untuk kesehatan tubuh inilah, olahan ikan patin dijadikan salah satu program 

kerja kami dalam meningkatkan ekonomi keluarga di masa pandemi ini, di khusukan untuk ibu 

rumah tangga, calon ibu rumah tangga yang belum mempunyai penghasilan. Kegiatan pelatihan 

nugget ikan patin ini, sasarannya kepada wali murid sekolah TKQ Al-Barokah untuk memotivasi atau 
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memberikan sebuah jalan dalam meningkat ekonomi keluarga. Harapan nya kami ingin mempunya 

jejak yang baik dan bagus pada ibu-ibu di TKQ Al-Barokah sebagai solusi untuk meningkatkan 

masalah ekonomi keluarga yang ada di Rw 04 ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses tahapan pembuatan nugget ikan patin ini sebagai berikut : 

 Ikan patin 1kg (dikukus dahulu, lalu pisahkan kulit dan tulang nya , diambil daging nya saja 

lalu di tumbuk ) 

 Tepung terigu 10 sendok 

 Tepung panir kg 

 Telur 4 butir 

 Wortel 4 buah sedang 

 Daun bawang  (secukupnya) 

 Bawang merah 8 siung 

 Bawang putih 10 siung 

 Garam 2 sendok teh 

 Merica 1 sendok teh 

 Minyak sayur 4 sendok makan 

 Semua bahan-bahan di campurkan dan uleni sampai tercamur rata, lalu di kukus lagi, setelah 

itu matang, lalu tunggu sampai dingin, baru bisa di potong-potong sesuai selera. Setelah 

dipotong lalu taburi tepung yang sudah cair untuk merekatkan tepung panir nya, dan bisa di 

goreng langsung. 

 

Gambar 8: Kolase Foto Pelatihan Nuget Ikan Patin 
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Setelah  selesai dan matang nugget yang telah digoreng, kami langsung membagikannya ke ibu-ibu 

untuk mencicipi rasa dari nugget ikan patin ini , "wah enak teh ternyata nugget dari ikan patin nya, 

biasanya kan nugget ayam atau daging sapi aja, kebetulan saya punya tambak ikan patin, jadi saya 

bisa olah ikan patin untuk dibuat nugget nya. Alhamdulillah teh dengan pelatihan ini memberikan 

ide untuk para ibu-ibu disini", menurut salah satu ibu-ibu yang mengikuti pelatihan nugget ikan 

patin. 

Secara umum orientasi kegiatan KKN adalah sebuah pembinaan, pembelajaran, dan pemberdayaan 

masyarakat agar sasaran kelompok yang kami tuju itu mampu mengolah kemampuan dan potensi 

yang mereka miliki, dan bisa mengaplikasikan dan mengembangkannya. Harapan besar kami yakni 

setelah adanya pelatihan ini mampu memberikan solusi yang baik kecilnya bagi ekonomi dalam 

lingkup keluarga, besarnya pada warga RW setempat. Kami mengucapkan terimakasih atas 

dukungan dan kerjasamanya dalam menjalankan salah satu program kerja kami di Desa Kutapohaci 

Kecamatan Ciampel khususnya di RW 04 ini dengan lancar dan baik. 

Dosen Pembimbing Lapangan: Dede Ajeng Arini, S.Pd, M.Pd 

 

Sumber: 

https://www.kompasiana.com/siti09553/6154696d6194d91e6d4adac2/kkn-stit-rakeyan-santang-

karawang-mengembangkan-ekonomi-keluarga-melalui-pelatihan-pembuatan-nugget-ikan-patin 
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3. Minyak Jelantah, dari Limbah Menjadi Nilai Tambah 

Noviyanti Suryani, Fitria Agustina, Witarsih 

 

“Wahai minyak jelantah, sebaiknya kita putus atau terus?” kira-kira seperti itulah dibenak hati 

seorang ibu rumah tangga. 

Menggoreng memang menjadi pilihan cara memasak paling mudah dan murah. Sepertinya setiap 

hari hampir seluruh ibu rumah tangga di Indonesia menggunakan minyak goreng untuk mengolah 

bahan makanan. Minyak goreng sisa atau bekas pakai yang sering dikenal masyarakat sebagai 

minyak jelantah.  

Selama ini kebiasaan sebagian besar warga mengakhiri minyak jelantah dengan cara dibuang, 

bahkan ada yang dipakai berulang-ulang.  Hal tersebut diakui oleh kalangan ibu rumah tangga 

jama’ah pengajian di Majlis Ta’lim Attaqwa dan orang tua siswa di PAUD Mawar RW 05 Desa 
Kutapohaci Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang saat Kami Mahasiswa KKN RW 05 STIT 

Rakeyang Santang melakukan identifikasi. 

Bahaya mengkonsumsi makanan yang digoreng dengan minyak jelantah secara terus- menerus akan 

membahayakan kesehatan tubuh seperti radang tenggorokan, kolestrol tinggi, penyakit jantung 

bahkan kanker. Dan bahaya minyak jelantah apabila dibuang sembarangan akan mencemari 

lingkungan seperti pencemarah tanah, pencemaran air dan penyumbatan drainase. Wah 

menyeramkan bukan? 

Kami dari kelompok KKN RW 05 bersama Dosen Pembimbing Lapangan Ibu Rini telah melakukan 

sosialisasi dan mengajak  ibu rumah tangga jama’ah pengajian di Majlis Ta’lim Attaqwa dan orang 
tua siswa di PAUD Mawar RW 05 Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel untuk ber-Sedekah Minyak 

Jelantah. 

Sedekah minyak jelantah adalah cara sedekah yang murah dan mudah juga menjadi solusi 

kedilemaan ibu-ibu dalam memperlakukan minyak jelantah. Juga bisa menjadi solusi bagi kesehatan 

dengan berhenti mengkonsumsi minyak jelantah dan sebuah bentuk penyelamatan lingkungan 

dengan tidak membuang minyak jelantah ke tanah atau saluran air.  

Cara sedekah minyak jelantah hanya dengan mengumpulkan minyak jelantah yang ada dirumah. 

Minyak jelantah yang sudah terkumpul di hargai oleh pengepul bisa mencapai 90.000/18 Liter. 

Minyak jelantah bisa diolah menjadi sabun, pembersih lantai, lilin juga Biodiesel. 

Hasil penjualan minyak jelantah bagi di lembaga PAUD bisa menjadi nilai tambah bagi KAS lembaga 

untuk pengembangan lembaga. Dan hasil penjualan minyak jelantah bagi ibu-ibu pengajian Majlis 

Ta'lim Attaqwa akan dibelikan makanan atau bahan makanan untuk dibagikan kepada saudara kita 

yang kurang beruntung oleh @sedekahjelantahkrw. 
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Dengan bersedekah minyak jelantah, aku, kamu, kita bisa menyelamatkan lingkungan juga peduli 

terhadap sesama. Sedekah murah dan mudah dari limbah, menjadi nilai tambah. 

DPL: Rini Novianti Yusuf, M.Pd 

Sumber:  

https://www.kompasiana.com/noviyanti2311/614fffa00101902e407553c2/dilema-minyak-jelantah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9: Kolase Foto Sedekah Minyak Jelantah 
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4. Menggiatkan Orangtua PAUD Nurul Falah dalam Upaya                     

Peningkatan Ekonomi di Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel 

Umaroh, Kania Aprilia Pratiwi 

 

KKN Mahasiswa STIT Rakeyan Santang Karawang tahun 2021 yang mengusung tema "Membangun 

Desa melalui Bidang Pendidikan dan Ekonomi Keluarga dalam Implementasi MBKM pada masa 

Pandemi (KKN Tematik MDBPEK-MBKM)"  berlokasi  di Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel dan  di 

ikuti oleh 38 mahasiswa STIT Rakeyan Santang Karawang dari dua PRODI yaitu PRODI PIAUD dan 

PRODI PGMI. selama 30 hari dari tanggal 1 September sampai dengan 30 September 2021. Tema ini 

sangat sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini dimana bangsa Indonesia dan Dunia sedang 

menghadapi pandemi Covid 19. 

Kami terbagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumah RW yang ada di Desa Kutapohaci 

yaitu 8 RW . Kami mendapat  wilayah RW 03 . Wilayah RW 03 yang terdiri dari 3 RT yaitu RT 05, RW 

06, dan RW 07 terdapat beberapa lembaga, dan kegiatan masyarakat seperti : di RT 05 terdapat 

PAUD, Kelompok PKK, Sekolah TPA. Di RT 06 terdapat lembaga PAUDQu , DTA, dan Kampung 

penghafal Al-Quran. Di RT 07 terdapat makam yang dianggap keramat oleh masyarakat sekitar dan 

sering dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai daerah, ada tempat pembuangan sampah akhir 

(Bank Sampah), dan ada jaring Apung. 

Proker pertama dari RW 03 adalah di lembaga PAUD Nurul Falah yang berlokasi di Kampung 

Kedungwaru RT 05 RW 03 Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. Ketika 

Mahasiswa sedang melakukan KBM, kami memperhatikan hampir semua siswa (ibunya) setiap 

harinya menunggu anaknya yang sedang belajar sambil bersendagurau, kami berpikir waktu mereka 

terbuang dengan sia-sia. Sepertinya mereka tidak mempunyai pekerjaan lain yang lebih penting 

dikerjakan dirumahnya. 

Kami sebagai mahasiswa yang sedang KKN di lokasi tersebut merasa tergugah hati dan berfikir 

memberikan ide-ide untuk melakukan usaha ekonomi yang bisa meningkatkan pendapatan ekonomi 

keluarga mereka. Kemudian kami mencoba berdiskusi dengan mereka tentang kegiatan sehari-hari 

mereka selama dirumah. Ternyata memang ada beberapa dari orang tua siswa yang sudah memiiki 

usaha sampingan untuk membantu ekonomi keluarga. Salah satu orang tua siswa ada yang berjualan 

rempeyek, ada yang menjadi reseller makanan, ada yang menjual kecimpring , dan  ada juga jamur 

krispi   

Setelah kami berdiskusi dengan mereka dan mengetahui permasalahan mereka adalah ada yang 

berjualannya hanya  musiman, ada yang berjualan terkendala modal, ada yang berjualan hanya 

sesuai keinginan dia saja. Kami mengambil kesimpulan bahwa mereka merasa sudah cukup dan tidak 

berkeinginan menambah penghasilan ekonomi keluarga mereka. Padahal apabila mereka serius 

menggeluti usaha yang sudah ada mereka  akan dapat menambah pendapatan ekonomi keluarga. 

Kami berupaya memberikan saran kepada mereka dan mengajak untuk memanfaatkan waktu 

mereka daripada menunggu anak yang sedang belajar di sekolah hanya dengan bersendagurau yang 

tidak bermanfaat lebih baik memanfaatkan waktu dengan membuat olahan makanan kekinian dan 

dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Kami mengangkat produk makanan yang sudah 

di produksi oleh salah satu orang tua siswa untuk dijadikan contoh produksi makanan kekinian yang 

dapat di pasarkan dan mejadi produk terkenal dan bisa menjadi sumber penghasilan tambahan 

keluarga. 
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Hari berikutnya kami mengumpulkan orang tua siswa untuk mencoba mempraktekan cara membuat 

jamur krispi yang enak dan lezat dari bahan-bahan yang harus disediakan dan mudah di dapat 

dipasar, Bahan-bahan membuat Jamur Krispi :- jamur tiram,- terigu,- maizena,- tepung serba guna,- 

bumbu penyedap, -baking soda,- minyak sayur,- dan berbagai bumbu aroma (balado, pedas, jagung 

bakar, ayam bawang, BBQ, jagung manis). 

Setelah bahan sudah tersedia, kami memulai mempraktekan mengolah jamur krispi. Cara 

memasaknya adalah sebagai berikut:  

1. Mengiris memanjang jamur tiram 

2. Mencuci jamur tiram dengan air bersih kemudian ditiriskan 

3. Membuat adonan tepung, mencampurkan semua bahan kecuali bumbu aroma dan minyak 

sayur 

4. Campurkan jamur yang sudah ditiriskan kedalam adonan tepung kemudian aduk-aduk sampai 

merata tepungnya 

5. Panaskan minyak sayur dengan api sedang 

6. Setelah minyak panas masukan jamur yang sudah tercampur adonan 

7. Digoreng sampai warna jamur coklat keemasan lalu angkat dan tiriskan 

8. Setelah jamur tiris kemudian di beri bumbu aroma sesuai selera 

9. Lalu dikemas dengan menggunakan plastik standing pouch yang sudah di beri label 

10. Langkah terakhir kita membantu memasarkan produk tersebut melalui media sosial. 

Adapun nilai gizi yang terkandung dalam jamur tiram adalah : Air (92,5 ml), Energi ( 30 kalori), 

Protein (1,9 gr), Lemak (0,1gr), Karbohidrat (5,5), Serat (3,6gr), Kalsium (9 mg), Fosfor (83 mg).   

Dengan adanya kegiatan KKN tematik dalam usaha meningkatkan usaha ekonomi keluarga 

khususnya untuk ibu rumah tangga yang ada di PAUD Nurul Falah dan masyarakat umumnya di RW 

03 Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel, kami sangat berterimakasih dan  mengharapkan kepada 

ibu-ibu rumah tangga, ibu  pembuat jamur krispi dan masyarakat Desa Kutapohaci yang telah 

mengikuti Seminar Kewirausahaan di gedung PGRI Desa Kutapohaci tentang "Pentingnya S.O.P 

Usaha Untuk Naik Level Pemasaran" yang disampaikan oleh  Ibu Hani Nurhayanti , M.Pd, seorang 

Praktisi UMKM dan Owner S4D Creativity.  

Gambar 10: Pembuatan Jamur Kripi bersama Orangtua Siswa 
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Ilmu yang sangat bermanfaat dari beliau agar  dapat di terapkan oleh ibu-ibu dan calon ibu rumah 

tangga yang sedang dalam  membuat usaha ekonomi keluarga. Dan semoga usahanya mendapatkan 

nilai tambah. Mahasiswa hanya  membantu memberikan sumbang saran dan fikiran dan kami 

mengharapkan agar usaha-usaha yang sudah ada di masyarakat Desa Kutapohaci dan ibu-ibu rumah 

tangga disekitarnya dapat  berkembang lebih baik , lebih maju serta dapat berjalan dengan lancar 

dan sukses. 

DPL: Ade Ismail Fahmi, S.Ag, M.Pd 

 

Sumber: 

https://www.kompasiana.com/umumaroh6615/61557f2628817502af490522/menggiatkan-orang-

tua-paud-nurul-falah-dalam-upaya-peningkatan-ekonomi-di-desa-kutapohaci-kecamatan-

ciampel?page=3&page_images=1 
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5. Pembuatan Wisata Mini di Lingkungan RW 02 Desa Kutapohaci 

Nurmaidah, Siti Hamidah, Nina Marlina  

 

Siang itu tepatnya pada hari rabu tanggal 1 September 2021 saat kami bersilaturahmi ke rumah 

ketua RW 02, di kampung Parakan Terus Kecamatan Kutapohaci, kami melihat di sekitar halaman 

belakang rumahnya yang sangat luas dan memiliki pemandangan yang cukup bagus dan indah. 

Terlintas dalam benak pikiran kami untuk menjadikan tempat ini sebagai salah satu sasaran program 

kerja KKN.  Berawal dari ide spontan salah seorang rekan mahasiswa di kelompok Kami yang 

akhirnya disetujui semua yang mengusulkan jika tempat tersebut dijadikan sebagai tempat wisata 

untuk berfoto - foto. 

Langkah pertama yang kami lakukan adalah mengidentifikasi dan mewawancarai Pak RW Nono 

tentang ide yang akan kami lakukan, yang tentunya meminta ijin terlebih dahulu untuk membuat 

wisata mini di pekarangan rumahnya tersebut. 

Langkah berikutnya adalah melakukan koordinasi dengan karang taruna dan pihak ketua RT 

setempat, yaitu mengajak mereka untuk bekerjasama dalam mendukung pembuatan wisata mini 

tersebut. Selanjutnya Bersama-sama membereskan pekarangan dan menghiasi kolam ikan yang 

ada  untuk di jadikan tempat wisata mini. 

Atas izin yang diberikan oleh Pak RW Nono selaku pemilik lahan, Kami pun memanfaatan sumber 

daya manusia dan potensi yang ada dan bekerjasama dengan Karang Taruna  setempat untuk 

memanfaatkan lahan tersebut sebagai tempat Wisata mini. Selain itu, kami pun memberikan 

motivasi pada anggota Karang Taruna agar bisa melakukan hal-hal kreatif dengan memanfaatkan 

sarana dan prasarana yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 11: Kolase Foto Pembuatan Wisata Mini 
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Pelaksanaan pembuatan wisata mini dilakukan dengan memanfaatkan barang bekas (reuse) dari 

bekas galon air mineral yang di potong menjadi dua bagian untuk dirubah menjadi pot. 

Tidak hanya membuat pot dari galon bekas, tetapi kami juga memanfaatkan lahan yang ada dengan 

dibuatkan saung kecil yang berfungsi sebagai tempat duduk yang menghadap ke kolam ikan. Saung 

tersebut juga dihiasi dengan lampion yang terbuat dari bahan galon bekas tadi. 

Pot atau tempat bunga dan lampion yang berasal dari galon bekas tersebut dijadikan sebagai hiasan 

yang ditempatkan di sekeliling kolam agar tampak lebih bagus dan bisa di jadikan sebagai tempat 

istirahat serta lokasi berfoto. 

Kegiatan pembuatan tempat wisata mini tersebut kami lakukan selama dua minggu, mulai dari 

membersihkan tempat, menata sampai menghiasnya, hingga menjadi tempat wisata mini yang 

edukatif yang dapat dikunjungi oleh siapapun. 

DPL: Yogha Zulvian Iskandar,.S.Pd, M.Pd 

 

Sumber: 

https://www.kompasiana.com/oemathea9886/61559096288175337d069272/pembuatan-wisata-

mini-di-lingkungan-rw-02-desa-kutapohaci 
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6. Pemberdayaan Warga Melalui Pelatihan Ekonomi Kreatif                  

(Kerajinan Connector Masker) 

Yoyoh Kurnia, Detha Rahma Shanty 

 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan sebuah bentuk pendidikan dengan cara memberikan 

pengalaman atau percobaan dalam memperoleh suatu pengetahuan (Empiris). Tujuan dari 

pengabdian kepada masyarakat ini agar bisa membantu atau memberi  solusi dalam perekonomian 

keluarga di masa pandemi, Dan sebagai pemenuhan kewajiban melakukan KKN Tahun Akademik 

2020/2021 Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD). 

Pada tanggal 1 sampai dengan 30 September 2021, Kami melaksanakan KKN di Desa Kutapohaci, 

Kampung Parakan Terus RW 02, Kecamatan Ciampel, Karawang, Jawabarat. Identifikasi yang kami 

lakukan adalah wawancara, Hasil dari wawancara kami mendapat informasi dan data-data 

masyarakat RW 02, Bahwa perekonomian keluarga di daerah ini cukup mengandalkan penghasilan 

dari kepala keluarga. 

Dengan demikian kami ingin membantu memecahkan masalah ini, Dengan memberikan pelatihan 

kreativitas membuat connector masker dari kain perca dan pakaian yang sudah tidak terpakai. Hal ini 

selain mudah di pahami juga alat alat yang di perlukan sangat mudah di cari. Dan hasil dari 

kreativitas ini selain punya nilai ekonomis juga bisa menambah penghasilan keluarga. 

Pada tanggal 9 September 2021 kami menjalankan program kerja di RW 02 dengan di ikuti oleh ibu-

ibu rumah tangga,dan Tim penggerak PKK  Desa dan Karang taruna unit RW 02.  

Karena di masa Pandemi ini Connector masker sangat di butuhkan oleh kaum perempuan. Connector 

masker adalah penghubung tali masker, Karena di zaman sekarang ini mayoritas kaum perempuan 

memakai hijab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12: Pelatihan membuat connector masker bersama warga RW 02 Kutapohaci 
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Pembuatan Connector masker bisa di lakukan di mana saja, Karena alat dan bahan tidak sulit untuk 

di cari. Pelatihan Ekonomi kreatif ini, Sangat disukai dan sangat besar antusias ibu-ibu rumah tangga, 

karena selain bisa memenuhi kebutuhan untuk protokol kesehatan,  bisa bernilai ekonomis, bisa 

menghemat ekonomi keluarga, dan juga bisa bernilai jual sehingga bisa membantu ekonomi 

keluarga. Semoga dengan adanya pelatihan dari kami, Bisa dilanjutkan di rumah masing-masing 

dengan sentuhan kreatif dan inovatif.  

DPL: Asep Supriatna,.S.Pd.I, M.Pd 

Sumber: 

https://www.kompasiana.com/yoyohkurnia7124/614fff8d06310e71ce36fda2/peningkatan-

ekonomi-keluarga-melalui-pemberdayaan-masyarakat-dengan-membuat-Connector-

masker?page=all#section1 
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7. KKN Tematik STIT Rakeyan Santang Bidang Ekonomi Keluarga: 

Kerajinan Rangginining Bu Yatem 

M. Rosad, Siswanti 

 

Setelah Program Kerja (proker) bidang pendidikan selesai dilaksanakan, maka kelompok 06 KKN 

Tematik STIT Rakeyan Santang Karawang melaksanakan pemberdayaan ibu rumah tangga di 

lingkungan RT.013 RW.06 Dusun Karees Desa Kutapohaci  di bidang ekonomi keluarga dalam 

pembuatan Renggining yang mengajak masyarakat di wilayah tersebut khususnya ibu-ibu rumah 

tangga untuk menggiatkan kembali produksi makanan ringan yang telah ada yaitu Rengginang, 

Renggining dan Kembang Ros agar lebih di kenal kembali oleh masyarakat sekitar Desa Kutapohaci. 

Kegiatan ini merupakan dari program yang akan kami praktekkan bersama warga yang biasa 

dilakukan oleh salah satu warga RT. 013 RW. 06 yaitu Bu Yatem selaku owner Renggining, Kembang 

Ros dan Rangginang.  

Renggining bu yatem merupakan usaha rumahan yang dibuat jika ada pesanaan dari tetangga atau 

dari warga sekitar baik acara pernikahan maupun khitanan atau hajatan. Renggining merupakan 

makanan khas dari Dusun Karees Desa Kutapohaci. Renggining salah satu makanan ringan yang 

terbuat dari tepung tapioka dan tepung beras rasanya gurih dan renyah sangat cocok untuk 

dihidangkan pada saat hajatan atau hidangan saat lebaran tiba. 

Renggining Bu Yatem setelah melalui penggerakan oleh mahasiswa KKN, dalam hal labeling produk 

dan kemasan menarik. Usaha bu yatem bertambah luas dan dikenal tetangga RW, Desa, luar Desa, 

bahkan dapat dijangkau oleh karyawan pabrik yang setiap hari melintas depan rumah bu Yatem. 

Sehingga daya minat pembeli semakin bertambah dibandingkan sebelum adanya labeling dan 

kemasan di dalam produk tersebut. Maka inisiatif ini lumayan mendongkrak omset bu Yatem dari 

biasanya, usaha yang dikelola sejak 2010 ini dijalankan dengan penuh ketekunan dan relatif mudah 

dipelajari serta cukup terjangkau dari segi modal dan bahan-bahan yang disiapkan.  

Dalam pembuatan untuk sekali pesanan, bu Yatem bisa menghabiskan 3 kg tepung tapioka dan 3 

liter tepung beras untuk menghasilkan kurang lebih 200 buah Renggining dengan modal sekitar Rp. 

80.000. Dari modal tersebut, beliau dapat memperoleh pendapatan bersih sampai 2 atau 3 kali 

lipat.  

Motivasi kami terhadap pembuatan ranggining bu yatem yaitu pembuatan labeling dan kemasan 

menarik sehingga penggemar ranggining mulai terpesona dan selain rasanya yang menggoyang 

lidah, makanan ringan ini mudah diperoleh, mudah cara membuatnya juga dapat mudah diakses 

lokasi atau pemesanan langsung ke bu yatem via online. Kami berharap usaha yang ditekuni bu 

yatem semakin meningkat dan meluas. 

Ada dua kemasan pembagian dalam usaha bu yatem, yaitu dengan cara siap saji dan siap santap, ada 

juga untuk pesanan dalam bentuk mentah atau Ranggining yang sudah dijemur atau dikeringkan dari 

cetakan lalu dikemas dan dipasarkan.  

Dua alternatif ini agar saling berkesinambungan untuk mengantisipasi pesanan yang tidak dapat 

tertampung dan produk tersebut memiliki daya tahan yang lama dibanding dengan kemasan yang 

siap saji. Hal ini menunjukkan adanya inovasi dan inisiatif dari bu Yatem untuk selalu 

mengembangkan usahanya supaya dapat bertahan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.  



33 

 

 

Dukungan dari aparat Pemerintahan Desa berupa pinjaman modal melalui BUMDES semakin ketat 

dan bersaing dengan warga yang lain, sehingga pendapatan modal tidak bisa ditentukan dan tidak 

bisa dijadikan jaminan atas keberlangsungan hidup,  

Karena rekan-rekan ibu PKK dan teman dalam usaha yang samapun banyak yang gulung tikar di 

masa pandemi ini, tapi dengan semangat juang bu Yatem untuk menghidupi keluarga selain 

membantu penghasilan suami yang kerjanya serabutan, maka bu Yatem berhasil dengan dua pola 

kemasan yang diterapkan sampai sekarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk membuat Ranggining diperlukan bahan-bahan sebagai berikut: 

 1 kilo tepung tapioka 

 Tepung Beras Rose Brand 

Gambar 13: Kolase Foto Pembuatan Rangining Bu Yatem 
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 Air hangat secukupnya (1 gelas). 

 Pewarna makanan 1-2 tetes 

 Minyak Sayur 2 liter. 

 Bumbu-bumbu : 2 ruas kencur, 2 siung bawang putih, 1 bungkus Masako ayam dan 2 sendok 

garam 

Proses Pembuatannya sebagai berikut: 

 Haluskan bumbu 

 Campurkan tepung Tapioka dan tepung beras 

 Lalu tambahkan bumbu halus dan Aduk rata. 

 Tambah air hangat secukupnya kedalam adonan. 

 Uleni adonan hingga kalis (tidak terlalu lembek) 

 Kemudian berikan pewarna secukupnya sampai tercampur rata 

 Ambil segenggam adonan , lalu parut menggunakan parutan khusus renggining, dengan cara 

ditekan agar tercetak seperti kerikil. 

 Pindahkan kedalam Cetakan renggining yang berbentuk lingkaran 

 Kukus dengan panci pengukus selama 5menit. 

 Jemur adonan renggining yg telah dicetak dibawah terik matahari. 

 Setelah kering ambil dua keping lalu digoreng hingga mengembang dua kali lipat lalu di 

tiriskan. 

 Kemas Renggining kedalam kemasan plastik bersih kedap udara. 

Alhamduliah, usaha yang ditekuni oleh bu Yatem setelah dipola menjadi dua alternatif, akhirnya 

membuahkan hasil yang maksimal dan produk dapat bertahan lama. 

Dengan dilaksanakannya proker ini, kami berharap dapat menginspirasi dalam KKN Tematik STIT 

Rakeyan Santang Karawang di bidang ekonomi keluarga. 

DPL: Dra. Nurchabibah, M.Pd. 

Sumber: 

https://www.kompasiana.com/mrosad2021/6158ff55010190252b6b2512/kkn-tematik-stit-rakeyan-

santang-bidang-ekonomi-keluarga?page=all#section1 
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8. Peningkatan Ekonomi Keluarga dengan Memperbaiki Pemasaran 

Ervan Noviyani, Sri Sumarti, Nurhabibi  

 

Kami yang tergabung dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mendapatkan kesempatan membantu 

masyarakat khususnya warga yang ada di RW 05 yaitu Dusun I Kampung Krajan- Babakan Cikonju. 

Selama mengikuti kegiatan KKN ini, terlebih dahulu melakukan sosialisasi mengenai maksud dan 

tujuan kami dalam melaksanakan kegiatan KKN ini dengan cara mengidentifikasi potensi yang dapat 

dikembangkan di wilayah RW tersebut.   

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, kami menemukan adanya potensi peningkatan ekonomi 

keluarga melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini terlihat dari adanya 

sebagian warga yang memiliki usaha rumahan (home industry) seperti warung, penjualan keramik, 

penjualan kusen, dan pembuatan kue. 

Kegiatan KKN Tematik STIT Rakeyan Santang Karawang Tahun 2021 telah dilaksanakan pada tanggal 

01 September sampai dengan 30 September 2021. Lokasi kegiatan tersebut tepatnya di Desa 

Kutapohaci Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. Tema yang diangkat pada KKN 

adalah "Membangun Desa melalui Bidang Pendidikan dan Ekonomi keluarga dalam Implementasi 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Masa Pandemi". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14: Kolase Foto Kegiatan Pembuatan Kue Bolen Mahasiswa  

dan Bu Hj. Imas 
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Kelompok kami pada awalnya menemui kesulitan untuk mencari sasaran program kerja di sektor 

Ekonomi Keluarga. Hal tersebut dikarenakan sebagian dari warga RW 05 sudah memiliki usaha yang 

cukup maju dan berkembang dan sebagian warganya  memiliki pekerjaan yang tetap. Namun, 

dengan tetap berusaha dan berkoordinasi dengan beberapa pihak, akhirnya kami menemukan yang 

akan dijadikan sasaran dalam program kerja KKN Tematik ini. 

Informasi yang kami dapatkan dari Ibu Herlina selaku Koordinator PKK dan Ketua Majlis Ta'lim Krajan 

yang ada di RW 05, bahwa ada salah satu warga di RW tersebut yang memiliki usaha rumahan 

atau home industry. 

Ibu Herlina kemudian menyarankan kami untuk menemui Ibu Hj Imas, karena di wilayah RW 05 

tersebut beliau adalah orang yang sering menerima pesanan kue atau cemilan yang diproduksi 

sendiri. 

Informasi yang didapatkan dari Ibu Herlina merupakan suatu langkah awal yang baik bagi kelompok 

kami untuk menjalankan kegiatan program kerja dalam KKN Tematik ini. Selanjutnya, kami pun 

langsung menemui Ibu Hj Imas untuk melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa 

pertanyaan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi keluarga. 

Dari hasil wawancara, kami menemukan bahwa Ibu Hj Imas pernah mengolah makanan menjadi 

sebuah produk yang bernama baby fish. Namun, dikarenakan ada kendala pada bahan utamanya 

yang sulit di dapat, beliau memutuskan untuk mengubah jenis produknya dengan membuat kue 

seperti Bolen. 

Awalnya Ibu Hj Imas memasarkan produk kuenya tersebut dibantu oleh anaknya dengan cara 

memasarkan secara online melalui sosial media dan kegiatan -- kegiatan seperti bazar dan pengajian 

Majlis Ta'lim. Seiring berjalan nya waktu ternyata produk kue yang dipasarkan oleh Ibu Hj Imas tidak 

banyak menerima pesanan. Hingga saat ini, Ibu Hj Imas hanya memproduksi kue tersebut sesuai 

dengan jumlah pesanan yang masuk saja (by order). 

Dari hasil wawancara kelompok dengan Ibu Hj Imas tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa 

perlu adanya pembinaan serta pemberian motivasi agar Ibu Hj Imas tetap semangat dalam 

menjalani usahanya sehingga bisa meningkatkan produksi kuenya tersebut. Untuk itu, kami 

menyakinkan Ibu Hj Imas bahwa usaha kuenya tersebut dapat lebih meningkat produksinya dan 

dikenal oleh masyarakat. 

Setelah diketahui Ibu Hj Imas merasa yakin, kami pun membantu beliau, mulai dari cara pembuatan, 

pengemasan, dan pemasaran. Kami membantunya dalam membuat kue Bolen mulai dari bahan -- 

bahan yang dibutuhkan, seperti : Tepung terigu, pisang, coklat, dan bahan lain nya. 

Setelah semua bahan sudah siap, kami mulai memproduksi yang dibantu oleh Ibu Hj Imas. 

Kemudian, masuk ke tahap pengemasan agar tampilan kemasan semakin menarik, kami 

membuatkan label berupa stiker agar produk terlihat menarik. Desain yang kami buat untuk label 

kami diskusikan juga dengan Ibu Hj Imas, agar beliau juga ikut serta dalam memilih desain 

produknya tersebut. 

Berdasarkan hasil kesepakatan dengan Ibu Hj Imas, bahwa desain dan label produk kue Bolen diberi 

nama Foodlink. Selanjutnya dalam hal pemasaran, kami membantunya melalui dua cara. Pertama 

kami membantu memasarkan produk melalui sosial media seperti whatapps, facebook, 

dan Instagram dengan tujuan agar masyarakat luar djuga apat mengetahui adanya produk olahan 

kue bolen Ibu Hj Imas. Kedua, memasarkan secara offline, yaitu dengan menawarkan kepada 
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masyarakat sekitar, melalui kegiatan -- kegiatan seperti bazar dan memasarakan kepada teman- 

teman kami yang berada di desa lain. 

Atas beberapa hal yang telah kami lakukan tersebut, akhirnya Ibu Hj Imas dapat kembali bangkit dan 

bersemangat dalam menjalankan usahanya, sebab kue bolen buatanya mulai dikenal masyarakat 

luar dan banyak pesanan yang diterima oleh Ibu Hj Imas. Sehingga usahanya terus maju dan 

berkembang. 

Berdasarkan apa yang telah kelompok kami lakukan, ada hal yang bisa diambil sebagai sebuah 

pembelajaran, dimana diperlukan kreatifitas, kesabaran, dan ketekunan dalam upaya meningkatkan 

ekonomi keluarga. 

DPL: Vina Febiani Musyadad, S.Pd., M.Pd 

 

Sumber: 

https://www.kompasiana.com/ervannoviyani9541/6156ce4a01019072a86fa5f2/peningkatan-

ekonomi-keluarga-dengan-memperbaiki-pemasaran?page=all#section1 
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9. Pembuatan Keripik Pare sebagai Peluang Bisnis                          

Usaha Meningkatkan Ekonomi Keluarga 

Lainy Rusyidiana, Sabrina Nazmi Laila, Neneng Farliah 

 

KKN Tematik merupakan suatu media yang efektif dan edukatif dengan proses menerjunkan 

mahasiswa ketengah-tengah masyarakat untuk menangkap dan menghayati nadi kehidupan 

masyarakat.  Selain itu juga mahasiswa mampu menangkap permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi oleh masyarakat, sumber daya yang akan dikembangkan dan aspirasi serta harapan yang 

dimpi-impikan masyarakat.  

Dalam proses kegiatan inilah akan terjadi interaksi sinergis, saling menerima dan memberi, saling 

asah, saling asih dan asuh antar mahasiswa dan mahasiswa serta dengan masyarakat. 

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Rakeyan Santang Karawang telah menerjunkan mahasiswanya 

untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sejak 1 September 2021 sampai dengan 30 September 

2021. Kegiatan KKN Tematik ini mempunyai tema yang akan dilaksakan dalam membangun desa, 

salah satu sasarannya yaitu bidang perekonomian keluarga. 

Sebagian besar mata pencaharian masyrakat desa Kutapohaci adalah sebagai petani. Untuk 

membantu perekonomian keluarga sebagian kecil para ibu rumah tangga membuka usaha warung 

sembako dirumahnya.   

Salah satu kelompok mahasiswa KKN Tematik STIT Rakeyan Santang dengan Dosen Pembimbing 

Lapangan (DPL) Diah Widiawati, M. Pd , dengan mengangkat tema " Pembuatan Keripik Pare Sebagai 

Peluang Bisnis Usaha Meningkatkan Ekonomi Keluarga" yang dilaksanakan  di RW 01 Kampung 

Parakan Terus Desa Kutapohaci Ciampel Karawang Jawa Barat. 

Dalam upaya membangun desa melalui bidang perekonomian keluarga, tugas para mahasiswa yang 

mendapat tugas di RW 01 terlebih dahulu harus melakukan observasi dan identifikasi langsung 

dengan bapak ketua RW dan RT serta para ibu-ibu diwilayah RW 01, baik itu yang berada pegajian 

ibu-ibu, para orangtua murid yang berada di Paud, dan setelah itu kami melakukan pendataan dan 

pendampingan UMK ( Usaha Mikro dan Kecil ) yang berada di desa, mulai dari profil UMK, 

manajemen usaha, pemasaran SDM UMK, proses produksi, keuangan, legalitas dan pengembangan 

produk. 

Setelah melakukan hal-hal di atas para mahasiswa mencoba mengarahkan  warga khususnya para 

ibu-ibu untuk dapat merintis UMK berbasis potensi lokal, melakukan pendataan untuk bahan 

program wirausaha keluarga sebagai tindak lanjut hasil KKN, pemberian dan penguatan 

keterampilan fungsional bagi masyarakat yang terdampak Covid 19 sesuai dengan keahlian dasar 

yang dimiliki, penguatan dan pendampingan dalam inovasi produk, peningkatan mutu dan stategi 

pemasarannya. 

Setelah melewati langkah-langkah diatas semua, mahasiswa mendapat beberapa informasi dari 

warga khususnya para ibu-ibu, bahwa di RW 01 mempunyai beberapa produk usaha yang dapat 

dikembangkan bahkan sedang  berjalan sampai sekarang, adapun produk-produk tersebut seperti : 

ranginang, keripik pisang, opang, kerupuk gendar, peyek, dan telur asin, keripik pare dan abon 

jantung pisang. 
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Namun sangat disayangan produk-produk ini hanya dipasarkan di kalangan warung-warung 

setempat saja dan penjualan dari mulut ke mulut saja dengan wilayah yang hanya dekat dari 

lngkungan sekitar RW 01. Penggunaan media sosial memang sudah mulai berjalan walau itu baru 

sekitar status whatsapp saja. 

Di antara produk-produk diatas ada beberapa produk yang masih dalam tahap uji coba, hal ini 

diungkapkan oleh Mak Iin contohnya keripik pare dan abon jantung pisang. Mak Iin adalah wakil 

ketua PKK di Desa Kutapohaci sedangkan di RW 01 sendiri Mak Iin adalah sebagai Ketua PKK dan 

Ketua Majelis Taklim ibu-ibu. Mak Iin ingin sekali keripik pare dan abon jantung pisang dapat 

dipasarkan seperti keripik-keripik lainnya yang sudah berjalan. 

Awalnya Mak Iin  memang gemar mencoba sesuatu yang unik hingga suatu hari Mak Iin mendapat 

oleh- oleh keripik pare dan abon jantung pisang dari menantunya yang berasal dari Jogjakarta 

tepatnya di daerah Gunung Kidul. Oleh-oleh keripik pare akhirnya  menginspirasi Mak Iin untuk 

mencoba dan berusaha mencari resepnya, setelah mendapatkan resep Mak Iin mencoba resep 

tersebut dan alhamdulilah berhasil, hal inilah yang diutarakan Mak Iin saat mahasiswa KKN 

mewawancarai Mak Iin. 

Adapun alasan Mak Iin ingin sekali mencoba keripik pare ini karena keripik pare masih termasuk 

produk yang langka dan masih susah diperoleh di Karawang. Mak Iin optimis keripik pare akan dapat 

diterima oleh masyarakat umum dan dapat menembus pasaran. 

Dengan hadirnya mahasiswa, Mak Iin seperti mendapat dorongan dan motivasi untuk kembali 

mencoba membuat keripik pare, para mahasiswa kembali mengajak Mak Iin untuk mensosialisasikan 

proses pembuatan keripik pare dan memberikan dukungan serta motivasi yang penuh. Dengan 

bantuan para mahasiswa akhirnya proses pembuatan keripik parepun berjalan dengan baik dan 

lancar. 

Mahasiswa KKN STIT Rakeyan Santang Karawang memiliki beberapa Program Kerja (Proker) kecil dan 

besar. Proker kecil dilaksanakan pada hari kerja senin sampai dengan jumat, sedangkan proker besar 

dijalankan hari sabtu dan minggu. Salah satu proker besar mahasiswa KKN STIT Rakeyan Santang 

Karawang yaitu melakukan bazar, dalam bazar ini para mahasiswa harus membawa dan menjual 

produk-produk unggulan dari masing-masing RW tempat para mahasiswa ditugaskan. 

Pada bazar pertama inilah mahasiswa yang bertugas di RW 01 mempunyai kesempatan 

memperkenalkan keripik pare Mak Iin. Sungguh diluar dugaan keripik pare ternyata banyak disukai 

oleh para pengunjung. 

Hal ini semakin menambah semangat Mak Iin  untuk mencoba keripik pare agar menjadi produk 

yang bisa menembus pasaran dan keripik pare dapat  menambah kegiatan para ibu-ibu di RW 01 

khususnya untuk menambah penghasilan para ibu-ibu di RW 01 Proker demi proker mahasiswa KKN 

STIT Rakeyan Santang terus berjalan seiring dengan waktu yang telah ditentukan. 

Salah satu proker besar berikutnya adalah mengadakan "Seminar Kewirausahaan" dengan tema 

"Pentingnya SOP untuk Keberlangsungan Usaha Agar Naik Kelas" dengan narasumber 

Nurhayati.M.Pd, dalam seminar ini Bu Hani membahas tentang legalitas produk, packaging dan SOP 

proses produksi. 

Adapun alasan mahasiswa mengadakan Seminar ini karena ingin agar Bu Hani berbagi ilmu kepada 

para pengrajin makanan kecil di Desa Kutapohaci sehingga dapat menjadikan hasil olahan mereka 

menjadi olahan yang naik kelas hingga  dapat menembus pasar. 
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Oleh karena itu, para pengrajin makanan yang hadir pada saat itu sangat antusias dan bersedia 

membawa hasilan olahan masakan mereka masing-masing, tidak ketinggalan dengan Mak Iin pun 

hadir dan membawa olahan keripik pare kembali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satu-persatu bu Hani mengoreksi hasil olahan dari setiap RW yang ada di Desa Kutapohaci, Bu Hani 

mulai menilai dan memberikan koreksi kepada para pengrajin yang hadir pada saat itu. Namun ada 

sedikit keraguan karena saat itu keripik  pare sepertinya jauh dari ekspetasi Bu Hani dan tidak 

mendapat koreksi sama sekali.  

Seminarpun selesai dan berjalan dengan sukses. Mak Iin yang hadir pada saat itu tetap semangat 

walaupun keripik pare tidak mendapat koreksi. Mahasiswa KKN yang terlibat panitia pada saat itu 

mulai membereskan ruangan, dan Bu Hanipun membereskan segala perlengkapannya yang dibawa 

pada saat itu. 

 

Gambar 15: Pendampingan Mahasiswa dalam Pembuatan Keripik Pare Mak Iin 
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Pada saat Bu Hani akan memasukkan semua olahan makanan yang ada pada saat ini, Bu Hani 

ternyata baru melihat keripik pare, dan  kemudian memanggil mahasiswa yang membawa hasil 

keripik pare, ternyata Bu Hani sangat tertarik dengan keripik pare, dan ternyata pengolah keripik 

pare untuk daerah Karawang baru satu orang, itu artinya peluang usaha untuk keripik pare sangat 

besar kemungkinannya, dan untuk hal ini  Bu Hani bersedia membantu untuk proses selanjutnya. 

Tugas kami sebagai mahasiswa agar membantu Mak Iin dalam hal mempercantik kemasan dan 

perbaikkan rasa agar lebih enak lagi dan pembuatan legalitas. Mahasiswa kembali bekerja keras lagi 

sesuai dengan saran dari Bu Hani, hingga akhirnya sekarang sudah dapat menghasilkan keripik pare 

yang rasanya enak dan dengan kemasan yang lebih menarik, langkah selanjutnya adalah meminta 

petunjuk dari  Bu Hani langkah apa yang akan dilakukan untuk selanjutnya. 

Mak Iin sangat bersemangat dan ingin sekali keripik pare ini dapat menjadi peluang usaha untuk 

para kaum ibu dalam menambah penghasilan. Kini Mak Iin semkin yakin dengan keripik parenya. 

Teruslah berusaha selama ada kemauan pasti disitu ada jalan.                       

DPL: Diah Widiawati, S.S., M.Pd 

 

Sumber: 

https://www.kompasiana.com/lenny1974/6156f0522881757639334542/pembuatan-keripik-pare-

sebagai-peluang-bisnis-usaha-meningkatkan-ekonomi-keluarga?page=all 
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10.Memotivasi Usaha Rumahan                           

Menuju Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

Cici Bhakti Rohyaningsih, Mutia Masaro  

 

KKN (Kuliah Kerja Nyata) merupakan salah satu program yang dikembangkan di Sekolah Tinggi Islam 

Tarbiah (STIT) Rakeyansantang Karawang sebagai wahana belajar dan pengabdian mahasiswa 

kepada masyarakat.  

Dalam perkembangannya program-program KKN disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan 

masyarakat. Pada masa pandemi Covid-19 ini KKN Tematik difokuskan pada pemulihan dampak 

Covid-19 dengan membangun desa melalui bidang Pendidikan dan Ekonomi keluarga. 

Tahun 2021 ini merupakan KKN Angkatan ke 3, yang dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai dengan 30 

September 2021 dengan mengusung  tema "Membangun desa melalui bidang Pendidikan dan 

ekonomi keluarga dalam implementasi MBKM (Merdeka Belajar Kuliah Merdeka) pada masa 

Pandemi".   

KKN tahun ini dilaksanakan di desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang Jawa Barat 

yang diikuti oleh 38 mahasiswa/ mahasiswi. 

Pertama kali Kami menginjakkan kaki di desa Kutapohaci, yaitu pada hari Rabu tanggal 1 September 

2021, kami disambut dengan ramah oleh aparat desa setempat. Penyambutan dilaksanakan di balai 

Desa Kutapohaci dan dihadiri oleh Sekertaris Desa, Kepala Dusun, Ketua Karang Taruna pusat dan 

Pengurus RW/RT. 

Kegiatan penyambutan diisi dengan perkenalan singkat dengan para aparat desa dan sedikit 

mengupas tentang potensi yang ada di masing-masing RW. Perkenalan lebih intensif dilanjutkan oleh 

masing-masing RW dengan mengajak mahasiswa yang ditugaskan disetiap RW untuk berkeliling 

melihat langsung potensi yang ada di RW tersebut. 

Penulis dan beberapa rekan mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat di RW 07. 

Diawali dengan perkenalan lebih dekat dengan pengurus RW dan RT setempat, dilanjutkan dengan 

wawancara untuk mengidentifikasi situasi, kondisi, kendala dan juga sumberdaya yang ada di RW 07. 

Dari wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa mayoritas  warga RW 07 bekerja sebagai 

karyawan swasta, sedangkan yang lainnya bekerja sebagai petani, wiraswasta, pedagang, ASN dan 

ada juga yang tidak bekerja.   

Sesuai tema, maka kami fokuskan kegiatan KKN kami pada bidang ekonomi keluarga.  Berdasarkan 

keterangan dari aparat desa setempat, bahwa beberapa warga RW 07 mempunyai usaha rumahan, 

di antaranya yaitu: usaha kue basah, pengepul sayuran, keripik pisang, telur asin dan ada juga yang 

menggeluti usaha di bidang limbah.   

Merujuk kepada pengertian usaha rumahan sebagai bahasa umum memiliki beberapa arti. 

Setidaknya ada dua yang akan muncul terkait arti dari usaha rumahan. Pertama, usaha rumahan 

adalah usaha yang dilakukan di rumah.  

Kedua, usaha rumahan bisa juga diartikan sebagai usaha yang berskala kecil. Arti ini berkaitan 

dengan omset dari usaha tersebut, jumlah pekerja atau jaringan pemasarannya. Bahasa 

sederhananya, usaha kecil-kecilan. 
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Namum sayangnya, dari beberapa usaha rumahan tadi, belum ada yang bergabung dalam program 

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang dicanangkan oleh Pemerintah.  Hal tersebut dikarenakan 

berbagai kendala, diantaranya kesulitan dalam mengurus administrasi dan pemahaman mereka 

tentang regulasi. 

Mengingat warga yang mempunyai usaha rumahan masih berpikiran bahwa usaha tersebut terbatas 

untuk memenuhi kebutuhan hidup dan belum terbuka mindsetnya untuk megembangkan usahanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMKM adalah istilah umum dalam khazanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi 

produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh 

Undang-undang No.20 tahun 2008. UMKM artinya bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga 

atau badan usaha ukuran kecil. 

Gambar 16: Mahasiswa mendampingi Ibu Dedeh Ketika Mengikuti Bazar 



44 

 

Dari beberapa usaha rumahan yang diinformasikan, kami hanya dapat menemui owner dari usaha 

pengepul sayuran, telur asin dan kripik pisang.  Untuk usaha yang lain tidak kami temui dikarenakan 

pengusaha kue basah sedang sakit dan pengusaha limbah pun agak sulit ditemui karena 

kesibukannya.   

Dari beberapa pengusaha rumahan yang kami temui, hanya satu yang bersemangat untuk kami 

bimbing untuk memajukan usahanya yaitu usaha kripik yang dijalankan oleh mamah Dedeh. Mamah 

Dedeh memulai usaha ini sejak tiga tahun yang lalu, sejak beliau terpilih sebagai karyawan yang di 

rumahkan dari perusahaan tempatnya dulu bekerja. 

Macam-macam kripik yang dibuat dan dijual adalah kripik pisang, kripik sukun, kripik singkong, 

rempeyek dan juga akar kelapa. 

Bahan dasar kripik diperoleh langsung dari petani di wilayah sekitarnya. Kondisinya masih segar, 

karena dibeli hari itu dan diproduksi hari itu juga.  Proses produksi dilakukan secara manual mulai 

dari mengupas, mengiris, menggoreng dan mengemas. Proses mengiris masih menggunakan 

peralatan manual, begitu juga dengan proses menggoreng masih menggunakan tungku kayu bakar. 

Dalam satu hari mamah Dedeh dapat memproduksi dan menjual kripiknya kisaran 30 kg dari 

berbagai bahan dasar. Proses produksi biasanya  dimulai pada pukul sembilan pagi sampai dengan 

pukul tiga sore. 

Untuk memastikan kualitas produk, kami pun mencoba semua jenis produk hasil olahan mamah 

Dedeh.  Dan yang kami rasakan semua produk yang dihasilkan rasanya enak, tidak kalah  dari produk 

sejenis yang pernah kami beli di toko oleh-oleh. 

Melihat kenyataan itu, kami berpikir bahwa produk mamah Dedeh secara kualitas rasa bisa  untuk 

dijual ke pasar yang lebih luas, hanya saja masih perlu perbaikan dari segi kemasan agar lebih 

higienis dan menarik minat pembeli. 

Dari segi pemasaran, mamah Dedeh melakukan penjualan dengan keliling kampung langsung kepada 

konsumen. Kripik hasil produksi mamah Dedeh dijual dengan harga eceran Rp. 10.000 per tiga 

kemasan untuk kripik singkong, kripik pisang, kripik sukun dan rempeyek.  

Dan karena rasanya yang enak serta harganya yang terjangkau, maka kripik mamah Dedeh bisa habis 

terjual hanya dalam waktu 1 -- 1.5 jam saja.  

Selain kemasan eceran, mamah Dedeh juga menerima permintaan kemasan ukuran besar dan 

sedang untuk reseller. Tapi penjualan dengan sistem reseller ini baru terbatas warga kutapohaci dan 

juga belum terlalu banyak. 

Untuk pemasaran, mamah Dedeh tidak berkenan jika kripiknya dijual dengan cara konsinyasi, karena 

menurut mamah Dedeh penjualan dengan sistem konsinyasi hanya akan menghambat perputaran 

dana dan juga produknya. Dengan konsinyasi perputaran produk dan uang bisa mencapai 1 minggu, 

sedangkan dengan berjualan keliling, produknya bisa habis dalam hitungan jam dan akhirnya modal 

dan keuntunganpun bisa kembali hari itu juga. 

Lalu kami tanyakan tentang pemasaran dengan media online, namun cara ini pun tidak menjadi 

pilihan dikarenakan keterbatasan mamah Dedeh dalam menggunakan smartphone baik dari segi 

kemampuan dan juga waktu.   

Untuk menggeliatkan usaha rumahan warga desa Kutapohaci, kami mengadakan program kerja 

besar berupa bazar yang dilaksanakan setiap hari minggu pagi. Bazar ini mendapat respon positif 
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dari para peserta bazar yang tak lain adalah warga desa kutapohaci yang mempunyai usaha 

rumahan.   

Mamah Dedeh pun kami libatkan dalam bazar di pekan ke 2. Dan alhamdulillah mendapat perhatian 

khusus dari ibu Hani Nurhayanti, S.Pd., M.Pd sebagai pengusaha muda karawang sekaligus dosen di 

STIT RAKEYAN SANTANG Karawang.  Karena menurut ibu Hani pengusaha kripik sukun baru ada 1 di 

kabupaten Karawang, jadi peluang mamah Dedeh untuk menjadi pengusaha kripik sukun masih 

terbuka lebar. 

Melihat kendala yang dihadapi oleh mamah Dedeh dan mungkin kendala ini juga dihadapi oleh para 

pengusaha rumahan di RW lain di desa Kutapohaci ini, maka kami para mahasiswa berinisiatif untuk 

mengadakan program kerja besar berupa workshop wirausaha dengan tema "Pentingnya S.O.P 

usaha untuk naik level pemasaran" 

Workshop ini dilaksanakan pada tanggal 23 September 2021, bertempat di Gedung PGRI Desa 

Kutapohaci dengan narasumber ibu Hani Nurhayanti, S.Pd., M.Pd.  Workshop dihadiri oleh hampir 20 

pengusaha yang antusias mengikuti acara dari awal sampai akhir. Workshop di akhiri dengan praktek 

membuat kemasan yang menarik minat pembeli. 

Setelah mengikuti workshop ini, mamah Dedeh semakin terbuka wawasannya tentang pemasaran 

produknya. Kripik yang biasa dijual diwilayah terbatas ternyata bisa juga dijual sampai keseluruh 

penjuru tanah air jika tahu caranya dan mau mengikuti prosedurnya.   

Sekarang, yang perlu ditindaklanjuti adalah bagaimana aparat desa bisa memfasilitasi para 

pengusaha rumahan ini untuk bisa menjadi UMKM yang tentunya akan ada banyak pelatihan untuk 

meningkatkan wawasan dan kemampuan para pengusaha ini agar menjadi para pengusaha yang 

sukses. 

DPL: Alfyan Syach S.Pd.I, M.Pd 

 

Sumber: 

https://www.kompasiana.com/cici23477/6158f45128817543dc5e4fd2/mahasiswa-stit-rakeyan-

santang-karawang-memotivasi-usaha-rumahan-menuju-usaha-mikro-kecil-menengah-

umkm?page=all 
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11.Penanaman Jahe Merah Menggunakan Polybag:                           

Praktis dan Hasil Melimpah 

Rokayah, Maryati 

 

KKN (kuliah kerja nyata) meruoakan salah satu program yang dikembangkan di sekolah tinggi islam 

tarbiah rakeyan santang karawang sebagai wahana belajar dan pengabdian mahasiswa kepasa 

masyarakat dalam perkembangnya program-program KKN disesuaikan dengan kondisi dan 

kebutuhan masyarakat. Pada masa pandemi Covid 19 KKN ini difokuskan pada pemulihan 

membangun desa melalui bidang pendidikan dan ekonomi keluarga. 

Pertama kali kami menginjakan kaki di Desa Kutapohaci, yaitu pada hari Rabu tanggal 1 September 

2021, yang diikuti oleh 38 mahasiswa/mahasiswi dan dilaksanakan di Balai Desa Kutapohaci dan di 

hadiri oleh Kepala Desa, Kepala Dusun, Karang Taruna, pengurus RT/RW dan BABINSA serta Kapolsek 

Ciampel.  

Kegiatan penyambutan diiisi dengan perkenalan singkat dari para aparat desa dan sedikit mengupas 

tentang potensi yang ada di masing masing RW. Dari wawancara tersebut diperoleh informasi 

bahawa mayoritas warga RW 08 bekerja sebagai karyawan swasta/buruh pabrik, sebagai petani, 

wiraswasta, pedagang, dan ada juga yang tidak bekerja. 

Sesuai tema maka kami fokuskan kegiatan KKN kami pada bidang ekonomi keluarga, dikarenakan di 

RW 08 tidak ada bidang pendidikan. Pada kesempatan ini, kami mahasiswa STIT Rakeyan Santang 

Karawang melaksanakan KKN di Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel kabupaten karawang. Mulai 

dari tanggal 1 sampai 30 september 2021 dengan mengusung KKN Tematik dengan tema 

“Membangun Desa Melalui Bidang Pendidikan Dan Ekonomi Keluaraga Dalam Implementasi 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pada Masa Pandemi”  

Kami ditempatkan di Desa Kutapohaci, tepatnya di RW 08 di bidang pembangunan ekonomi 

keluarga. Saat kami melakukan identifikasi ke lahan yang dimiliki warga, ternyata lahan tersebut 

tidak pernah di pakai atau dijadikan perkebunan atau sesuatu yang berguna bagi keluarga mereka, 

ternyata masih banyak lahan kosong yang bisa dijadikan tempat untuk memulai suatu perkebunan, 

meski lahannya sempit,  tapi masih bisa dijadikan kebun untuk menanam pohon yang tidak terlalu 

memakan lahan dan bisa ditanam di tempat kecil atau tempat buatan. 

Kami tergerak untuk memberikan edukasi tentang ekonomi keluarga yaitu pemanfaatan lahan 

sempit. Dengan kemampuan yang kami dapat di bangku kuliah, kami pun mulai meyusun program 

untuk menanam sesuatu di lahan yang sempit.  

Kami membuat alamat untuk menanam Jahe Merah supaya lahan yang sempit tersebut dapat 

ditanami pohon jahe merah. Menanam menggunakan Polybag tidak perlu lahan yang besar atau pun 

kebun yang luas. Pada lahan sempit yang sempit pun bisa dilakukan, sehingga mereka memiliki hasil 

kebun yang dapat dipanen suatu saat. 

Hari berikutnya kami mengajak warga membantu membuat Polybag untuk menanam Jahe Merah, 

dikarenakan menggunakan media Polybag dan karung memudahkan kita yang lahahnnya terbatas, 

selain itu cara panennya pun cukup gampang.  
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Sosialisasi penanaman kami lakukan di tempat ketua Karang Taruna. Setelah kami menyiapkan 

semua bahan untuk membuat Polybag, selanjutnya kami mencari bibit Jahe Merah yang berkualitas 

supaya tahan akan segala macam kondisi, dengan begitu warga dapat memajukan ekonomi keluarga 

dengan menjual Jahe Merah. 

Usaha budidaya Jahe Merah merupakan salah satu usaha di bidang agribisnis yang cukup 

menguntungkan masyarakat di masa pandemi seperti sekarang ini, karena nilai jualnya lumayan 

cukup tinggi. Jahe merah kerap dimanfaatkan sebagai obat herbal karena kaya akan minyak Asiri 

untuk kesehatan tubuh, dan salah satu rempah-rempah yang populer di tanah air.  Saat Pandemi 

Covid 19 ini, banyak masyarakat membuat minuman rempah, seperti : minuman Wedang Jahe, Jamu 

Jahe yang semakin banyak dikonsumsi, salah satunya adalah minuman Bandrek. 

Cara penanaman jahe merah dengan mengunakan media polybag, alat dan bahan, tanah,pasir, 

pupuk organik, sekam, karung, papan dan plastik bibit. Kemudian masukan semua tanah, pasir, 

pupuk organik, ke dalam papan penyemaian. Setelah diaduk, masukan rimpangan Jahe yang di 

potong menjadi beberapa bagian, kemudian siram  dengan sedikit air dua hari sekali, lalu diamkan 

beberapa jam dan ditutup dengan plastik. Lakukan selama 7 sampai 15 hari.  

Setelah keluar tunas dengan usia satu minggu, kemudian pindahkan bibit tersebut ke dalam Polybag 

plastik kecil. Siram tiga hari sekali dengan air secukupnya. Ulangi proses tersebut sampai 60 hari. 

Setelah 60 hari pindahkan bibit tesebut ke dalam Polybag karung yang telah diisi media  tanah. 

Setelah itu barulah Jahe dapat di panen saat usia 6-9 bulan. 

DPL: Dr. Nasem, M.Pd 

Sumber: 

https://www.kompasiana.com/rokayah29/61591385288175370e221d62/penanaman-jahe-merah-

menggunakan-polybag-sederhana-mudah-hasil-melimpah?page=all#section1 

Gambar 17: Sosialisasi Penanaman Jahe Merah pada Media Polybag 

https://www.kompasiana.com/rokayah29/61591385288175370e221d62/penanaman-jahe-merah-menggunakan-polybag-sederhana-mudah-hasil-melimpah?page=all#section1
https://www.kompasiana.com/rokayah29/61591385288175370e221d62/penanaman-jahe-merah-menggunakan-polybag-sederhana-mudah-hasil-melimpah?page=all#section1
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12. Meningkatkan Ekonomi Keluarga Melalui Pelatihan                           

Membuat Telur Asin 

Rina Andayani, Eni Mudjiati  

 

KKN (Kuliah Kerja Nyata) Tematik merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan 

pengalaman belajar kepada mahasiswa ditengah masyarakat di luar kampus secara langsung 

bersama-sama masyarakat, juga merupakan suatu media yang efektif dan edukatif dengan proses 

menerjunkan mahasiswa ketengah-tengah masyarakat untuk menangkap dan menghayati denyut 

nadi kehidupan masyarakat. 

Kuliah kerja Nyata adalah suatu kegiatan yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa dan sebagai 

bentuk pengabdian kepada masyarakat yang menjadi salah satu elemen dalam Tridarma Perguruan 

Tinggi. Melalui kegiatan KKN TEMATIK STIT Rakeyan Santang Karawang angkatan ke III Tahun 2021 

dengan mengusung tema "Membangun Desa Melalui Bidang Pendidikan Dan Ekonomi Keluarga 

Dalam Implementasi MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) Pada Masa Pandemi. 

Pada Tahun ini STIT Rakeyan Santang Karawang telah menerjunkan mahasiswanya untuk 

melaksanakan kuliah kerja nyata yang dilaksanakan dari tanggal 1 hingga 30 Sepetember 2021 di 

Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel. 

Kelompok kami ditugaskan di RW 08 Dusun Waringin yang terdiri dari 2 RT, yaitu RT 19 dan RT 

20.  Sebelum melaksanakan kegiatan di dusun Waringin kami mengidentifikasi terlebih dahulu 

tentang adanya UMKM dan lembaga sekolah, kami berkunjung ke rumah  Ketua RW dan Ketua RT 

setempat dan didampingi oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) kami, yaitu ibu Hani Nurhayanti 

S.Pd, M.Pd. 

Identifikasi dilakukan untuk mencari data tentang ada tidaknya UMKM dan lembaga sekolah di lokasi 

tempat KKN. Kemudian kami mendapatkan informasi bahwa di RW 08 tidak ada lembaga sekolah. 

Sedangkan untuk kegiatan UMKM terdapat usaha membuat Kecimpring, yaitu salah satu makanan 

ringan sejenis Kerupuk. Produksi makanan ini hanya bersifat musiman, karena bahan baku susah 

didapat serta pemasarannya kurang. 

Dengan berbekal informasi dari Ketua RW dan RT setempat, maka fokus kegiatan KKN ini adalah di 

bidang ekonomi keluarga, mengingat di masa pademi ini perekonomian mengalami kemunduran 

yang ditandai dengan rendahnya daya beli masyarakat. 

Dalam melaksanakan tugas salah satu kegiatan KKN Tematik dalam membangun desa melalui bidang 

ekonomi keluarga, selain cara pembuatan Telur asin, kami juga membagikan materi berupa 

pengemasan, logo produk dan teknik pemasarannya. 

Berdasarkan observasi yang kami lakukan di dusun ini belum ada usaha membuat telur asin, 

walaupun di setiap warung-warung di jumpai adanya telur asin yang di jual. Kami melihat di dusun 

ini  ada yang berternak bebek, sehingga kami mempunyai ide untuk mengadakan pelatihan 

membuat telur asin.   

Sasaran atau subjek yang dituju dalam pelatihan telur asin ini adalah ibu rumah tangga, dan calon 

ibu rumah tangga. Pelatihan membuat telur asin ini di lakukan di salah satu rumah warga RT 20, dan 

di hadiri oleh ketua RT dan ketua Karang Taruna RW 08. 
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Kegiatan pelatihan membuat telur asin bertujuan agar masyarakat dapat memanfaatkan telur bebek 

untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi dengan cara pengasinan. Harapan 

kami  ke depannya agar  ibu-ibu dapat mempraktekannya sendiri di rumah minimal untuk 

dikonsumsi sendiri dan bahkan dapat dijual sebagai salah satu upaya meningkatkan ekonomi 

keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat telur asin diantaranya adalah: Telur bebek, Tanah 

Merah, Garam Kasar, Abu gosok, Serabut kelapa/Amplas dan Air 

Adapun cara membuat telur asin adalah sebagai berikut: 

1. Tanah merah, Garam kasar di campur di baskom diaduk  hingga merata dan di beri sedikit air. 

2. Tempatkan abu di nampan. 

3. Cuci bersih telur lalu di gosok memakai serabut kelapa/amplas sebentar saja. 

4. Adonan tanah merah tadi di balurkan ke telur hingga melapisi telur tersebut. 

5. Setelah telur di balur tanah lalu guling-gulingkan telur diatas abu gosok. 

Gambar 18: Kolase Foto Pembuatan Telur Asin  
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6. Susun telur dan diamkan  hingga 7 hari untuk mendapatkan telur yang asin. 

Kami merasa bangga setelah melihat warga setempat yang cukup antusias saat mengikuti pelatihan 

membuat telur asin dari awal hingga akhir dan yang hal yang membuat lebih bangga lagi, bahwa 

Karang Taruna di RW 08 akan menindaklanjuti kegiatan membuat telur asin ini sebagai  program 

kerjanya dalam rangka memajukan perekonomian di wilayah RW 08. 

DPL: Hani Nurhayanti S.Pd, M.Pd 

 

Sumber: 

https://www.kompasiana.com/rina70275/6159d31201019067f84632d2/meningkatkan-ekonomi-

keluarga-melalui-pelatihan-membuat-telur-asin?page=all#section1 
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Bonus Artikel: Berbagi Kebaikan Melalui KKN 

Rahman Tanjung 

 

Menurut anda apakah bisa kita berbagi kebaikan melalui KKN? Jawabnya sudah tentu bisa. Karena 

KKN yang dimaksud dalam tulisan ini bukanlah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, melainkan adalah 

Kuliah Kerja Nyata. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk kegiatan dari Pengabdian Kepada 

Masyarakat yang menjadi salah satu elemen dalam Tridarma Perguruan Tinggi, selain Pendidikan 

dan Penelitian. KKN biasanya dilaksanakan bagi mahasiswa di tingkat akhir. 

KKN merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar kampus dengan 

memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa di tengah-tengah kehidupan masyarakat 

melalui keikutsertaannya dalam membantu memecahkan masalah berdasarkan kompetensi 

keilmuan sesuai dengan situasi, kondisi, masalah, dan prioritas kebutuhan masyarakat di lapangan. 

STIT Rakeyansantang sebagai salah satu perguruan tinggi yang berada di Kabupaten Karawang 

menerapkan pola yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dalam pelaksanaan program KKN 

mahasiswa di tahun ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19: Penerimaan Perwakilan Peserta KKN oleh Pemerintah Desa 

Kutapohaci Kecamatan Ciampel 25 Agustus 2021 

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Hendar, SE, S.AP, M.Sc, MH selaku Ketua STIT 

Rakeyansantang menyampaikan bahwa KKN tahun ini yang dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 

dengan 30 September 2021 diterapkan dengan memperhatikan kondisi pandemi COVID-19 sekaligus 

menerapkan kebijakan pemerintah dalam hal Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) atau yang 

disebut dengan KKN Tematik. Hendar menambahkan bahwa Pada masa Pandemi COVID-19 program 

KKN Tematik yang difokuskan pada pemulihan dampak COVID-19 melalui tema: “Membangun Desa 
melalui Bidang Pendidikan dan Ekonomi Keluarga”. 

Diharapkan mahasiswa dapat berbagi kebaikan dan manfaat melalui kontribusi nyata dalam 

mengatasi masalah di bidang pendidikan sekaligus memberikan edukasi mengenai upaya 

pencegahan dan penanggulangan dampak yang disebabkan oleh COVID-19. 
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Pelaksanaan KKN Tematik 

KKN Tematik yang diselenggarakan oleh STIT Rakeyansantang tahun ini berlokasi di Desa Kutapohaci 

Kecamatan Ciampel dengan diikuti oleh sekitar 39 orang mahasiswa dari program studi PGMI dan 

PIAUD yang dibimbing oleh 16 Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Dalam pelaksanaannya, seluruh 

peserta KKN dibagi ke dalam beberapa kelompok dan kemudian ditempatkan di masing-masing RW 

pada lokasi KKN. 

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Dr. Candra Mochammad Surya, MT selaku Wakil Ketua 

1 STIT Rakeyansantang, bahwa pelaksanaan program kerja di bidang Pendidikan adalah dengan 

melakukan penguatan pembelajaran serta pendampingan pembelajaran baik secara luring/daring 

kepada guru, siswa maupun orang tua siswa PAUD/TK dan SD/MI. Sedangkan untuk bidang ekonomi, 

diharapkan mahasiswa dapat membantu masyarakat dalam merintis UKM berbasis potensi lokal, 

memberikan penguatan keterampilan fungsional bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 sesuai 

dengan keahlian dasar yang dimiliki serta melakukan pendampingan dalam inovasi produk, 

peningkatan mutu dan pemasaran serta manajemen usaha berbasis IT bagi pengusaha kecil/kaki 

lima/tidak memiliki usaha yang terdampak COVID-19. 

Pelaksanaan KKN Tematik ini sangat disambut baik oleh Kepala Desa Kutapohaci Kecamatan 

Ciampel, Sukandi. Saat kunjungan awal perwakilan kampus dan mahasiswa KKN pada 25 Agustus 

2021 di Balai Desa Kutapohaci, beliau menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas 

dipilihnya Desa Kutapohaci sebagai lokasi KKN dan berharap dengan kegiatan ini bisa membantu 

memberdayakan masyarakat baik dalam bidang Pendidikan maupun ekonomi keluarga. 

Seluruh peserta KKN dengan didampingi DPL telah berusaha merancang berbagai program kerja 

yang efektif di bidang Pendidikan dan ekonomi keluarga. Di mana hal pertama yang dilakukan oleh 

masing-masing kelompok adalah dengan melakukan pendataan dan pendekatan ke masyarakat di 

masing-masing RW sesuai lokasi tugasnya. 

Pada kegiatan KKN Tematik ini, selain ada program kelompok di masing-masing RW, juga dilakukan 

beberapa kegiatan yang sifatnya Kerja sama dan kolaborasi dari seluruh peserta KKN, seperti senam 

Bersama, bazaar shock market produk dari masing-masing RW, beberapa perlombaan dan seminar 

kewirausahaan. 

Menggali Kreativitas dan Berbagi Kebaikan 

Dalam merumuskan dan merencanakan suatu program kerja pada kegiatan KKN, mahasiswa dan DPL 

dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan 

manfaat bagi masyarakat di lokasi KKN. Dengan semangat berbuat baik dan berbagi kebaikan kepada 

orang lain, para peserta KKN Tematik STIK Rakeyansantang telah berupaya dengan optimal dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan kreatif yang dapat membantu masyarakat di bidang pendidikan dan 

ekonomi keluarga. 

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para peserta KKN antara lain: membantu guru 

dalam membuat media pembelajaran dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, membantu 

meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pembuatan produk olahan seperti: Rengginang dan 

Kerupuk Bunga Ros, minuman kunyit asam dan jahe merah, membuat goody bag, serta 

memanfaatkan sarana yang ada untuk lokasi wisata mini bersama karang taruna setempat. 

Masyarakat juga diberikan motivasi oleh mahasiswa agar anak-anak jangan berhenti belajar dan 

tetap meningkatkan pendidikannya serta bangkit dan berkembang dalam menjalankan usaha-usaha 

sektor rumahan. 
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Kolase Foto Kegiatan KKN STIT Rakeyansantang Karawang Tahun 2021 

 

Masyarakat sekitar cukup antusias dan mendukung pelaksanaan KKN ini, hal tersebut terbukti saat 

dilaksanakannya bazar produk-produk dari masing-masing RW, berbagai jenis perlombaan, 

pelaksanaan seminar kewirausahaan dan penandatanganan MoU antara masyarakat Kutapohaci 

dengan pihak pengepul Jahe Merah yang menyalurkannya ke PT. Sido Muncul, masyarakat ikut 

berperan aktif di dalamnya. 

Saat pelaksanaan seminar kewirausahaan pada 23 September kemarin dengan narasumber Hani 

Nurhayanti, SPD, MPD yang juga merupakan Dosen STIT Rakeyansantang serta salah satu 

wirausahawan muda Karawang, menyampaikan materi seputar kewirausahaan meliputi: SOP, 

Pemasaran, Kemasan dan perizinan usaha yang disambut antusias oleh masyarakat dari perwakilan 

berbagai RW yang hadir. 

Begitu juga saat dilaksanakannya kegiatan penandatanganan MoU antara masyarakat Kutapohaci 

dengan pengepul jahe merah yang merupakan penyalur bahan baku ke PT. Sido Muncul yang 

difasilitasi oleh mahasiswa dan dibimbing oleh Dr. Nasem selaku DPL. 

Diharapkan memberikan manfaat jangka Panjang bagi masyarakat sekitar yang tidak hanya 

didapatkan saat pelaksanaan KKN saja, tetapi bisa terus ditindaklanjuti dalam memperbaiki 

perekonomian keluarga dan masyarakat. 

Apa yang telah digagas dan dilaksanakan oleh seluruh peserta KKN yang didampingi para DPL, selain 

merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat 

yang merupakan salah satu implementasi Tridarma Perguruan Tinggi juga dapat dijadikan sarana 

dalam berbagi kebaikan, berbagi ilmu dengan orang lain. 
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Kegiatan Seminar Kewirausahaan dan Penandatanganan MoU Masyarakat 
dengan Pihak Pengepul Jahe Merah, 23 September 2021 

 

Kegiatan-kegiatan dalam program KKN tersebut tentunya tidak semata-mata hanya sekedar 

menggugurkan kewajiban bagi mahasiswa dan DPL, tapi dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

berbuat baik dan berbagi kebaikan dengan sesama. 

Meskipun sebagian orang sering beranggapan jika berbuat baik itu bertujuan untuk mendapatkan 

manfaat berarti, tapi sebenarnya dengan berbuat baik terhadap orang lain bukan hanya bagi mereka 

yang menerima kebaikan yang akan merasakan manfaatnya, tetapi bagi orang yang melakukan 

kebaikan akan merasakan manfaatnya. 

Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra’ ayat 7 yang berbunyi, “Jika kamu 
berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka 

(kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri.” 

Dengan berbuat kebaikan, manusia bisa saling berbagi kebahagiaan dan memberi banyak manfaat 

baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Maka teruslah berbuat baik, karena kebaikan itu 

menular. 

 

Sumber: 

https://kumparan.com/rtanjung1981/berbagi-kebaikan-melalui-kkn-1wafLkKvY8W/full 
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SINOPSIS 

 

Buku yang diberi judul Bunga Rampai KKN Tematik 2021 adalah merupakan sebuah buku 

yang berisikan beragam catatan-catatan menarik dari pelaksanaan program Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) Tematik yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Rakeyan 

Santang Karawang dari tanggal 1 sampai dengan 30 September 2021 bertempat di Desa 

Kutapohaci Kecamata Ciampel Kabupaten Karawang yang dibuat secara langsung oleh 

semua peserta KKN tersebut. 

Tulisan-tulisan yang disajikan dalam buku ini terdiri dari dua tema kegiatan, yaitu Bidang 

Pendidikan dan Bidang Ekonomi Keluarga, yang mengacu pada tema KKN, “Membangun Desa 

Melalui Bidang Pendidikan dan Ekonomi Keluarga dalam Implementasi Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka (MBKM) pada Masa Pandemi”. 

Disusunnya buku ini pada awalnya merupakan sebuah kewajiban dari para peserta KKN 

untuk menyusun suatu artikel tentang program-program kerja yang dilaksanakan secara 

berkelompok yang diterbitkan melalui media online kompasiana.com dan kumparan.com, 

kemudian dijadikan satu menjadi sebuah Book Chapter atau buku bunga rampai. 

Dengan terbitnya buku ini, selain sebagai bukti pelaksanaan kegiatan KKN Tematik 

mahasiswa STIT Rakeyan Santang Karawang, juga sebagai sarana untuk membiasakan 

mahasiswa dalam menulis dan mengoptimalkan kemampuan literasinya. 
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Noviyanti Suryani lahir di Karawang, pada 23 November 1994. Saat ini sedang menjalani 

kuliah tahap akhir di STIT Rakeyan Santang Karawang program studi Pendidikan Islam Anak 

Usia Dini (PIAUD). Penulis telah menikah dengan Amir Mahmud di tahun 2016. Selain 

sebagai mahasiswa, penulis juga bekerja sebagai pendidik dan operator di PAUD Kemuning 

17 Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang. Penulis senang bersepeda, bernyanyi 

dan menonton tayangan pertandingan olahraga seperti badminton dan sepak bola. 

Beberapa prestasi yang telah diraih penulis diantaranya: Juara 3 Lomba Paduan Suara 

dalam acara HUT HIMPAUDI Kabupaten Karawang tahun 2017, Juara 2 Lomba Paduan 

Suara dalam acara HUT HIMPAUDI Kabupaten Karwang tahun 2019. Penulis memiliki pengalaman 

berorganisasi sebagai Pengurus Cabang Himpaudi Kecamatan Karawang Barat sebagai Sekretaris periode 2019-

2023 

 

Fitria Agustina  lahir di Bantul, pada 20 Agustus 1981. Saat ini sedang menjalani kuliah tahap 

akhir di STIT Rakeyan Santang Karawang Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

(PIAUD). Penulis telah menikah dengan Suparmin S.Kom dan dikaruniai dua orang anak 

perempuan bernama Nida Qurratul Aini dan Zahra Aulia Salamah. Selain sebagai mahasiswa, 

penulis juga bekerja sebagai pengajar di TKAT Al-Fikri Karawang 

Prestasi yang telah diraih penulis diantaranya adalah Juara 1 Menulis Cerpen Tingkat 

Kabupaten DIY, pada tahun 1996. 

 

Witarsih lahir di  Karawang, pada 01 September 1974. Saat ini sedang menjalani kuliah tahap 

akhir di STIT Rakeyansantang Karawang program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

(PIAUD).  

Penulis telah menikah dengan Abdul Somaddan dikaruniai dua orang anak perempuan 

bernama Elis Sobiroh dan Rizki Kholili. Selain sebagai mahasiswa, penulis juga bekerja 

sebagai pengajar di PAUD As Shobiroh di Karawang Barat. 

 

 

Umaroh  lahir di Brebes, pada 11 Februari 1972. Saat ini sedang menjalani kuliah tahap akhir 

di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Rakeyansantang Karawang program studi Pendidikan 

Islam Anak Usia Dini (PIAUD).  

Penulis telah menikah dengan Dede Kusmana dan dikaruniai dua  orang anak perempuan 

bernama Astianova dan Fenny Rahmayani. Selain sebagai mahasiswi, penulis juga bekerja 

sebagai pengajar di PAUD Flamboyan XII Karawang.  

 

Kania Aprilia Pratiwi lahir di Karawang, pada 5 April 1995. Saat ini sedang menjalani kuliah 

tahap akhir di STIT Rakeyansantang Karawang program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

(PIAUD).  

Penulis telah menikah dengan Agung Pratama dan belum dikaruniai anak. Selain sebagai 

mahasiswa, penulis juga bekerja sebagai pengajar di PAUD ADILA Karawang. 
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Nurmaidah lahir di Bandung pada 09Agustus 1981. Saat ini sedang menjalani kuliah tahap 

akhir di STIT Rakeyan Santang Karawang program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

(PIAUD). Tahun 1999 juga pernah kuliah di jurusan Teknik Informatika di salah satu kampus 

di kota bandung dan alhamdulillah Lulus pada tahun 2002 dengan nilai memuaskan. 

Penulis telah menikah dengan Rulil Badani  pada tahun 2008,  saat ini bertempat tinggal di 

loji Kec Tegalwaru Kab. Karawang , Selain sebagai mahasiswi, penulis juga bekerja sebagai 

Guru di Paud Melati di desa Cintalaksana  kecamatan Tegalwaru  Kabupaten Karawang. 

 

Siti Hamidah lahir di karawang pada 08 September 1984. Saat ini sedang menjalani kuliah 

tahap akhir di STIT Rakeyan Santang Karawang program studi Pendidikan Islam Anak Usia 

Dini (PIAUD). 

Penulis telah menikah dengan Iwan suhendar  pada tahun 2005  penulis saat ini bertempat 

tinggal di  Kampung Bakan Limbangan Desa cintalaksana Kec. Tegalwaru Kab. Karawang, 

Selain sebagai mahasiswi, penulis juga bekerja sebagai Kepala sekolah di Paud Mawar, di 

Desa Cintalaksana  Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang. 

 

Nina Marlina lahir di Karawang pada 21 Desember 1983. Saat ini sedang menjalani kuliah 

tahap akhir di STIT Rakeyan Santang Karawang program studi Pendidikan Islam Anak Usia 

Dini (PIAUD). 

Penulis telah menikah dengan Munawar  pada tahun 2004  penulis saat ini bertempat 

tinggal di  kp.kadumungkus ,Desa cintawargi Kec, Tegalwaru Kab. Karawang , Selain sebagai 

mahasiswi, penulis juga bekerja sebagai Guru di Paud Kenanga IV di Desa Cintawargi  

Kecamatan Tegalwaru  Kabupaten Karawang. 

 

Yoyoh Kurnia lahir di Karawang, pada 14 Maret1973. Saat ini sedang menjalani kuliah tahap 

akhir di STIT Rakeyansantang Karawang Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

(PIAUD). Penulis telah menikah dengan Nanang Nuryanto dan dikaruniai tiga orang anak 

perempuan bernama Irawati Febryna, Leilintang Andyan, Leidynda Vyona.  

Selain sebagai mahasiswa, penulis juga bekerja sebagai pengelola di PAUD Plamboyan Desa 

Kutalanggeng Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang. 

 

Detha Rahma Shanty lahir di  Karawang, pada 20 November 1997. Saat ini sedang menjalani 

kuliah tahap akhir di STIT Rakeyansantang Karawang program studi Pendidikan Islam Anak 

Usia Dini (PIAUD).  

Penulis belum menikah, karena sedang fokus mengerjakan tugas akhirnya. Selain sebagai 

mahasiswa, penulis juga bekerja sebagai pengajar di PAUD KARANGSETRA 2i Desa 

Wargasetra Kecamatan Tegalwaru  Karawang. 

 

Ervan Noviyani lahir di Karawang, pada 26 November 2000. Saat  ini sedang  menjalani 

kuliah tahap akhir di STIT Rakeyan Santang Karawang  program studi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).  

Penulis saat ini belum menikah dan masih fokus pada kuliah. Belum mempunyai 

pengalaman mengajar.  
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Sri Sumarti lahir di Banyumas, pada 4 Februari 1979. Saat ini sedang menjalani kuliah tahap 

akhir di STIT Rakeyansantang Karawang program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

(PIAUD).  

Penulis telah menikah dengan Septono dan dikaruniai dua orang anak perempuan bernama 

Liffianisya Septi Alfarizty dan Muhamad Faiz Alfarizy. Selain sebagai mahasiswa, penulis juga 

bekerja sebagai pengajar di TK Islam Az Zahra di Perum Saung Indah. 

 

Nurhabibi lahir di Kabupate Karawang pada tanggal 11 oktober 1983. Saat ini penulis sedang 

mengikuti perkulihan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Rakeyan Santang Karawang 

Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 

Selain kuliah, penulis juga saat ini berprofesi sebagai seorang pendidik dari SD 

Muhammadiyah 1 Karawang. 

 

 

Lainy Rusyidiana Silalahi lahir di Jakarta, pada 14 Agustus 1974. Saat ini sedang menjalani 

kuliah tahap akhir di STIT Rakeyansantang Karawang program studi Pendidikan Islam Anak 

Usia Dini (PIAUD). Penulis telah menikah dengan Hercules dan dikaruniai dua orang anak, 

satu perempuan bernama Siti Sarah Herlainy dan satu laki-aki bernama Excel Rafiq Alqadri. 

Selain sebagai mahasiswa, penulis juga bekerja sebagai pengajar di TK IT Al-Badri di 

Perumahan Citra Kebun Mas Bengle Kecamatan Majalaya Karawang Jawa Barat. 

Prestasi yang telah diraih penulis diantaranya pernah meraih Juara 2 Lomba Paduan Suara 

Porseni IGTK PGRI tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2017, pernah mengikuti Diklat 

Pendidikan PAUD Guru Pendamping Muda tahun 2018 dengan hasil nilai Baik, pernah mengikuti Diklat 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Berbasis Zonasi tahun 2019 dengan hasil nilai Baik. 

 

Sabrina Nazmi Laila lahir di Jakarta, pada 27 Oktober 1996. Saat ini sedang menjalani kuliah 

tahap akhir di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Rakeyan Santang Karawang program studi 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD).  

Penulis belum menikah. Selain sebagai mahasiswa, penulis juga bekerja sebagai pengajar di 

RA AL-MURTADLO Cikampek 

 

 

Neneng Farliah lahir di karawang, pada 04 November 1995. Saat ini sedang menjalani kuliah 

tahap akhir di STIT Rakeyan santang karawang program studi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah (PGMI) . 

Selain sebagai mahasiswa, Penulis juga bekerja di sebuah perusahaan swasta di Kawasan 

Industri Karawang 

 

 

Rina Andayani lahir di Karawang, pada 11 Mei 1977. Saat ini sedang menjalani kuliah tahap 

akhir di STIT Rakeyansantang Karawang program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

(PIAUD).  

Penulis telah menikah dengan Ade Sulaeman, S.Pd dan dikaruniai dua orang anak laki-laki 

bernama Muhammad Gilang Putra Sulaeman, Muhammad Galang Dwi Andhika. Selain 

sebagai mahasiswa, penulis juga bekerja sebagai pengajar di PAUD MEGA Purwasari. 
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Eni Mujiati  lahir di  Jakarta, pada 20 mei 1971. Saat ini sedang menjalani kuliah tahap akhir 

di STIT Rakeyansantang Karawang program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD).  

Penulis telah menikah dengan Kastolani pada tahun 1990 dan dikaruniai tiga orang anak, 

tiga perempuan yang pertama bernama Ani rahayu, yang ke dua Ade ayu nur’aini dan 

Azlina farrisha. Selain sebagai mahasiswa, penulis juga bekerja sebagai pengajar di TK Islam 

al – barokah di Perum bumi kosambi permai Blok D8 no 8.  

Pernah mengikuti diklat berjenjang pada tahun 2018 dengan hasil nilai Baik. 

 

Cici Bhakti Rohyaningsih, Lahir pada 23 April 1977 di Karawang, Jawa Barat. Penulis telah 

menikah dengan Mafut Jahrodin dan memiliki seorang putri yang saat ini berusia 14 tahun 

bernama Kamilia Lidiya Izzati. Penulis saat ini bekerja sebagai Tenaga Kependidikan di TK AN 

NABA Karawang dan juga sedang menyelesaikan tugas akhir saya di STIT RAKEYAN SANTANG 

Karawang.  

Penulis menyenangi dunia Pendidikan terutama Pendidikan Anak Usia Dini, karena dapat 

banyak belajar tentang cinta, kasih sayang, pantang menyerah, dan tentang sederhananya 

Bahagia. Selain itu, penulis juga senang memotivasi orang lain untuk maju.  

 

Mutia Masaro   lahir di  Karawang, pada 14 Juli 1994. Saat ini sedang menjalani kuliah tahap 

akhir di STIT Rakeyansantang Karawang program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

(PGMI).  

Penulis telah menikah dengan Ibnu Salam pada tahun 2015 dan dikaruniai satu orang anak, 

yang bernama Aykiz Muttaqiyah Salam. Selain sebagai mahasiswa, penulis juga bekerja 

sebagai pengajar di SD Alam Inaratul Islam di Desa Pakopen kecamatan Purwasari Karawang. 

 

Rokayah lahir di karawang, pada tanggal 29 Januari 1989. Saat ini sedang menjalani kuliah 

tahap akhir di STIT Rakeyan santang Karawang program studi pendidikan Islam Anak Usia 

Dini (PIAUD). Penulis telah menikah dengan Rosadi pada tahun 2007 dan di karuniai empat 

orang anak laki-laki dan dua perempuan yang bernama Suryani Octavia Rhamadani, Tegar 

Zafar Shodik Al’riziq, Syabrina Al’rizqiani Ainun dan  Nadzarull Umar. Selain sebagai 

mahasiswa, penulis juga bekerja sebagai pengajar di PAUD Qurrotul A’yun di Desa Kalibuaya 

Kecamatan Telagasarai Kabupaten Karawang.  

Prestasi yang telah di raih penulis di anataranya, pernah mengikuti kopetensi tari jaipongan 

pada tahun 2015, Kompetisi senam tahun 2017 dengan dengan nilai baik dan pernah mengikuti diklat 

berjenjang pada tahun 2018 dengan hasil nilai baik. 

 

Maryati lahir di  Karawang, pada 29 Juli 1988. Saat ini sedang menjalani kuliah tahap akhir di 

STIT Rakeyansantang Karawang program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD).  

Penulis telah menikah dengan Asep Akbaruddin pada tahun 2007 dan dikaruniai dua orang 

anak perempuan bernama Tasya Nur Salsabilla, dan PUtri Suci Rahmadani. Namun kami 

bercerai pada tahun 2016, dan pada tahun 2019 saya menikah lagi dengan Karna Hardianto. 

Selain sebagai mahasiswa, penulis juga bekerja sebagai pengajar di PAUD PERMATA HATI di 

Desa Karyamukti kecamatan Telagasari Karawang. 

Prestasi yang telah diraih penulis diantaranya pernah mengikuti lomba Jumbara antar SMA pada tahun 2006 

sebagai peringkat ke 2 Se Kabupaten. 
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Rahman Tanjung lahir di Karawang 12 Januari 1981. Bekerja sebagai Widyaiswara Ahli 

Madya pada BKPSDM Kabupaten Karawang dan juga  aktif mengajar di STIT Rakeyan Santang 

Karawang. Menamatkan pendidikan dasar di SDN Nagasari VII Karawang, jenjang menengah 

pertama di SMPN 2 Karawang, menengah atas di SMAN 1 Karawang dan melanjutkan 

Pendidikan jenjang sarjana di Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen UNSOED Purwokerto, 

kemudian S2 Magister Manajemen dengan konsentrasi MSDM di STIE Kampus Ungu Jakarta 

dan saat ini sedang menempuh studi doktoral (S3) di Universitas Islam Nusantara (UNINUS) 

Bandung.  

Penulis sudah menghasilkan beberapa judul buku di antaranya: buku Manajemen Humas Lembaga Pendidikan, 

Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (Konsep dan Perkembangan), Manajemen Pemasaran Pendidikan, 

Manajemen Strategi, Manajemen Mitigasi Bencana, SIM dan Bisnis, Kewirausahaan dan Komunikasi 

Pemasaran. Saat ini penulis aktif menulis jurnal ilmiah nasional maupun internasional. 

 

 


