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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan negara sesuai dengan cita-cita bangsa 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945. Untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diperlukan suatu pelayanan 

kesehatan yang paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna menurut Pasal 1 ayat 

3 UU No. 4 tahun 2009 adalah pelayanan kesehatan meliputi promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Perhatian kemudian mengarah pada kurang 

optimalnya penerapan  kebijakan  pemerintah  daerah  (Pemda)  dalam 

mengembangkan pelayanan kesehatan yang berbasis kearifan lokal di 

daerahnya. Oleh karena itu, untuk mengakomodir kepentingan yaitu pelayanan 

dasar kesehatan dan juga pelestarian kearifan lokal, Pemda dapat 

mengoptimalkan dan menerapkan kebijakan pelayanan kesehatan yang berbasis 

kearifan lokal yang bersifat integratif.  

 Kabupaten Trenggalek adalah salah satu kabupaten yang memiliki indeks 

IPM/HDI pada kisaran 68,10 di tahun 2017 menempati peringkat 25 se-provinsi 

Jawa Timur. IPM/HDI ini terletak pada kategori sedang atau memiliki tingkat 

kerawanan sedikit mengkhawatirkan terhadap penyerapan layanan kesehatan 

yang dirasakan oleh masyarakat. Idealnya, setiap upaya untuk meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip non 

deskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting 

artinya bagi pembentukan sumber daya Indonesia, memperhatikan ketahanan 

dan daya saing bangsa.        

 Pemerintah merespon pemenuhan pelayanan dasar dengan meluncurkan 

program jaminan kesehatan/BPJS untuk memelihara kesehatan penduduknya 

yang iurannya dibayar pemerintah, kelompok ini disebut sebagai Penerima 

Bantuan Iuran (PBI) dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 
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101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Data 

menjadi  bagian yang penting dalam distribusi bantuan iuran jaminan  

kesehatan. Namun,upaya membangun kerangka sistematik bagi pendataan 

layanan kesehatan secara memadai belum mendapat perhatian serius dari 

pemerintah daerah, akademisi maupun penggiat kemanusiaan lainnya.        

 Setidaknya, terdapat empat isu utama dalam penanganan pendataan 

layanan kesehatan di Kabupaten Trenggalek yang terindentiflkasi saat Ini:  

a. Akses masyarakat terhadap informasi jaminan kesehatan masih  terbatas di 

lokasi layanan kesehatan. Leading sector bidang kesehatan kurang 

mengoptimalkan kanal-kanal forum pertemuan masyarakat di level Rukun 

Warga (RW) maupun Rukun Tetangga (RT). Padahal ketiadaan kanal-kanal 

lokal semacam ini akan menyebabkan adanya kecenderungan pendataan yang 

bersifat eksternal yang membutuhkan  biaya tinggi (high  cost  development). 

Sebuah kasus yang terjadi di beberapa Kabupaten, adanya kegagalan dari 

sosialisasi yang efektif membuat    masyarakat berperilaku kuratif dalam 

menyikapi kesehatan. Mereka datang ke loket pendaftaran saat sakit.   

b. Minimalnya pengaduan pelayanan publik. Home visit dalam proses pembuatan 

data penerima bantuan tidak melibatkan stakeholders baik kelurahan RT 

maupun RT/RW. Sehingga banyak warga masyarakat yang merasa belum 

terdata. Hal ini memberikan indikasi rendahnya prioritas pada isu ini.  

c. Partisipasi masyarakat masih rendah. Kasus yang ditemukan calon peserta 

merasa ketidakramahan petugas pendaftaran dan birokrasi yang berbelit-belit 

membuat masyarakat enggan proaktif mendaftarkan diri dalam kepesertaan 

JKN Hal ini mengakibatkan tumbuh suburnya praktek percaloan dengan 

besaran jasa sebesar Rp 50.000,- hingga Rp 100.000,-. 

d. Selama ini jaminan kesehatan dinilai belum tepat sasaran. Hal ini dikarenakan 

kartu jaminan kesehatan daerah PKMS dirasakan tidak memuaskan. Juga 

dikarenakan sistem sosialisasi yang terbangun belum memiliki jejaring kerja 

yang efektif yang memungkinkan koordinasi dan konsolidasi rencana, strategi, 

dan sumber daya yang digunakan untuk memastikan layanan dasar  kesehatan 

dengan pemerintah daerah itu sendiri. 
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 Selain itu, dampak peningkatan biaya kesehatan menimbulkan banyak 

masalah. Jika ditinjau dari pemanfaatan upaya kesehatan, mennyulitkan akses 

terhadap pelayanan kesehatan,   terutama: bagi penduduk tidak mampu, apabila 

sistem pembiayaan ditanggung sendiri (out of pocket)  karena tidak terjadi 

Pembiayaan   yang berkeadilan (fairness in health financing) dan solidaritas 

sosial. Dalam jangka panjang hal ini berpengaruh terhadap derajat kesehatan 

masyarakat dan mutu sumberdaya manusia.        

 Perguruan  tinggi  selama ini  mengemban kewajiban melaksanakan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi yang salah satu diantaranya adalah melaksanakan 

kegiatan Pengabdian Kepada  Masyarakat. PTKI memiliki tanggung jawab 

sosiaI untuk dapat  berperan dalam pembangunan nasional dan peradaban 

manusia  menuju ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini setidaknya ada dua 

landasan yang merdasari peran PTKI yaitu landasan normatif agama dan ilmu 

sosial.    

 Dari perspektif agama, islam jelas mengusung semangat mendorong 

kemajuan dan perbaikan keadaan  manusia, meninggalkan ketidakadilan 

menuju keadilan. Aksi sosial Jelas merupakan bagian dari ajaran islam dan 

karenanya islam yang diusung oleh PTKI termasuk telah disepakati sebagai 

islam Transformatif. 

 Dalam konteks pendataan pelayanan kesehatan yang memiliki mata rantai 

sangat erat dengan pendataan kemiskinan, maka dalam hal ini Perguruan Tinggi 

dapat mengambil peran di dalamnya. Hal ini dikarenakan perguruan tinggi 

diharapkan mampu menjadi katalisator sekaligus fasilitator terjadinya proses 

perubahan sosial yan berkeadilan dan mengusung nilai-nilai perlindungan bagi 

kelornpok rentan.      

 Mengapa perlu revitalisasi ? Hal ini dikarenakan terjadi perubahan pola 

penyakit, perubahan nilai dan ekspektasi masyarakat, besarnya pengaruh social 

determinant on health, turbulensi ekonomi, terjadinya desentralisasi (UU no. 

3233, Pp 38,   PP 41, Kemendagri 59, SPM dll). 

Kebutuhan  pendataan  dalam  program  penanggulangan  kemiskinan adalah 

hal penting karena tanpa data yang valid maka  ketepatan sasaran dan ketepatan 
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intervensi dalam program  penanggulangan kemiskinan tidak dapat optimal. 

Saat ini sangat  banyak versi data masyarakat miskin yang menjadikan berbagai  

intervensi program penanggulangan kemiskinan belum optimal. Uji publik atas 

data dalam forum akuntabilitas sosial inilah yang menjadi sangat penting agar 

data yang ada menjadi lebih valid.     

 Keterlibatan perguruan  tinggi  pendataan kemiskinan berbasis kearifan 

lokal sangat penting untuk diperhatikan guna mencapai pembangunan yang 

berkelanjutan. Situasi krisis sangat mempengaruhi struktur sosial dan budaya 

sangat penting untuk, mengubah status kelompok-kelompok  rentan yang ada di  

masyarakat. Situasi ini seringkali menyediakan peluang kesempatan untuk 

terjadinya deskriminasi dan peluang kesempatan untuk terjadinya pelanggaran 

hak . Jika intervensi kemanusiaan tidak direncanakan dengan  

mempertimbangkan  kesetaraan, maka tidak hanya akan meningkatkan bahaya, 

namun juga menghilangkan kesempatan untuk mendukung dan memajukan 

kesetaraan livelihood kelompok rentan di masyarakat. 

 

B. Tujuan 

 Adapun  tujuan umum KKN Institut Agama Islam Negeri Kediri secara 

terperinci sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang: 

a. Manfaat mendidik yang diperolehnya bagi kehidupan bermasyarakat  

b. Adanya program sosial dalam masyarakat terutama masyarakat pedesaan 

yang perlu dipecahkan. 

c. Adanya tanggung jawab sarjana untuk membangun dan menciptkan 

kehidupan masyarakat yang demokratis, dinamis, harmonis dan agamis. 

2. Mendewasakan cara berfikir mahasiswa, sehingga mampu berfikir 

,interdisipliner, memiliki kecakapan, memiliki penalaran yang tajam serta 

dapat memantapkan sikap dan perilakunya dalam bermasyarakat secara nyata. 
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3. Melatih mahasiswa menghadapi dan problem sosial kemasyarakatan secara 

langsung dan praktis, sehingga mahasiswa dapat berperan dalam 

mengembankn potensi masyarakat khususnya masyarakat desa. 

4. Meningkatkan rasa tanggung jawab civitas akademika yang terlibat dalam 

Program Kuliah Kerja Nyata, khususnya mahasiswa. 

5. Memperuas pola pikir masyarakat dalam kerangka membangun dan 

menciptakan pendidikan masyarakat yang demokratis, dinamis, harmonis, dan 

agamis. 

6. Meningkatkan kehidupan masyarakat baik fisik maupun non fisik. 

Sedangkan tujuan khusus KKN Tematik IAIN Kediri adalah : 

1. Memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah untuk memberikan 

pemutakhiran data layanan dasar kesehatan khususnya pemerintah desa dan 

dinas kesehatan serta masyarakat desa secara umum. 

2. Mengembangkan pengabilan keputusan publik berbasis data dalam bidang 

pelayanan dasar kesehatan. 

3. Meningkatkan kontrol data layanan dasar melalui partisipasi publik dan 

tercapainya akuntabilitas. 

4. Mengembangkan pusat pendataan pedesaaan dengan mengikutsertakan peran 

partisispasi masyarakat. 
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C. Metode PRA yang Dipergunakan 

 Pelaksanaan Program Kerja KKN Tematik di Desa Dongko Kecamatan 

Dongko Kabupaten Trenggalek, kami menggunakan metode pendekatan 

Participatory Rural Appraisal (PRA) dengan alat kaji antara lain Pemetaan, 

wawancara secara langsung kepada masyarakat, dengan alat yang dimaksud 

sesungguhnya adalah keterlibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi. Pendekatan tersebut memungkinkan 

masyarakat desa saling membagi, menambah dan menganalisis pengetahuan 

tentang kondisi kehidupannya dalam rangka membuat perencanaan dan 

tindakan. Dengan demikian metode PRA adalah cara yang digunakan dalam 

melakukan kajian untuk memahami keadaan atau kondisi desa dengan 

melibatkan partisipasi masyarakat, atau pengkajian, penilaian (keadaan) desa 

secara partisipatif. 

 Metode PRA ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan program yang 

relevan dengan harapan dan keadaan masyarakat. Dimana tujuan yang paling 

mendasar yakni pengembangan kemampuan masyarakat dalam menganalisa 

keadaan mereka sendiri dalam melakukan perencanaan dan kegiatan aksi, 

sehingga dapat membuat program dan melaksanakannya. Dalam kegiatan PRA 

ini kami (Mahasiswa KKN Tematik) hanya bertindak sebagai fasilitator dan 

masyarakatlah yang membuat dan menganalisa dan menentukan serta 

mengerjakan program. 

Dalam melaksanakan program Tematik ini, kami memegang prinsip-prinsip 

dari metode PRA ini, yakni: 

1. Kami belajar dari masyarakat desa berhadapan secara langsung 

guna mendapatkan informasi. 

2. Kami melakukan eksplorasi yang terencana dengan memakai 

metode yang fleksibel, improvisasi, pengulangan, lebih bersifat 

dapat menyesuaikan dengan proses belajar atau pemahaman. 

3. Kami berbaur dengan masyarakat secara rileks dan fleksibel, 

mendengarkan apa yaang mereka utarakan dengan simpatik, 

sekaligus melakukan penggalian topik yang sifatnya tidak 
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memaksa dan menggurui, dan memahami prioritas dan pokok 

perhatian mereka. 

4. Kami mengaitkan pemahaman yang mereka miliki dengan 

informasi yang benar-benar bermanfaat dan berkualitas, 

keakuratan serta ketepatan waktu penyampaian. 

5. Kami menggunakan beberapa metode, jenis informasi, peneliti 

dan atau disiplin ilmu untuk pengecekan silang. 

6. Kami mencari suatu hal yang berbeda daripada rata rata atau 

yang dimaksud yaitu suatu hal yang khusus atau bisa dikatakan 

unik. 

7. Kami memberikan fasilitas penyelidikan, analisis, penyajian dan 

pemahaman oleh masyarakat desa itu sendiri sehingga mereka 

dapat menyajikan dan memiliki hasilnya serta mempelajarinya. 

Kami sebagai fasilitator mendorong mereka untuk 

mengungkapkan pengalaman dan pendapatnya. 

8. Kami sebagai fasilitator tidak boleh menilai dan mengkritik 

semua pendapat secara frontal, juga tidak boleh bersikap 

memihak. Secara netral kami berusaha memfasilitasi komunikasi 

antara masyarakat yang berbeda pendapat untuk mencari 

kesepakatan dan jalan keluarnya. 

9. Kami saling berbagi informasi dan gagasan antar masyarakat 

desa, antar masyarakat desa dengan fasilitator, dan antar 

fasilitator lain. 

 Metode yang digunakan untuk melakukan observasi yaitu dengan teknik 

PRA (Participatory Rural Appraisal). Metode ini bertujuan untuk melihat lebih 

jelas kondisi fisik yang ada di Desa Dongko dan untuk menganalisa 

permasalahan-permasalahan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta 

menentukan solusi yang tepat pada setiap permasalahan yang ditemukan. 

 Masyarakat tidak akan pernah lepas dari apa yang disebut Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) Tematik, masyarakat merupakan subjek sekaligus objek, 

mahasiswa hanya berperan sebagai fasilitator. Banyak bergaul dan berdiskusi 



 

8 
 

merupakan sarana pendekatan sosial yang cukup baik untuk mendekati 

masyarakat.  Keterbukaan dengan saling menghargai terbukti dapat menjadi 

jalan pengakraban yang kemudian menjadikan hubungan harmonis dan 

bersahaja di antara kami dengan masyarakat Desa Dongko. Silaturahmi juga 

tidak kalah pentingnya dalam menggali informasi dari masyarakat terhadap 

masalah-masalah yang mereka hadapi di desa  kemudian mahasiswa membantu 

dengan problematika sesuai kemampuan yang dimilikinya. 

 Pemerintah desa merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan 

program kerja, jalinan kerja sama yang baik mulai dari Kepala Desa,Sekretaris 

Desa, Ketua BPD, Sekertaris BPD, KAUR Pemerintahan, KAUR 

Pembangunan, KAUR Umum, Puskesmas , hingga Kepala Dusun, Ketua RT 

dan Ketua RW yang banyak mendukung dan memberikan kemudahan-

kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan program kerja yaitu Revitalisasi Data 

Layanan Kesehatan Dasar. 

 Oleh karena itu kami banyak  melakukan diskusi dan meminta 

pandangan-pandangan serta masukan yang bersifat konstruktif berkaitan dengan 

kegiatan program kerja. Pemerintah juga merupakan referensi terbaik ketika 

kami menemui kendala dilapangan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa yang 

lebih tahu dan mengerti karakteristik dan kebiasaan masyarakatnya  adalah 

orang-orang yang berkecimpung didaerahnya sendiri atau pemerintah setempat. 

Sehingga masukan-masukan dari pemerintah desa menjadi bahan pertimbangan 

kami untuk dapat menyelesaikan kendala-kendala yang kami temui dilapangan. 

Selain itu pihak dari Puskesmas juga sangat berperan penting terhadap  

kesejahteraan kesehatan dalam kehidupan bermayarakat. Sesuai dengan apa 

yang dikatakan Nila Moeloek selaku Menteri Kesehatan bahwa pentingnya 

kesehatan sebagai awal dari kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini 

selama melakukan proses pendataan layanan kesehatan dasar perlu adanya 

kemampuan khusus terkait ilmu di bidang kesehatan, oleh karena itu kami 

banyak berkonsultasi dan meminta petunjuk mengenai pelaksanaan program 

kerja kepada mereka. 
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 Selain Pemerintah Desa dan Puskesmas kami juga melibatkan peran 

pemuda mengingat, pemuda merupakan tolak ukur perkembangan suatu negara, 

karena dipundak pemudalah masa depan bangsa itu berada ketika pemuda itu 

baik maka masa depan bangsa akan cerah tetapi apabila yang terjadi adalah 

sebaliknya maka akan dapat dipastikan masa depan bangsa akan suram. Begitu 

pula Desa Dongko perkembangan kedepan dapat diukur dari kualitas 

sumberdaya pemuda yang dimilikinya sekarang. Oleh karena itu pemuda 

sangatlah penting dalam menopang dan mendukung perkembangan desa. 

Eksistensi pemuda merupakan salah satu faktor penunjang dari pelaksanaan 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, karena ketika komunikasi yang baik tidak 

tercipta atau gagal maka akan sangat menyulitkan kami dilapangan dalam 

pelaksanaan kegiatan. Di dalam pelaksanaan program kerja pemuda dianggap 

sebagai motor penggerak sehingga harus selalu bertukar pikiran, berbagi 

pengetahuan, serta menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan mereka.    

 Kegiatan ini diawali dengan perkenalan dan silaturahmi ke rumah-rumah 

pemerintah desa dimulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, dan 

rumah-rumah penduduk dengan tujuan perkenalan sekaligus agar keberadaan 

kami sebagai mahasiswa KKN Tematik diketahui oleh masyarakat Desa 

Dongko dan sekaligus untuk mencari tahu permasalahan-permasalahan yang 

ada di Desa Pule. 

 Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bersama masyarakat dan aparat 

desa di kantor Desa Dongko, untuk lebih menjalin hubungan keakraban dengan 

masyarakat setempat dan secara bersama-sama membicarakan program KKN 

Tematik terkait pendataan layanan kesehatan dasar yang akan dilaksanakan di 

desa Pule dalam waktu 45 hari. Selama melaksanakan kegiatan pendataan 

layanan dasar kesehatan tersebut kami mendapat banyak informasi, masukan, 

dan usulan dari masyarakat setempat. Setiap anggota masyarakat mengusulkan 

kebutuhan atau permasalahan yang menurut mereka masih kurang atau belum 

adanya penyelesaian oleh pemerintah desa. Semua usulan atau saran dari 

masing-masing anggota masyarakat maupun dari aparat desa dikumpulkan 

kemudian dibacakan dipertemuan guna persetujuan, kemudian diputuskan siapa 
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penanggung jawab pendataan layanan kesehatan dasar dari program tersebut. 

Karena setelah mahasiswa KKN Tematik IAIN Kediri selesai dalam 

melaksanakan tugasnya di Desa Dongko, pendataan layanan kesehatan dasar 

harus tetap berkelanjutan. Dalam hal ini perlu diadakannya pembentukan 

kaderisasi yang bertujuan untuk menindaklanjuti pendataan layanan dasar 

kesehatan yang telah disepakati. 

D. Daur Program dan Daur Belajar 

 Daur Program adalah rentetan tahapan-tahapan dalam pengembangan 

program mulai dari: observasi wilayah, identifikasi dan penjajagan atau 

pengenalan kebutuhan, perencanaan kegiatan,  pelaksanaan atau 

pengorganisasian dan pemantauan (action dan monitoring), evaluasi dan 

refleksi kegiatan. Dalam pembahasan daur program dan daur belajar disini, 

akan kami uraikan perihal penggunaan metode dan teknik Participatory Rural 

Appraissal dengan rentetan alur Daur Program dan daur belajar dalam 

pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 

 Berangkat dari pengkajian wilayah atau kawasan (observasi) dusun secara 

partisipatif (bersama-sama dengan masyarakat) dalam masa identifikasi 

(assesment) kebutuhan dengan melakukan pemetaan (mapping) wilayah yang 

berbuah sketsa keadaan umum wilayah atau peta hasilnya berbentuk canvasing 

peta penduduk, untuk melihat pola hubungan masyarakat dengan berbagai 

lembaga, dan membuat diagram alur untuk menggambarkan arus hubungan di 

antara semua pihak dan komoditas yang terlibat dalam suatu sistem. 

 Adapun perencanaan kegiatan yang dilakukan dilatarbelakangi oleh 

beberapa temuan-temuan masalah yang ada di Desa Dongko yang diperoleh 

pada tahapan di atas. Beberapa permasalahan yang sering muncul di dusun ini 

adalah masalah data, dari data yang kami peroleh dari pusesmas mengenai data 

masyarakat miskin tidak sesuai dengan realita yang ada yaitu masyarakat yang 

ada tergolong masyarakat mampu dan berpenghasilan cukup baik. Adapula data 

yang kurang tepat yaitu data yang ada belum diperbarui karena saat kami 

melakukan survey ternyata terdapat masyarakat sasaran yang di data sudah 



 

11 
 

meninggal atau sudah merantau ke luar kota sangat lama sehingga di rumah 

hanya ada sanak saudara. Maka dari itu dari ketidak valid tan data yang ada saat 

ini kami ingin merevitalisasi data yang ada, supaya hal ini dapat membantu 

pemerintahan setempat dalam menyalurkan bantuan. Data yang kami dapat 

adalah data masyarakat miskin penerima dana PIB yang disalurkan melalui 

pemanfaatan Kartu Indonesia Sehat (KIS)  

 Temuan yang kami dapatkan juga sangat beragam salah satunya adalah 

data masyarakat miskin namun realitanya ia merupakan pedagang atau 

pengusaha yang sudah tergolong mampu. Oleh karena itu, kami perlu 

merevitalisasi data yang ada terlepas dari masalah revitalisasi data mengenai 

keluarga miskin adalah data mengenai layanan dasar kesehatan, sasaran yang 

kami temui saat observasi ada beberapa yang belum memiliki jamban atau 

jamban masih menumpang ke tetangga dengan alasan mahalnya biaya 

pembuatan jamban, namun disisi lain beliau memiliki rumah yang dapat 

dikatakan sangat layak huni. 

 Berdasarkan  realitas diatas, penulis (Tim  KKN IAIN Kediri 2019 

kelompok 81) menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan kualitas Data 

yang terdapat di Desa Dongko atau dengan bahasa lain adalah dengan 

merevitalisasi data yang sudah ada agar lebih valid. Program Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) yang menggunakan metode berbasis Participatory Rural 

Appraissal (PRA) tidak akan dapat berjalan lancar tanpa adanya partisipasi dari 

semua elemen masyarakat yang ada di Desa Dongko. Pada perjalanan 

selanjutnya, penulis bekerja sama dengan perangakat desa setempat, puskesmas 

Desa Dongko dan segenap warga masyarakat dusun setempat terutama kader 

desa setempat. 
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BAB II 

PENJAJAGAN (ASSESSMENT) 
 

A. Tentang Gambaran Desa dan Dusun 

 Desa Dongko adalah salah satu dari 152 desa yang ada diwilayah 

kabupaten Trenggalek. Kondisi wilayah desa Dongko merupakan  daerah 

pegunungan. Wilayah Dongko berada pada ketinggian 582 m diatas permukaan 

air laut.Batas wilayah Desa untuk Sebelah utara  berbatasan Desa Sumber 

Bening, Sebelah barat  berbatasan Desa Siki, Sebelah selatan berbatasan Desa 

Petung, Sebelah Timur berbatasan Desa Pringapus dan Desa Ngerdani.  Luas 

wilayahnya desa terdiri dari 15.109.040 m
2 

. Dari luas wilayah tersebut, 

pemanfaatannya antara lain : 1) Pertanian 410.000 m
2 

, 2)Hutan Negara 

5000.000 m
2
,3) Pekarangan/Pemukiman  7.090.000 m

2 
, 4)lain –lain 2.609.040 

m
2
. Desa Dongko terdiri 7 Dusun, 14 RW dan 71 RT yaitu : 

1. Dusun Blimbing ( RW.2 terdiri dari 10 RT ) terletak di sebelah selatan 

2. Dusun Klangsur (RW. 2 terdiri dari 8 RT) terletak di sebelah selatan. 

3. Dusun Krajan ( RW. 2 terdiri dari 10 RT ) ditengah 

4. Dusun  Kasihan ( RW.2 terdiri dari 11 RT ) disebelah utara. 

5. Dusun Jajar (RW. 2 terdiri dari 9 RT) disebelah utara. 

6. Dusun Karang tengah (RW. 2 terdiri dari 10 RT) terletak di sebelah timur. 

7. Dusun Premban (RW 2 terdiri dari 13 RT) terletak disebelah Barat. 

Dengan desa yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak di kecamatan 

Dongko sekitar 11.322 jiwa dengan KK yang berjumlah 4056 yang terdiri 

penduduk laki-laki sejumlah 5.820 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 

5.502 jiwa. 

 Struktur geografis yang terletak di daerah Pegunungan, juga 

mempengaruhi roda ekonomi masyarakat di daerah itu. Mayoritas masyarakat 

desa Dongko berprofesi sebagai petani. Selain petani, banyak dari 
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masyarakatnya pula berprofesi sebagai pedagang dan TKW (Tenaga Kerja 

Wnita). Berikut data yang terkait dalam mata pencahrian masyarakat desa 

Donngko : 

PNS  : 101 Pedagang : 17 

Buruh Tani : 35 Tukang Batu :  49 

Petani  : 4.690 TNI/Polri : 14  

Guru Swasta :- Peternak          : 4 

 

Tidak hanya itu di desa Dongko sendiri juga memiliki produk usaha sendiri 

yaitu wisata alam yairu Embung Wakelan sebuah wisata waduk buatan yang 

terletak di Dusun Krajan ini menjadi salah satu potensi desa yang sangat 

diapresiasi oleh masyarakat sekitar.  

Kondisi keberagamaan di Desa Dongko ini mayoritas adalah pemeluk 

agama Islam, namun beberapa warga juga ditemukan non-Islam. berikut data 

yang terkait : 

Islam : 10.960 Jiwa 

Kristen :19 Jiwa 

Hindu : 1 Jiwa  

Budha : -               Jiwa 

 Data tersebut menunjukkan dari ketiga Agama yaitu Islam, Kristen, dan Hindu 

adalah masyrakat yang tetap kependudukannya di desa Dongko.  

 Diketahui bahwa pendidikan SDM  masih tergolong banyak yang hanya 

lulusan SD/sederajat . Dari data yang didapat Jumlah penduduk usia 3-6 tahun 

yang sedang TK/playgroup adalah 406, yang tamat SD/ sederajat adalah 3768, 

tamat SMP/sederajat adalah 2414, yang tamat SMA/sederajat adalah 1361, yang 

tamat D1 adalah 48, yang  tamat S-1adalah 50, yang tamat S-2 adalah 2. 

Desa Dongko juga memiliki fasilitas umum yang sangat menudkung 

kegiatan masyraktnya baik dalam pendidikan,dan bangunan-bangunan sebagai 

fasilitas umum lainnya, berikut sebuah yang berkaitan dengan faslitas umum di 

Desa Dongko : 

a.  Sarana Pendidikan 

SD : 8 MI  :- 
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SLTP : 3 MTS  : - 

SMA : 2 MA  :- 

PT : - Pesantren : 1 

 

b. Sarana Ibadah 

 

Masjid  : 14  

Musholla : 59 

Gereja  : 1 

Pura  : - 

Sanggar : 1 

 

c. Sarana Kesehatan  

Posyandu : 10 

Puskesmas/Pusru/Bidan 

Desa :2 

Klinik/Praktek Dokter : 

  

 

B. Informasi Hasil Kajian Setiap Teknik PRA 

1. Pengertian Fasilitasi 

Fasilitasi merupakan sebuah bentuk kegiatan yang menjelaskan 

pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan oleh seorang atau 

berkelompok untuk mempermudah proses yang dilakukan. Sedangkan 

pengertian fasilitasi secara bahasa berasal dari kata Facilie berasal dari 

bahasa Perancis yang artinya mempermudah, atau upaya memberikan 

kemudahan kepada siapa saja agar mampu mengarahkan potensi dan sumber 

daya untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Sedangkan orang yang 

menfasilitasi disebut dengan fasilitator, sebutan lain utnuk seorang fasilitator 

adalah Pamong belajar, Petugas lapangan, Pendamping Masyarakat, atau 

Pengorganisir Masyarakat.     
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2. Macam-macam Fasilitasi di Desa Dongko 

a. Perangkat Desa 

b. Pengurus Puskesmas 

c. Bidan Desa 

d. Ketua RT setempat 

3. Ragam Kegiatan 

a. Perangkat Desa  

 Dalam melakukan program kerja dan penelitian, penulis melibatkan 

para perangkat desa untuk membantu dan bekerja sama dalam menggali 

data. Penggalian data  yang dilakukan bersama dengan perangkat desa, 

dinilai lebih cepat dan lebih akurat. Sebelum melaksanakan program kerja, 

penulis terlebih dahulu menggali data dengan melibatkan perangkat desa 

sebagai informan yang mana perangkat desa meliputi Kepala Desa, Kepala 

Dusun, dan Sekertaris Desa.Dalam penggalian data yang dilakukan dengan 

perangkat desa, penulis melakukan wawancara terlebih dahulu untuk 

mengenal latar belakang dan profil Desa Dongko. Di situ pula penulis 

mencari informasi terkait topik utama KKN, yaitu tentang 

pelayanankesehatan di desa tersebut. Dari penggalian data tersebut penulis 

mengetahui aspek masalah kesehatan yang mendesak yang dialami oleh 

warga Desa Dongko. 

 Setelah penggalian data yang dilakukan bersama perangkat desa dan 

pengamatan secara langsung yang dilakukan penulis di lingkungan sekitar 

Desa Dongko, kemudian peneliti mulai mengatur strategi dalam kegiatan 

survei dan mengetahui hal-hal yang harus di persiapkan nantinya. 

b. Pengurus Puskesmas 

 Setelah melakukan beberapa pengamatan dan diskusi  dengan 

perangkat Desa, penulis ingin menambah informasi berkenaan tentang 

“masalah kesehatan” yang ada di desa Dongko melalui Puskesmas yang 

ada disana melalui metode wawancara. Dengan dibantu oleh dr.Singgih dan 

di temani staff Puskesmas lainnya, mahasiswa mampu memperoleh 

informasi-informasi. Selain itu pula, mahasiswa juga melakukan 
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prosesdiskusi terkait instrument yang akan digunakan untuk survei 

kesehatan saat di lapangan nanti. 

c. Bidan Desa 

 Beberapa instrument yang terkait tentang gizi ibu hamil dan balita 

beserta KB, juga diperlukan konsultasi dan proses pemahaman lebih, oleh 

karena itu mahasiswa melakukan proses konsultasi dengan bidan desa. 

Proses ini dilakukan dengan proses dialog wawancara dengan bidan desa 

langsung.  

d. Ketua RT  Kelompok Sasaran 

 Dalam proses penanganan data kelompok sasaran, mahasiswa 

memutuskan untuk membagi tim dan di sebar ke ketua RT kelompok 

sasaran. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran informasi data 

yang telah di kantongi mahasiswa dari kampus. Selama proses pemerolehan 

informasi, Mahasiswa melakukan metode wawancara. Pertanyaan-

pertanyaan mahasiswa kepada ketua RT setempat diantaranya yaitu : 

1)Orang yang telah meninggal 2) Pindah 3) Arahan ke lokasi target. 

Dengan adanya proses ini, ditujukan akan nantinya mahasiswa lebih mudah 

untuk melakukan survei di lapangan dan tidak di repotkan dengan harus 

mencari arahan dimana tempat kelompok sasaran bertempat tinggal. 

4. Catatan Proses Diskusi 

a. Perangkat Desa 

 Diskusi pertama ketika di awal program Kuliah Kerja Nyata mulai 

berjalan, berlokasi di Kantor Desa dengan menemui Kepala Desa. Disana 

mahasiswa melakukan sosialisasi tentang program KKN Tematik yang 

sedang diusung. Dalam pertemuan tersebut, banyak informasi yang didapat, 

bukan hanya meliputi aspek yang berurusan dengan kesehatan saja. 

Mahasiswa juga memperoleh info mengenai status pendidikan rata-rata 

warga, serta roda perekonomian desa yang banyak penduduknya geluti 

sebagai mata pencaharian. 

Beberapa info kesehatan yang didapat  dari proses diskusi antara lain:1) 

diadakannya pengecekan Posyandu yang dilakukan puskesmas tiap bulan di 
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desa untuk ibu hamil dan balita, 2) bantuan KIS (kartu indonesia sehat) 

yang sudah terbagi pada warga yang kurang mampu. 

Diskusi kedua penulis lakukan dengan Bapak Kepala Dusun yang berada di 

tempat tinggalnya. Dimana Mahasiswa juga mensosialisasikan program 

KKN tematik. Disana mahasiswa  juga mendiskusikan terkait bagaimana 

keadaan warga Desa Dongko, terkait pula tentang sosial budaya masyarakat 

disanan guna mengetahui dan membaur bersama dengan warga sekitar. 

b. Pengurus Puskesmas 

 Selama  proses diskusi  yang dilakukan mahasiswa dengan pihak 

puskesmas, banyak sekali informasi yang diterima mahasiswa terkait  

warga di desa Dongko. Mahasiswa sangat terbantu dengan adanya bantuan 

dari pihak puskesmas. Diantara bantuan-bantuan tersebut yaitu 1) 

dilakukannya pengecekan instrument beserta item-item didalamnya oleh 

pihak puskesmas, disini dimaksudkan agar mahasiswa mampu lebih 

memahami instrument pertanyaaan survei nantinya, 2) peminjaman alat 

oleh staff puskesmas yang dapat mempermudah survei mahasiswa saat 

dilapangan, selain itu juga dapat menunjang kevalidan data yang di dapat 

nantinya.  

c. Bidan desa 

 Dalam proses diskusi yang menghadirkan Bidan desa sebagai 

narasumbernya, mahasiswa juga menjelaskan program KKN mereka saat 

itu. Di pembahasannya, mahasiswa mendiskusikan terkait masalah 

instrument dengan Ibu hamil dan balita di desa tersebut. 

d. Katua RT kelompok Sasaran 

 Untuk memperoleh tentang kevalidan data yang sudah diberikan 

oleh pihak kampus, mahasiswa memutuskan untuk melakukan pertemuan 

ke Ketua RT kelompok Sasaran di tempat tinggal mereka masing-masing. 

Selama proses kunjungan dan diskusi, di ketahui bahwa lumayan banyak 

data yang di peroleh mahasiswa itu merupakan data yang sudah sangat 

lama ujar dari banyak ketua RT. Kekurangan-kekurangan data tersebut 
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ialah 1) banyak yang sudah meninggal , 2) pindah lokasi tempat tinggal , 3) 

pecah KK . 

 

5. Peta Desa Dongko  

 

 

Keterangan:  

Survey KKN Tematik IAIN Kediri kelompok 81 dilaksanakan di Desa 

Dongko tepatnya di empat Dusun. Yang meliputi: 

1) Dusun Blimbing, meliputi RT 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 69, 71. (Biru) 

2) Dusun Jajar, meliputi RT 48, 50, 53, 54, 55. (Merah) 

3) Dusun Krajan, meliputi RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. (Merah Mudah) 

4) Dusun Kasihan, meliputi RT 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 

(Orange) 

 

6. Permasalahan dan Potensi 

 Selama berlangsungnya kegiatan survey layanandasar kesehatan 

masyarkat di Desa dongko mahasiswa menemukan beberapa permasalahan 

dan potensi yang menyangkut proses Survei Layanan dasar Kesahatan 

KKN  Tematik. Saat mahasiswa terjun ke lapangan untuk menuju lokasi 

yang hendak disurvey ditemukan sebuah akses jalan yang cukup sulit 
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dilalui,  pembangunan  yang kurang merata di desa Dongko menjadikan 

beberapa dusun yang terletak daerah pinggiran tertinggal. Akses jalan yang 

sulit sudah terbiasa dialami di dusun-dusun tersebut. Selain itu ketiadaan 

Kelompok sasaran di rumah dikarenakan bekerja. Di desa Dongko yang 

mayoritas masyarkatnya merupakan Petani, peternak dan pekerja Buruh 

Bangunan, tentunya sebagian besar waktu mereka di luar rumah, 

menjadikan survei mahasiswa terkendala. 

Data kelompok sasaran survei yang sudah lama juga menjadi salah satu 

permasalahan yang dihadapi. Acuan data kelompok sasaran survei 

mahasiswa yang dinilai sudah terlalu lama, sehingga banyak kasus lapangan 

yang ditemui bahwa responden banyak yang sudah meninggal, hingga pindah 

tempat tinggal. 

Cuaca yang tidak menentu, sehingga akses jalan sulit dilewati merupakan 

permasalahan yang cukup besar. Cuaca menjadi kendala lapangan mahasiswa 

dalam  memperoleh hasil survei, sehingga mahasiswa terpaksa menunda 

survei. 

Selain permasalahan- permasalahan yang dihadapi terdapat pula potensi 

baik di desa Dongko menyangkut proses Survei Layanan dasar Kesahatan 

KKN  Tematik, yaitu sebuah waduk buatan yang sering disebut dengan 

wisata Embung Wakelan, waduk ini merupakan sebuah wisata yang sering di 

kunjungi oleh warga sekitar dan sebagai tempat untuk pembangkit listrik, 

namun sangat disayangkan waduk tersebut sangat kurang dalam perawatan 

fasilitas yang tersedia dan kurangnya kesadaran masyrakat sekitar dalam hal 

menjaga kebersihan. Seharusnya waduk tersebut lebih dijaga kebersihan dan 

fasilitasnya agar waduk tersebut bisa menjadi potensi yang baik bagi desa. 

Puskesmas desa Dongko salah satu potensi desa yang sangat 

berpengaruh, dengan fasilitas dan pelayanan yang sangat baik namun hal 

tersebut masih meiliki kekurangan yaitu data mengenai kesehatan masyarakat 

masih saja berpacu dengan data lama, sehingga hal tersbut perlu adanya 

sebuah  evaluasi dan tindakan baru agar sadar akan data.    
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BAB III 

PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN (PLENO 

DESA) 
 

A. Gambaran Rencana Kegiatan Desa 

  Demi tercapainya pemanfaatan potensi desa secara maksimal, efisien dan 

efektif dalam pembangunan menuju desa yang maju mandiri dan sejahtera, 

Desa Dongko memiliki Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nya sendiri, dalam 

salah satu rencana-rencana tersebut yaitu terkait pendataan ulang mengenai 

kemiskinan yang ada di Desa Dongko. Desa Dongko sedang gencar-gencarnya 

untuk melakukan pendataan mengenai hal tersebut. Kami mahasiswa 

mendapatkan informasi dari perangkat dan warga yang mengeluhkan tentang 

dana bantuan yang masih banyak yang salah sasaran maka oleh karena itu perlu 

diadakannya revitalisasi data.  

  Dari informasi yang di peroleh selama KKN, memang Desa Dongko 

masih terdapat permasalahan yang muncul dibeberapa Bidang, seperti Bidang 

Kesahatan, kebanyakan warga Desa Dongko sudah memiliki JKN dalam bentuk 

KIS (Kartu Indonesia Sehat) namun saat di temui di lapangan masih ditemukan 

beberapa warga yang tidak tepat sasaran menerima JKN, serta ditemukan 

beberapa warga masih ada yang belum mengetahui fungsi kartu KIS. 

Persoalaan tersebut berakitan akan kevalidan data dari bidang pengumpulan 

data pendudukan yang juga masih kurang.  

  Dalam rangka pelaksanaan program KKN Tematik IAIN Kediri yang 

bertemakan “Revitalisasi Akuntabilitas Sosial Pendataan Layanan Dasar 

Kesehatan Bagi Warga Miskin Pedesaan” ini mahasiswa  berperan sebagai 

fasilitator sekaligus peniliti, dimana masyarakat Desa Dongko juga ikut terlibat 

serta berkontribusi dalam mencari titik temu yang baik dalam rangka 

pemerolehan layanan kesehatan yang lebih baik ke depannya. Kami mahasiswa 

berharap agar data hasil survei ini nantinya juga dapat menjadi acuan desa ke 
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depannya dalam pembenahan data mereka serta dari pendataan survei ini 

diharapkan desa juga secara mandiri akan lebih sadar tentang peran data. 

 Dalam pemerolehan informasi mengenai jaminan kesehatan di lokasi. 

Mahasiswa IAIN Kediri bekerja sama dengan puskesmas Dongko, Perangkat 

Desa beserta masyarakatnya dengan menggunakan metode tehnik PRA. 

Mahasiswa bertukar informasi dan sekaligus bersosialisasi tentang kinerja 

program survey LDK (Layanan Dasar Kesehatan).  

 Dalam program KKN tematik ini selain mahasiswa harus mensurvei 

kelompok sasaran, mereka juga dituntut mengajari pengaplikasian metode survey 

ini kepada perwakilan yang ditunjuk sebagai kader. Hal ini bertujuan agar ke 

depannya desa mampu mandiri dalam melakukan survey sendiri yang diwakili 

oleh warga desa dan apabila memungkinkan dapat menjadi rencana program desa 

Dongko. 

B. Canvas Program 

Canvas program adalah suatu kerangka kerja yang membahas 

rancangan kerja dengan disajikan dalam bentuk visual berupa canvas lukisan, 

agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Tujuan dibentuknya canvas 

ialah untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai  dan mengubah kerangka 

kerja agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. 

Adapun kerangka penyusunan canvas program ialah visi misi, 

permasalahan, para pelaku dan peran masing-masing, kesinambungan dan 

sumber daya, data dan analitik sebuah, risiko dan mitigasi, peta pemangku 

kepentingan, tujuan dan dampak yang diharapkan, produk dan layanan.  
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Berikut adalah gambar canvas: 

  

Keterangan:  

 

 Canvas di atas menjelaskan rancangan program kerja yang meliputi 

canvas program ialah visi misi yang ingin dicapai, permasalahan yang ingin 

diselesaikan dan kesulitan yang dihadapi untuk mencapai visi dan misi, para 

pelaku dan peran masing-masing, kesinambungan dan sumber daya yang 

diperlakukan untuk mempertahankan kelangsungan untuk mencapai hasil dalam 

mencapai program tersebut, data dan analitik sebuah informasi yang membantu 

dalam mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan, risiko dan mitigasi yang 

mana risiko bekerja dan menjelaskan cara untuk mengurangi risiko, peta 

pemangku kepentingan meliputi siapa saja pemangku kepentingan dan pihak-

pihak mana saja yang perlu diprioritaskan, tujuan dan dampak yang diharapkan 

yaitu sebuah tolak ukur keberhasilan melalui evaluasi, produk dan layanan yang 

terdiri dari penerima manfaat dan ragam aktifitas.  
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1. Pengelompokan Masalah 

a. Data tentang Penerima Iuran Bantuan (PBI) yang sudah terlalu lama, 

khususnya bagi penerima bantuan KIS. Sehingga perlu memerlukan 

pembaharuan dan pengecekan ulang guna dana bantuan pemerintah 

nasional lebih tepat sasaran. 

b. Kurangnya pembangunan selokan atau parit di daerah-daerah rumah 

warga, sehingga banyak warga yang langsung menyalurkannya ke tanah. 

c. Belum ada petugas khusus yang dikerahkan untuk pengangkutan sampah 

dari warga-warga. Sehingga banyak warga yang masih membuang 

sampah di kebun/parit/sungai atau di bakar secara langsung sehingga 

dapat mencemari lingkungan. 

2. Tujuan 

a. Melakukan update data terkini tentang layanan kesehatan dasar 

masyarakat, khususnya bagi penerima KIS 

b. Pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah berbasis data guna lebih 

tepat sasaran dalam pelaksanaannya. 

c. Meningkatkan dan mengembangkan pusat mandiri data yang dibangun 

desa sendiri. 

C. Table Rencana Kegiatan (MRK) 

KKN Tematik IAIN Kediri dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek 

selama 45 pada minggu pertama pada tanggal 2 Juli 2019. dilaksanakan 

kegiatan berupa pembukaan KKN Tematik IAIN Kediri di kantor Desa Dongko 

yang dihadiri oleh perangkat desa, pihak puskesmas Dongko, LP2M dan dosen 

pembimbing lapangan serta mahasiswa KKN Tematik IAIN Kediri dari 5 desa 

di Desa Dongko.  Kemudian pada tanggal 3 Juli 2019 mahasiswa melakukan 

kegiatan sosialisasi program KKN Tematik yang dilakukan di kantor Desa 

Dongko bersama bapak Kepala Desa beserta Kepala Dusun untuk mengenalkan 

maksud dari program KKN Tematik,  pada malam harinya pada pukum 20.00 

WIB dilakukan sebuah diskusi dengan mahasiswa KKN untuk melakukan 

penyamarataan prepsi. Pada tanggal 4 Juli 2019 mahasiswa melakukan kegiatan 
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kemasyarakatan seperti berkunjung ke rumah warga sekitar posko dan menemui 

tokoh masyarakat untuk lebih berbaur dan lebih mendekatkan diri diwarga 

sekitar. Selama minggu pertama ini mahasiswa sudah mulai merancang sebuah 

canvas yang hendak menjadi sebuah acuan pemrograman KKN Tematik 

berlangsung. Pada tanggal 5 Juli 2019 mahasiswa melakukan sosialisasi ke 

puskesmas Desa Dongko untuk berdikusi terkait item instrumen bersama staff 

Puskesmas dan beberapa dari perwakilan kelompok dari lima desa di kecamatan 

Dongko, hal ini dilakukan bertujuan untuk mengenalkansebuah istilah-istilah 

didalam dunia kesehtan terkait instrumen. 

Minggu : 02 

Bulan  : Juli 2019 

Dalam minggu kedua, mahasiswa melakukan sosialisasi ke Bidan Desa 

Dongko untuk berdikusi terkait item instrumen, hal ini dilakukan bertujuan 

untuk mengenalkansebuah istilah-istilah didalam dunia kesehtan terkait 

instrumen dan pengenalan beber[a hal terkait dengan kesehtan ibu dan anak 

kegiayan ini berlangsung pada jam 16.00 WIB dilaksanankan dirumah ibu 

bidan/ pada tanggal 10 Juli 2019 mahasiswa mengikuti kegiatan senam ODGJ 

(Orang Dengan Ganggian Jiwa)yang dilakukan pada pagi hari, kegiatan ini 

merupakan rutin setiap hari Rabu yang dilakukakn oleh para ODGJ (Orang 

Dengan Gangguan Jiwa) dan para staff Puskesamas Dongko, kemudian setelah 

kegiatan Puskesmas telah berakhir mahasiswa melanjutkan kegiatan pada pukul 

11.00 yaitu melakukan sebuah sosialisasi ke rumah bapak ketua RT Dusun 

Blimbing, sosialisasi ini betujuan untuk meminta izin akan sebelum 

berlangsungnya sebuah survey dan menngali informasi tentang warga setempat 

dengan mengacu data responden yang telah mahasiswa dapat. Kegiatan ini 

berlangsung dengan membagi kelempok dari dua belas orang menjadi enam 

kelompok, satu kelompok terdiri dua orang, pada setiap kelompok ini akan 

menjadi tim saat terlaksananya survey berlangsung. Pada tanggal 11 Juli 2019 

mahasiswa melakukan sosialisasi kembali ke Puskesmas dan menemui beberapa 

pihak puskesmas tujuan sosialisasi kali ini adalah untuk meminjam alat 

kesehatan yang akan kita gunakan untuk survei yang meliputi alat pengukur 
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tinggi badan, alat penimbang berat badan serta pita lila untuk mengukur lengan 

ibu hamil, saat peminjaman berlangsung mahasiswa juga breafing mengenai 

bagaimana cara menggunakan alat tersebut. Kemudian pada sore harinya 

setelah peminjaman alat di Puskesmas mahasiswa mulai melakukan survey di 

Dusun Blimbing (RT 11,12,13,14,15,16 17,69,71)  dengan setiap kelompok 

yang telah dibagi tadinya harus membawa alat tersebut, kegiatan survey ini 

dilakukan secara door to door atau dari rumah kerumah para responden, dan ini 

berlangsung hingg pada minggu kedua dimulai setiap jam 09.00 pagi hingga 

sore hari. Tepat di minggu kedua ini mahasiswa juga mulai mengikuti kegiatan 

posyandu yang diadakan oleh puskesmas Desa Dongko diberbagai dusun di 

Desa Dongko, yang dilaksanakan pada tanggal-tanggal tertentu sesuia jadwal 

yang sudah tersedia. 

Minggu : 03 

Bulan  : Juli 2019 

Dalam minggu ketiga, mahasiswa masih melanjutkan  kegiatan survei 

pendataan layanan dasar kesehatan masyarakat setiap harinya di Dusun 

Blimbing. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2019 mahasiswa melakukan 

sosialisasi dengan LP2M yang dilaksanakan di tempat KKN Tematik 

berlangsung dan dihadari oleh kelompok lain. Kemudian pada tanggal 17 Juli 

2019 mahsiswa melakukan diskusi bersam Dosen Pembimbing Lapang (DPL) 

yang dilakukan di posko mahasiswa KKN. Pada tanggal 18 Juli 2019 

mahasiswa melakukan kegaiatan sebuah sosialisasi kembali ke rumah bapak 

ketua RT Dusun Jajar, sosialisasi ini betujuan untuk meminta izin akan sebelum 

berlangsungnya sebuah survey dan menngali informasi tentang warga setempat 

dengan mengacu data responden yang telah mahasiswa dapat. Dan memulai 

survey kembali di Dusun jajar (RT 48, 50, 53,54,55) survey ini terus dilakukan 

setiap pikul 09.00 WIB. 

Minggu : 04 

Bulan  : Juli 2019 

Memasuki minggu keempat, kegiatan survei tetap berlanjut dan 

dihadapkan beberapa kendala ketika survei, diantaranya jalannya yang susah, 
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responden kami susah ditemui dan data yang responden yang kurang valid 

sehingga survei mengalami banyak kesulitan. Namun hal tersebut mahasiswa 

melakukan tetap melakukan sebuah sosialisasi  ke ketua RT mengenai data 

yang tidak valid tersebut. Pada minggu ke-empat ini mahsiswa juga mulai 

melakukan perencanan untuk prosws Kaderaisasi untuk wilayah Desa 

Dongko,kemudian mahasiswa melakukan kegaiatan sebuah sosialisasi kembali 

ke rumah bapak ketua RT Dusun Krajan, sosialisasi ini betujuan untuk meminta 

izin akan sebelum berlangsungnya sebuah survey dan menngali informasi 

tentang warga setempat dengan mengacu data responden yang telah mahasiswa 

dapat. Dan seperti biasa setalah sosialasi berlangsung mahasiswa melakukan 

survey kembali namun di Dusun Krajan (RT 1,2,3,4,5,6,7,8,10) 

Minggu : 05 

Bulan  : Juli – Agustus 2019 

Memasuki minggu kelima, survei mahasiswa tetap berlanjut yaitu di 

Dusun Krajan. Kemudian pada tanggal 31 mahasiswa melakukan sosialisasi 

dengan LP2M di Desa Sumber Bening  bersama mahasiswa lainnya dari 

sepuluh kelompok KKN yaitu evaluasi kegaiatn KKN Tematik yang telah 

berlangsung hingga minggu ke-lima ini, kemudian pada pada tanggal 1 Agusrus 

2019 mahasiswa ikut serta dalam membantu kegiatan bulan timbang dan dan 

pembagian vitamin yang dilakukan dari pihak puskesnas berlaku untuk untuk 

ibu dan balita di desa Dongko. Pada atnggal 2 Agustus 2019 mahasiswa 

melakukan sosialisaso dengan perwakilan KOMPAK (pak Bovi) bersama 

kelompok lainnya Desa Kecamatan Dongko Lainnya dalam rangka membahas 

kendala-kendala selama surve. Pada tanggal 4 Agustus 2019 mahasiswa 

melakukan sosialisasi kemabali dengan Dosen Pembimbing Lapangan, 

membahas evaluasi terkait perkembangan program KKN Tematik yang telah 

berlangsung. 

Minggu : 06 

Bulan  : Agustus 2019 

Memasuki minggu ke-enam mahasiswa melakukan kegaiatan sebuah 

sosialisasi kembali ke rumah bapak ketua RT Dusun Kasihan, sosialisasi ini 
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betujuan untuk meminta izin akan sebelum berlangsungnya sebuah survey dan 

menngali informasi tentang warga setempat dengan mengacu data responden 

yang telah mahasiswa dapat. Dan seperti biasa setalah sosialasi berlangsung 

mahasiswa melakukan survey kembali namun di Dusun Kasihan (RT 

;36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47) kegiatan ini dilakukan mulai pukul -9.00 

pagi hingga sore ahari dengan menargetkan setiap kelompok memuai hasil 20 

responden yang disurvei, survei ini berlangsung kurang lebih selama dua hari. 

Kegiatan survei berakhir pada tanggal 8 Agustus 2019 dan tepat pada tanggal 

tersebut beberapa adri perwakilan kelompok tidak mengikuti survei dikarenakan 

harus menghadiri sosialisasi bersama DIKTIS, LP2M dan KOMPAK di desa 

Pringapus. Di waktu yang tersisa ini mahasiswaa memanfaatkan waktu dengan 

mulai menyusun Laporan Kelompok dan menyusunan hasil adat survei yang 

hendak ditampilkan saat acara Desiminasi pada tanggal 15 Agustus 2019 

kedepan,  kemudian melanjutkan kegiatan Kaderisasi yang dilakukan oleh 

mahasiswa serta beberapa relawan yang siap menjadi kader untuk melanjutkan 

program KKN Tematik ini yaitu melakukan pelayanan dasar kesehatan 

masyarakat yang difasilitasi dengan aplikasi Ona ODK. 

Minggu : 07 

Bulan  : Agustus 2019 

Memasuki minggu terakhir terakhir KKN, mahasiswa memfokuskan 

kegiatan utnuk menyusun laporan yang akan dignakan saat acara Diseminasi di 

Kecamatan Dongko dan menyicil laporan kelompok. Pada tanggal 15 Agustus  

diadakan acara Diseminasi yaitu kegiatan penampilan hsil survei yang dahidari 

oleh Perangkat Desa (Kepala kecamatan Dongko, Kepala Desa), pihak 

Puskesmas, DPL dari lima kelompok KKN yang berada di Kecamatan Dongko, 

LP2M, serta mahasiswa KKN Tematik IAIN Kediri dari lima kelompok, yang 

diadakan di Kecamatan Dongko. saat berlangsungnya acara Desiminasi para 

tamu undagan  dengan mahasiswa sempat melakukan sedikit sebuah diskusi 

terhadap sebuah hasil yang telah dipresentasikan, serta menerima kritik dan 

saran untuk pemrograman KKN Tematik kedepannya.  
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BAB IV 

AKSI KEGIATAN 
 

A. Sosialisasi Program 

a. Sosialisasi Lokasi KKN (Desa Dongko) 

 Survei Layanan Dasar Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin. Dalam 

kegiatan ini mahasiswa KKN IAIN Kediri selama 45 hari yang dimulai pada 

tanggal 02 Juli 2019 sampai 16 Agustus 2019 yang berlokasi di Desa Dongko, 

Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Dengan diselenggarakannya 

kegiatan Survei Layanan Dasar Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin, kegiatan 

ini didampingi oleh Perangkat Desa, Pihak Puskesmas dan Bidan Desa. 

1. Keterangan Kegiatan  

 Kegiatan dilakukan mahasiswa KKN tematik IAIN Kediri dengan 

mendatangi kantor desa untuk berkoordinasi langsung dengan kepala desa 

serta perangkat desa tentang kegiatan KKN Tematik survei layanan dasar 

kesehatan yang akan dijalankan di desa Dongko. Selain itu mahasiswa juga 

menggali beberapa informasi data yang ada pada desa tersebut untuk 

kemudahan kegiatan KKN. 

2. Catatan Proses Aksi Kegiatan 

 Kegiatan kunjungan dilakukan mulai pukul 09.00 WIB dengan 

berjalan kaki beriringan menuju balai desa Dongko, setelah sampai balai 

desa Dongko mahasiswa KKN IAIN Kediri meminta surat izin yang 

ditandatangani oleh kepala desa untuk mempermudah jalannya kegiatan 

survei layanan dasar kesehatan bagi masyarakat miskin yang ada pada desa 

Dongko. 

3. Catatan reflektif aksi kegiatan dari masyarakat. 

 Kegiatan kunjungan mendapatkan sangat diapresiasi oleh kepala 

desa maupun perangkat desa, dengan memberikan persetujuan serta 

memberi sedikit informasi tentang masyarakat dea Dongko. 
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b. Sosialisasi ke Rumah Kepala Dusun 

 Dusun yang terletak di Desa Dongko terdiri atas tujuh dusun, diantaranya 

adalah Dusun Krajan, Dusun Blimbing, Dusun Premban, Dusun Kasihan, 

Dusun Jajar, Dusun Klangsur, Dusun Karang Tengah. Akan tetapi kegiatan 

survei layanan dasar kesehatan bagi masyarakat miskin di Desa Dongko 

dilakukan hanya pada empat dusun, Survei yang dilakukan oleh mahasiswa 

KKN merupakan sampel dan data hanya diambil dua puluh persen dari jumlah 

total Penerima Iuran Bantuan (PIB). 

1. Keterangan Kegiatan 

 Kegiatan dilakukan dengan mendatangi masing-masing rumah 

kepala dusun, dimana di dusun tersebut akan dilakukan survei layanan 

dasar kesehatan bagi masyarakat miskin. Dusun yang telah didatangi oleh 

mahasiswa KKN adalah Dusun Krajan, Dusun Blimbing, Dusun Jajar, dan 

Dusun Kasihan. Mahasiswa KKN bertugas mensosialisasikan kegiatan 

yang akan dilakukan di Dusun tersebut terkait survei layanan dasar 

kesehatan serta menggali beberapa informasi yang akan dibutuhkan saat 

survey berlangsung. 

2. Catatan Proses Aksi Kegiatan 

 Kegiatan dilakukan setelah mahasiswa KKN berkoordinasi dan 

mendapatkan izin dari kepala desa dan perangkat desa mengenai kegiatan 

survei layanan dasar kesehatan bagi masyarakat miskin di Desa Dongko. 

Mahasiswa KKN selain mensosialisasikan kegiatannya, mereka juga 

menanyakan tentang kepala RT dusun tersebut dan alamatnya. 

3. Catatan reflektif aksi kegiatan dari masyarakat. 

 Dengan diadakannya survei layanan dasar kesehatan masyarakat 

yang hendak dilaksankan oelh mahasiswa KKN mendapatkan sebuah 

dukungan dan para kepala dusun stempat mengharapkan adanya sebuah 

hasil yang tepat denagn adanya kegiatan survei tersevut. 
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c. Kunjungan ke Rumah Ketua Rukun Tetangga (RT) 

 Dari setiap dusun yang akan dijadikan tempat survei layanan dasar 

kesehatan oleh mahasiswa KKN tidak semua RT di dusun tersebut yang akan 

menjadi sasaran survei melainkan hanya terdapat beberapa RT yang menjadi 

sasaran survei. 

1. Keterangan Kegiatan 

 Kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN berkunjung pada 

setiap ketua RT yang menjadi sasaran data survei layanan dasar kesehatan 

adalah untuk mensosialisasikan kegiatan yang akan dijalankan pada RT 

tersebut dan meminta izin untuk kegiatan tersebut serta meminta informasi 

terkait warga yang akan dijadikan sasaran survei. 

2. Catatan Proses Aksi Kegiatan 

 Kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa KKN IAIN Kediri, dimana 

dalam mensosialisasikan kegiatan ini dan meminta izin kepada ketua RT 

mahasiswa KKN dibagi menjadi beberapa kelompok supaya lebih efisien. 

Dalam rangka kunjungan tersebut, mahasiswa KKN menggali beberapa 

informasi terkait warganya yang masuk dalam data sasaran survei layanan 

dasar kesehatan, seperti warga yang sudah meninggal, pindah rumah, pecah 

KK, ataupun merantau untuk mempermudah mahasiswa dalam 

menjalankan survei. 

3. Catatan reflektif aksi kegiatan dari masyarakat. 

 Kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN 

mendapatkan respon possotif oleh ketua RT bahkan ada beberapa RT yang 

merelakan waktunya demi mendampingi mahasiswa KKN saat survei 

berlangsung, dengan tujuan agar mahasiswa lebih mudah dalam 

menjalankan survei dan menghemat waktu. 

d. Sosialisasi ke Puskesmas Dongko 

Kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN IAIN Kediri ke 

puskesmas Dongko merupakan salah satu bentuk sosialisasi dan kerjasama 

sebagai penunjang lancarnya kgiatan survei layanan dasar kesehatan. 
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1. Keterangan Kegiatan 

Kegiatan kunjungan ini dilakukan oleh mahasiswa KKN setelah 

bersosialisasi dengan kepala desa. Sosialisasi dan kerjasama yang 

dilakukan oleh mahasiswa KKN dengan puskesmas sangat dibutuhkan, 

sebab dengan adanya kerjasama tersebut survei layanan dasar kesehatan 

bagi masyarakat miskin yang akan dilakukan menjadi lebih mudah.  

2. Catatan Proses Aksi Kegiatan 

 Kunjungan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN dimulai dengan 

sosialisasi dengan Dokter Singgih selaku ketua Puskesmas Dongko. 

Kemudian, dilanjutkan dengan peminjaman alat-alat kesehatan yaitu 

timbangan dan pengukur tinggi badan. Saat peminjaman berlangsung, 

pihak puskesmaspun juga memberikan contoh kepada mahasiswa cara 

pemakaian alat ukur tinggi badan, alat ukur gizi, dan mengukur lengan ibu 

hamil. Selain itu, mahasiswa KKN juga ikut terjun pada saat diadakannya 

senam ODGJ di halaman puskesmas.  

3. Catatan reflektif aksi kegiatan dari masyarakat. 

 Kegiatan yang dilakukan mahasiswa KKN sangat diapreasiasi oleh 

pihak Puskesmas. Dengan adanya survei ini, puskesmas juga terbantu 

dengan hasil pendataan yang diperoleh oleh mahasiswa. 

e. Kunjungan ke Rumah Warga Sasaran Survei 

 Kegiatan survei layanan dasar kesehatan bagi masyarakat miskin yang 

dilakukan oleh mahasiswa KKN terdiri atas beberapa pertanyaan. Warga yang 

masuk ke dalam data kelompok sasaran survei termasuk warga penerima iuran 

bantuan (PIB). 

1. Keterangan kegiatan 

 Kegiatan berkunjung kerumah warga kelompok sasaran survei 

merupakan inti daripada kegiatan survei. Dimana, mahasiswa dibagi 

menjadi beberapa kelompok dan melakukan pendataan terhadap warga 

sasaran survei dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait kesehatan. 

2. Catatan Proses Aksi Kegiatan 
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 Survei yang dilakukan oleh mahasiswa KKN tidak dibatasi oleh 

waktu, kapanpun mahasiswa bisa melakukan kegiatan survei maka dapat 

langsung dilakukan. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala ketika 

melakukan survei tidak pada waktu yang tepat. Survei yang dilakukan 

adalah untuk pembaruan pendataan bagi masyarakat miskin selain itu juga 

pendataan tentang kesehatan yang sudah tersedia melalui pertanyaan pada 

aplikasi ODK Collect. Setiap warga sasaran harus menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang tercantum pada aplikasi ODK Collect meliputi identitas 

responden, akses fasilitas kesehatan, kepesertaan jaminan kesehatan 

nasional (JKN) kategori PBI, sanitasi, perilaku cuci tangan, perilaku 

merokok, penyakit hipertensi, kesehatan ibu hamil, dan disabilitas. Aplikasi 

ODK Collect ini disediakan oleh kampus yang sudah bekerja sama dengan 

pihak KOMPAK. KOMPAK merupakan Kolaborasi Masyarakat dan 

Pelayanan untuk Kesejahterahan Kementrian Pemerintah Australia-

Indonesia. 

3. Catatan reflektif aksi kegiatan dari masyarakat. 

 Kegiatan survei layanan dasar kesehatan yang dilakukan oleh 

mahasiswa kebanyakan di respon dengan baik oleh masyrakat sekitar 

namun beberapa juga ditemukan terdapat masyarakat yang kurang 

mendukung kegiatan tersebut dan beberapa dari msyarakat kebanyakan 

akan diberi bantuan oleh pihak desa. 

 

B. Proses Pendataan 

Dalam kegiatan Survei Layanan Dasat Kesegatan Masyrakat yang 

dilakukan oleh mahasiswa KKN IAIN Kediri ini berlansgung selam empat 

puluh lima hari, yang dilengkapi dnegan kuisoner dari aplikasi ODK 

Collect, dimana kuisoner tersebut memuat beberpa poin yang berkaitan 

dengan kegiatan surveu kesehatan di Desa Dongko, yaitu meliputi : 

1. Idientitas Responden. 

2. Akses ke Fasilitas Kesehatan. 
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3. Kepersetaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kategori PIB 

(Penerima Iuran Bantuan). 

4. Sanitsi.  

5. Penyakit Hipertensi. 

6. Keikutsertaan Dalam Program Keluarga Berencana (KB). 

7. Kesehatan Ibu Hamil. 

8. Kesehatan Bayi. 

9. Disabilitas. 

a. Keterangan Kegiatan  

Survei yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Tematik saat terjun ke medan 

lapangan, poin-poin intrumen kuisoner dpada penjelasan sebelumnya 

merupakan bagian pelengkap saat melakukan survei yang dibentuk dalam 

sebuah aplikasi, sehingga mempermudah mahasiswa saat melaksanakan 

tanya jawab dengan responden/ 

b. Catatan Proses Aksi Kegiatan 

Kegiatan surevi di Desa Dongko ini dilelakukan di empat dusun yaitu, 

Dusun Blimbing (RT 12,12,13,14,15,16,17,69,71),Jajar (RT 

48,50,53,54,55),Krajan (RT 1,,2,3,4,5,6,7,8,10), dan Kasihan (RT 

36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46), kegiatan ini berjalan dengan adanya 

perizinan dari pihak perangkat desa dan keterbukaan masyarkat, sehingga 

proses ini dapat berjalan dengan baik. 

c. Catatan Reflektif Aksi Kegiatan dar Masyarakat  

Kegiatan survei yang berlangsung ini mendapatka sebuah reposn baik yaitu 

dengan terbukanya para respon dan mengharap sebuah perubahan untuk 

kedepannya. 
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C. Kegiatan Kemasyarakatan 

a. Kegiatan Posyandu 

 Posyandu merupakan salah satu kegiatan yang bergerak dalam kesehatan. 

Posyandu sendiri memiliki arti pos pelayanan  keluarga berencana kesehatan 

terpadu. Posyandu dilakukan setiap satu bulan sekali pada setiap dusun di Desa 

Dongko. 

1. Keterangan Kegiatan 

 Kegiatan posyandu dilakukan setiap satu bulan sekali pada awal 

bulan. Mahasiswa KKN berkoordinasi dengan bidan desa dan kader 

posyandu pada saat kegiatan diadakan. Dan dengan adanya wabah Hepatitis 

A maka dalam kegiatanPosyandu juga dilaksanakan sosialisasi tentang 

pencegahan penyakit tersebut. 

2. Catatan Proses Aksi Kegiatan 

 Sebelum ke lokasi posyandu, mahasiswa KKN berkumpul terlebih 

dahulu di puskesmas dan berangkat bersama dengan bidan desa. Berangkat 

ke setiap lokasi posyandu pukul 09.00 WIB. Dalam kegiatan posyandu ini, 

ada bulan dimana bulan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang besar 

bagi posyandu yaitu bulan timbang, kemudian dalam kegiatan posyandu ini 

mahasiswa membantu bidan desa dan kader untuk mengukur berat badan 

dan tinggi badan balita, mencatat perkembangan balita pada buku KIA, dan 

memberikan vitamin A. Serta dalam jangka waktu beberapa bulan sekali 

ada pengecekan kadar yodium pada garam dapur yang digunakan sehari-

hari untuk memasak. Untuk pengecekan tersebut setiap ibu harus membawa 

dari rumahnya masing-masing. 

3. Catatan reflektif aksi kegiatan dari masyarakat. 

 Dengan adanya mahasiswa KKN, bidan desa dan kader posyandu 

sangat terbantu. Mereka merespon sangat baik kepada mahasiswa dan juga 

merasa diuntungkan. Selain itu, para ibu juga mengetahui bagaimana 

pertumbuhan daripada putra putrinya. 
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b. Yasinan  

Yasinan merupakan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap hari 

Selasa dan Jumat yang berada di Dusun Krajan, kegiatan ini 

dilaksanakan dengan tujaun untuk mendekatkan diri dengan masyarakat 

sekitar. 

1. Keterangan Kegiatan 

Kegiatan yasinan yang mahasiswa ikuti berada di Dusun Krajan 

RT 5, yang diadakan seminggu dua kali yaitu setiap hari Selasa 

dan hari Jumat pada pukul 18.30 WIB, kegiatan ini merupakan 

sebuah bentuk kegiatan sosial kemayarakatan dalam membentuk 

kedekatan anatar warga. 

2. Catatan Proses Aksi Kegiatan 

Mahasiswa mengikuti yasinan setelah melakukan tuags utama 

yaitu survei kesehtan. Yaisnan dilakukakan di rumah salah satu 

warga kegiatan didalamnya terdeapat arisan ibu-ibu dusun 

Krajan RT 5. Setelah arisan berakhir kemduian dilanjutkan 

memabca yasinan dan doa-doa secara serentak, kemudia acara 

dituup dengan jamuan dan makan-makan yang telah disediakan 

oleh tuan rumah. 

3, catatan Reflektif Aksi Kegiatan dari Masyarakat 

 Dengan keikut sertaan mahasiswa KKN warga setempat 

menerima dengan baik, sehingga kegiatan menjadi sebuah 

wadah untuk sosialisasi dan pengenalan kegiatan mahasiwa 

KKN. 

 

D. Kaderisasi 

a. Kegiatan Kaderisasi 

Kegiatan kaderisasi dibentuk untuk melanjutkan pendataan atau survei layanan 

dasar kesehatan bagi masyarakat miskin di desa Dongko yang sudah dilakukan 
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oleh mahasiswa KKN IAIN Kediri. Kaderisasi diambil dari beberapa orang 

yang terdapat di Dusun-dusun yang ada pada desa Dongko. 

1. Keterangan kegiatan 

 Kegiatan kaderisasi dibentuk untuk melanjutkan pendataan atau 

survei layanan dasar kesehatan bagi masyarakat miskin di desa Dongko 

yang sudah dilakukan oleh mahasiswa KKN IAIN Kediri. Kaderisasi 

diambil dari beberapa orang yang ada di masin-masing Dusun yang ada 

pada desa Dongko. 

2. Keterangan kegiatan 

 Kegiatan kaderisasi merupakan akhir dari kegiatan yang dilakukan 

oleh mahasiswa KKN di Desa Dongko. Kaderisasi ini bertujuan untuk 

melanjutkan pembaruan pendataan layanan dasar kesehatan bagi 

masyarakat miskin desa Dongko. Kaderisasi ini akan dilanjutkan oleh 

perangkat desa Dongko yang akan menyebar pada dusun-dusun yang ada di 

desa Dongko. 

3. Catatan Aksi Kegiatan 

 Kegiatan kaderisasi dimulai dengan mensosialisasikan kegiatan 

pendataan ini kepada desa setempat. Kemudian, dilakukan pertemuan 

antara mahasiswa KKN dengan beberapa anggota yang ditunjuk kepala 

desa untuk mengikuti kaderirasi. Setelah itu, mahasiswa KKN memberikan 

pengarahan tentang cara kerja aplikasi ODK Collect pada calon-calon 

kader yang akan melanjutkan pendataan. 

4. Catatan ektif aksi kegiatan dari masyarakat. 

 Dengan adanya pendataan melalui aplikasi ini, kader mampu 

meneruskan kegiatan survei secara mandiri pada masyarakat karena telah 

mendapatkan melalui pembinaan langsung dari mahsiswa. Karena dengan 

adanya aplikasi tersebut akan menjadi lebih efisien. 

E. Monitoring dan evaluasi oleh DPL dan LP2M 

Monitoring dan evaluasi ini merupakan salah satu kegiatan yang di 

sematkan agar mahasiswa mampu bekerja sama dengan baik dilapangan, dan 
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tetap menjaga koordinasi dengan pihak kampus selama kegiatan KKN tematik 

berlangsung. 

Monitoring dan evaluasi oleh LP2M 

1. Keterangan kegiatan 

Selama KKN tematik berlangsung team LP2M dari kampus telah 

melakukan kunjungan selama 4 kali.  

2. Catatan aksi kegiatan 

Kegiatan monitoring selama KKN tematik, terangkum dalam beberapa hal, 

yaitu : 

a. Mendiskusikan tentang kerjasama dengan desa setempat apakah 

berjalan baik tidaknya. 

b. Mendiskusikan format laporan yang diminta LP2M 

c. Mendiskusikan kendala lapangan saat survei berasama 10 Desa KKN 

tematik di Trenggalek  

d. Sosialiasi perkembangan KKN tematik di Desa bersama Dikti pusat, 

Kompak,DPL dan mahasiswa. 

e. Membagikan uang transport bagi mahasiswa 

f. Mengikuti acara diseminasi sebelum penutupan KKN tematik 

dikecamatan Dongko yang mengundang perangkat desa, pihak 

puskesmas dan perangkat kecamatan. 

3. Catatan reflektif aksi kegiatan 

Membuat kebijakan bagi mahasiswa dan berusaha tetap memantau 

perkembangan KKN melalui kunjungan yang diberikan. 

 Selain itu juga ada monitoring yang dilakukan oleh DPL  

1. Keterangan kegiatan 

Selama kegiatan KKN tematik berlangsung Dosen Pembimbing 

Lapangan melakukan kunjungan selama 4 kali. 

2. Catatan aksi kegiatan 

Kegiatan monitoring selama KKN tematik yang dilakukan DPL, 

terangkum dalam beberapa hal, yaitu : 
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a. Mendiskusikan tentang hal mendetail tentang format laporan 

KKN tematik survei layanan kesehatan dasar 

b. Membagikan buku pedoman KKN tematik 

c. Berdiskusi dengan mahasiswa terkait kendala lapangan selama 

survei. 

d. Memberi pilihan bagi mahasiswa untuk mengganti tempat lokasi 

survei yang medannya sulit dijangkau dan memberikan data 

tambahan kelompok sasaran untuk melengkapi target 20% dari 

total responden. 

e. Sosialiasi perkembangan KKN tematik di Desa bersama Dikti 

pusat, Kompak,LP2M dan mahasiswa. 

f. Mengikuti acara diseminasi sebelum penutupan KKN tematik 

dikecamatan Dongko yang mengundang perangkat desa, pihak 

puskesmas dan perangkat kecamatan. 

3. Catatan reflektif aksi kegiatan dari masyarakat 

Dosen Pembimbing memberikan saran kepada mahasiswanya 

agar tetap konsisten dan sesuai jalur baik dalam pembuatan laporan 

dan konsultasi saat ada permasalahan. 
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BAB V 

TEMUAN-TEMUAN 
 

 

A. Temuan terkait gambaran struktur sosial dan tradisi-tradisi 

khas di Desa Dongko 

1. Struktur sosial  

 Struktur Sosial yang ada di masyarakat diantaranya adalah 

perangkat desa sudah bisa bekerja sama dengan pihak puskesmas untuk 

membentuk desa yang sehat dengan memberikan JKN dalam bentuk Kartu 

Indonesia Sehat yang dapat digunakan oleh masyarakat yang kurang 

mampu untuk berobat. Selain itu, juga menyelenggarakan penyuluhan 

dalam rangka pencegahan wabah penyakit hepatitis A di Desa Dongko. 

Dalam hal perekonomian di Desa Dongko masyarakatnya cenderung 

bekerja sebagai petani, peternak, pedagang  dan banyak juga warganya 

yang merantau. Namun, sebagian besar warga di Desa Dongko yang 

merantau adalah seorang perempuan (istri). Dalam pendidikan Perangkat 

Desa juga sangat memperhatikan anak-anak Desa Dongko yang tidak 

mampu dengan memberi bantuan berbentuk Kartu Indonesia Pintar. 

2. Tradisi-Tradisi Khas yang Berkembang di Masyarakat 

 Tradisi yang berkembang dimasyarakat Dongko misalnya yasinan 

ibu-ibu dan yasinan bapak-bapak. Yasinan ibu-ibu dilakukan pada hari 

selasa malam rabu yang hanya diikuti ibu-ibu RT 05 sedangkan  yasinan 

gabungan yang diikuti tiga RT dilakukan pada hari jum’at malam sabtu dan 

yasinan bapak-bapak dilakukan pada hari kamis malam jum’at. Terdapat 

tradisi unik yang dilakukan masyarakat Dongko yaitu Grebeg Suro, tradisi 

yang dilakukan setiap  pada tanggal 1 Suro/Muharram. Pada Grebeg Suro 

ini masyarakat Dongko antusias untuk memeriahkan berbagai kegiatan 

seperti karnaval, gerak jalan, jaranan, kirap takir plontang, rundo tek-tek 

(mengetuk bambu) dan lain-lain.  
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 Kirab takir plontang merupakan kegiatan yang sering dilakukan 

pada Suroan dimana takir plontang adalah suatu wadah yang digunakan 

untuk meletakkan makanan biasanya yang digunakan untuk sesaji wajah ini 

terbuat dari daun pisang dan janur dibentuk menyerupai seperti perahu 

diujung kanan dan kiri dibentuk dengan lidi. Takir plontang bertujuand 

untuk menjaga kerukunan dan semangat untuk bergotong-royong.  

 Upacara menghitung batih atau saudara dilakukan bertujuan untuk 

memperat persaudaraan, kegiatan ini berisikan tentang doa-doa memohon 

pada Tuhan Maha Esa doa tersebut diwujudkan dalam bentuk sesaji seperti 

takir plontang, jenang sengkolo, dan lain-lain. Upacara menghitung batih 

ini digelar dengan harapan seluruh warga tetap sehat, selamat, murah 

rejeki, dan dijauhkan dari berbagai arah rintangan dalam kehidupan sehari-

hari. 

 Pada saat menjelang idul adha warga Dongko mengadakan kegiatan 

takbir keliling dengan memerlombakan lampion serta kelompok mana yang 

paling meriah dan diakhiri dengan makan bersama. 

B. Temuan Terkait Survei Layanan Kesehatan Dasar Masyarakat 

Dongko dengan Aplikasi ODK Collect 

 Berikut merupakan hasil survei yang dilaksanakan selama 45 hari 

dengan responden yang berasal dari 35 RT yang berada di Dusun 

Blimbing, Jajar, Krajan, Kasihan dengan menggunakan Aplikasi ODK 

Collect dengan total 1072 jiwa : 

1. Jenis kelamin 

 Dari data survei untuk jenis kelamin menunjukkan Desa Dongko 

hampir setara antara jumlah lelaki dan perempuan yang menerima 

dana bantuan KIS oleh pemerintah dengan jumlah 546 laki-laki 

(50,93%) dan 526 perempuan (49,07%). 

2. Akses fasilitas kesehatan 

Dari temuan survei menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan yang 

mayoritas warga Dongko kunjungi adalah Puskesmas, dengan 
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perolehan sebesar 797 jiwa (74,34%), diikuti dengan urutan kedua 

yaitu (25,18%) ke Klinik/praktek dokter dan sisanya memilih untuk 

mengunjungi rumah sakit(0,47%). Tingginya aktivitas 

masyakarakat untuk menggunakan Puskesmas sebagai pilihan di 

tenggarai oleh akses tempatnya yang lebih dekat dari tempat tinggal 

serta pemanfaatan KIS yang tinggi di masyarakat untuk berobat. 

3. Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kategori PBI 

 Terkait hasil pendataan data Program pembagian Kartu 

Indonesia Sehat (KIS) yang dilaksanakan pemerintah di Desa 

Dongko khususnya, ditemukan ada sebanyak 986 jiwa yang 

meliputi (91,97%) dari jumlah total responden untuk kepemilikan 

KIS, sedangkan 86  jiwa (8,02%) mengaku belum terdaftar. 

Sementara dari segi  pelayanan kesehatan dengan menggunakan 

KIS di peroleh hasil sebanyak 751 jiwa (76,16%) merasa puas 

dengan manfaat yang didapat dari KIS, 222 jiwa (22,51%) 

menyatakan sangat puas dan sisanya ada 12 jiwa (1,21%) kurang 

puas, dan 1 (0,10%) merasa tidak puas. Tanggapan lapangan dari 

beberapa responden yang merasa kurang puas terhadap pelayanan 

dengan KIS disebabkan ketidakpahaman warga tentang fungsi KIS. 

4. Sanitasi 

a. Sumber dan jenis pemakaian air 

Dari data temuan lapangan menunjukkan bahwa mayoritas 

masyarakat Desa Dongko menggunakan mata air terlindungi 

sebagai sarana sumber air dengan perolehan 59,79% . Dari 

keterangan warga, air sumber tersebut dialirankan dari sumber 

mata air pegunungan daerah di sana dengan mekanisme pipa air 

kecil yang disalurkan ke rumah-rumah masyarakat. Sedangkan 

sisanya terdapat penggunaan  sumber air dari PDAM 19,21%, 

sumur gali 4,94%, air sungai 4,19% dan sumur terbuka 3,73%. 

b. Pembuangan limbah kamar mandi dan dapur 
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Hasil pendataan dari limbah kamar mandi dan dapur 

menunjukkan sebanyak  54,29% membuang limbah langsung ke 

tanah. Di ikuti dengan masyarakat yang membuang ke 

penampungan tertutup 2,89%, penampungan terbuka sebanyak 

4,38% dan untuk yang langsung menyalurkan ke got/sungai 

berada dipersentase 38,43%. 

c. Jamban  

Untuk kepemilikan jamban masyarakat Dongko sudah 

dikategorikan baik, terlihat dikisaran 89,18%  dan yang tidak 

10,89% . Dari keterangan lapangan yang diperoleh bahwa 

memang masih banyak warga yang menerapkan sistem jamban 

bersama dalam pemakaiannya dan presetanse pola masyarakat 

yang BAB sembarang ternyata cukup tinggi yaitu berkisar 116 

jiwa pada kisaran 10% .   

d. Jenis Jamban 

Jenis jamban leher angsa/jongkok menempati kedudukan 

tertinggi untuk masyarakat Dongko dengan 74,16% . Untuk 

sisanya yaitu jenis cemplung sebesar 25,52% dan Plengsengan 

0,31%. 

e. Kepemilikan tempat sampah 

Berdasarkan pendataan tentang ketesediaan tempat sampah 

yang ada di desa diperoleh 492 jiwa dengan presentase 45,89% 

menjawab memiliki, Sedangkan  untuk yang tidak memiliki 

tempat sampah didapatkan 580 jiwa( 54,10%).   

f. Jenis tempat sampah 

Jenis kepemilikan tempat sampah nya sendiri untuk warga 

Dongko berada dikisaran 93,49%  untuk warga memiliki tempat 

sampah terbuka, sisanya  6,50% menggunakan sampah tertutup. 

g. Pengeloaan tempat sampah 

Dari survei juga didapat presentase pengelolaan sampah 

warga Dongko. Posisi tertinggi dengan 76,58% dengan cara 
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dibakar, 16,69% membuangnya ke kebun/parit/sungai, 5,03% 

untuk dijadikan kompos, 0,74% untuk yang mengubur sampah 

tersebut di tanah, dan 0,00% yang dibuang petugas. 

5. Perilaku cuci tangan 

a. Perilaku mencuci tangan memakai sabun 

 Data temuan menyatakan 57% menyatakan bahwa 

kadang-kadang mencuci memkai sabun dan untuk yang selalu 

mencuci memakai sabun berada di presentase 43%. 

b. Pemakaian air mengalir saat mencuci tangan 

 Hasil temuan data lapngan 53% menyatakan bahwa 

warga Dongko mencuci tangan dengan menggunakan air 

mengalir dirumah mereka, sisanya  36% menyatakan kadang-

kadang ,11% mengaku tidak memakai air mengalir saat mencuci 

tangan. 

 

6.  Merokok 

a. Perilaku  merokok 

 Dari total jumlah total responden baik laki-laki maupun 

perempuan terdapat 25,59% untuk yang merokok dan 

74,40% diantaranya  tidak. Temuan bahwa kebanyakan 

warga Dongko yang harus berkegiatan keseharian naik turun 

gunung menjadikan presentase merokok warganya cukup 

rendah, mereka berujar bahwa perilaku merokok sering kali 

membuat pernafasan mereka tidak beraturan dan cepat lelah 

maka dari itu banyak warganya yang berhenti merokok. 

b. Merokok dalam ruangan 

 87% dari total pengguna rokok pada kelompok sasaran 

mengaku biasa merokok dalam ruangan, hal ini 

membuktikan bahwa masih banyak warga yang acuh 

terhadap penggunaan rokok dalam ruangan dan untuk 13% 



 

44 
 

sisanya mereka tidak biasa merokok dalam ruangan dan 

memilih tempat terbuka. 

7. Penyakit hipertensi 

a. Pengidap hipertensi  

Untuk data penyakit hipertensi sendiri, di Desa Dongko 

memperoleh data sebanyak 129 jiwa(13,91%) untuk yang 

mengidap penyakit hipertensi, sedangkan 798  jiwa (86,08%) 

mengaku tidak pernah didiagnosis memiliki hipertensi. 

b. Pola sering/tidak nya warga mengecek tekanan darah 

Dari data juga pola kebiasan masyarakat Dongko dalam 

mengecek tekanan darah mereka di fasilitas kehatan. Sebanyak 

7,98% menyatakan sering, 71,62 % kadang-kadang, 20,38% 

tidak pernah mengecekkan tensi darahnya. 

8. Keikutsertaan dalam program Keluarga Berencana (KB) 

a. Menggunakan alat KB 

  Dalam pengikut sertaan program KB untuk jumlah Desa 

Dongko sendiri terdapat sekitar 259 pasangan jiwa dengan 

presentase 89,62% sedang ditemukan 30 jiwa 10,38% yang 

mengaku tidak memakai, hal ini membuktikan bahwa antusiasme 

masyarakat Dongko untuk menjalankan program KB pada 

kehidupannya cukup tinggi. 

 

b. Jenis KB yang digunakan 

   Dalam program KB tentunya terdapat beberapa jenis KB 

ditawarkan diantaranya; Sterilisasiwanita,Spiral/AKDR/IUD 

,Suntikan 1 bulan ,Suntikan 3 bulan, Implant/Susuk KB, Pil, 

Kondom. Untuk temuan dilapangan Desa Dongko terdapat data 

tertinggi dengan 79 jiwa (30,11%) dari 259 jiwa dengan memilih  

suntik 3 bulan sebagai jenis KB nya, di ikuti implant/susuk KB 

dengan 66 jiwa(25,48%), 61 jiwa (23,55%) dengan pil, 35 jiwa 

(13,51%) dengan kondom, 9 jiwa (3,47%) dengan suntikan 1 
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bulan, 7 jiwa (2,70%) sterilisasi, 3 jiwa (1,15%) 

spiral/AKDR/UD. 

9. Kesehatan ibu hamil  

Untuk kategori ibu hamil , selama survei terdapat sekitar 10 ibu 

yang masih memiliki balita dirumahnya. Jadi terdapat 516 

perempuan daalam kelompok sasaran yang tidak itu tidak sedang 

hamil atau memiliki balita. Saat di tanya untuk kategori yang periksa 

di dokter saat persalinan tempat ter tinggi diduduki oleh Bidan 

dengan ada 8 jiwa (80%) dan sisanya terdapat 2 (20%) jiwa yang 

memilih periksa di dokter kandungan langsung. 

10. Kesehatan balita 

  Untuk kategori keseatan balita yang di temukan di Desa Dongko 

ditemukan bahwa Puskemas Desa telah menjalani upaya rutin dalam 

penanganan balita, seperti diadakannya Posyandu tiap bulannya di 

setiap Dusun yang ada di Desa guna pengecekan keadaan balita di 

seluruh desa Dongko. Pada kelompok sasaran yang kami temui 

seluruhnya yang memiliki balita (100%), mereka mengaku sering 

melakukan pengecekan tiap bulannya diposyandu.  

11. Disabilitas 

a. Gangguan/kesulitan pengelihatan 

 Dari hasil pendataan kelompok sasaran ditemukan 

dengan status tidak bisa melihat sama sekali terdapat 1 jiwa 

(0,93%),banyak kesulitan 30 jiwa (2,79%), sedikit kesulitan 158 

jiwa (14,73%)  dan tidak mengalami kesulitan terdapat 879 jiwa  

(81,99%). Dari sini dapat diketahui bahwa lumayan banyak dari 

masyarakat Dongko yang mengalami ganguan pada 

pengelihatannya. Pengakuan banyak warga dikarenakan faktor 

usia lanjut. 

b. Gangguan/kesulitan pendengaran 

Untuk data gangguan pendengaran ditemukan  yang sama 

sekali tidak bisa mendengar ada 1 jiwa (0,93%), untuk kategori 
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banyak kesulitan 12 jiwa (1,11%), sedikit kesulitan terdapat 51 

jiwa dengan presentase (4,75%) dan yang mengaku tidak 

mengalami kesulitan 1004 jiwa (93,65%). Dengan adanya  data 

tersebut membuktikan bahwa Dongko termasuk desa yang 

memiliki presentase disabilitas pendengaran yang rendah. 

c. Gangguan/kesulitan berjalan/naik tangga 

Dari hasil data survei untuk aspek kesulitan berjalan, 

Desa Dongko ditemukan yang mengaku sepenuhnya 

membutuhkan bantuan orang lain ada 8 jiwa (0,74%), untuk 

kategori sudah memakai alat bantu tapi perlu bantuan orang lain 

terdapat 2 jiwa (0,18%), yang menyatakan sudah memakai alat 

bantu ketika berjalan ada 7 jiwa (0,65%),tidak memakai alat 

bantu terdapat 80 jiwa (7,45%), serta kategori tidak mengalami 

kesulitan 971 (90,57%). Dari sini dapat dilihat bahwa lumayan 

banyak masyarakat yang lumayan tinggi dalam mengalami 

kesulitan untuk berjalan dan tidak memakai alat bantu hampir 8 

persen dari jumlah total kelompok sasaran yang ada. Temuan 

dilapangan menyatakan bahwa alasan susah berjalan tersebut 

dikarenakan kelompok sasaran yang kebanyakan adalah orang 

yang sudah lanjut usia (tidak punya fisik yang kuat lagi seperti 

waktu muda). 

d. Mengalami kesulitan dalam menggunakan/menggerakkan tangan 

Untuk data dengan kategori sama sekali tidak bisa 

menggerakan atau menggunakan jari tangan , tidak ada warga 

yang mengalami hal tersebut(0%), disisi lain data Desa Dongko 

untuk banyak kesulitan 6 jiwa (0,55%), untuk kategori sedikit 

kesulitan 51jiwa (4,75%), dan untuk kategori sama sekali tidak 

mengalami kesulitan 1011 (94,30%) . Dari data tersebut bisa 

dibuktikan bahwa Dongko memiliki presentase Disabilitas 

rendah pada kategori ini. 
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e. Mengalami kesulitan/gangguan dalam hal mengingat dan 

konsentrasi 

Dari hasil temuan data lapangan untuk kategori 

disabilitas dalam mengingat dan konsentrasi di paparkan bahwa 

Dongko memiliki kategori penderita yang sedikit, dibuktikan 

pada presentase 90,76 % dengan 973 jiwa dari jumlah total 

kelompok sasaran  yang disurvei mengaku tidak mengalami 

kesulitan untuk mengingat atau berkonsentrasi. Untuk kategori 

selalu megalami kesulitan ada 6 jiwa (0,55%), yang megaku 

seringkali mengalami kesulitan terdapat 14  jiwa (1,30%), 

kategori sedikit mengalami kesulitan  75 jiwa (6,99%) dalam 

kasus ini mereka para kelompok sasaran kalangan mereka yang 

dominan sudah memiliki umur yang sangat tua. 

C. Temuan Berupa Permasalahan Yang Dihadapi Mahasiswa Saat 

Menjalani Survei 

1. Data yang diberikan pada mahasiswa untuk survei kelompok sasaran 

sudah terlalu lama. 

Selama proses pemerolehan data, ternyata dijumpai fakta bahwa 

data yang dipergunakan mahasiswa adalah data kelompok PIB yang ada 

di tahun 2011. Informasi ini kami peroleh dari keterangan perangkat 

desa yang ada di kecamatan Dongko, saat kami menunjukkan data 

kelompok sasaran yang kami miliki. Resikonya banyak sekali data yang 

cacat , seperti; meninggal, pindah,cerai, pecah KK, data ganda pengguna 

KIS,salah nama dll. Berikut merupakan temuan yang kami dapatkan dari 

data kelompok sasaran dari 4 Dusun yang mahasiswa survei : 

a. Dusun Blimbing   

Pindah KK= 22 

Meninggal= 24 

Cerai= 2 

Rantau= 14 

Nama tidak dikenal= 2 

Data Ganda= 11 
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Tanpa KK= 5 

Salah Nama= 10 

Tidak didata= 5 

 

b. Dusun Jajar 

Pindah KK= 11 

Meninggal= 6 

Cerai= 4 

Rantau= 0 

Data Ganda= 15 

Tanpa KK= 2 

Salah Nama= 4 

Tidak didata= 36 

Nama Tidak Dikenal= 0 

 

c. Dusun Krajan 

Pindah KK= 31 

Meninggal= 14 

Cerai= 0 

Rantau= 0 

Data Ganda= 1 

Tanpa KK= 3 

Salah Nama= 2 

Tidak didata= 6 

Nama Tidak Dikenal= 0 

 

d. Dusun Kasihan 

Pindah KK= 21 

Meninggal= 17 

Cerai= 0 

Rantau= 2 

Data Ganda= 44 

Tanpa KK= 1 

Salah Nama= 4 

Tidak didata= 7 

Nama Tidak Dikenal= 0 
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2. Sulitnya Kelompok sasaran yang ditemui karena aktivitas/pekerjaan 

mereka. 

Hal Ini merupakan kendala yang sangat sering dialami oleh 

mahasiswa saat berkunjung ke kediaman kelompok sasaran dan terpaksa 

mahasiswa tidak bisa melakukan survei pada jam-jam bebas. Warga 

Dongko yang mayoritas masyarakatnya adalah petani yang bekerja pagi 

hingga siang dan hanya bisa ditemui saat menjelang sore menjadikan 

waktu suervei yang sempit. Kadang kala juga mahasiswa herus 

melakukan survei hingga malam hari untuk melengkapi target yang 

diharapkan. 

3. Kurangnya respon yang tanggap dari beberapa perangkat desa dan 

antusiasme masyarakat terhadap survei (bersikap apatis) 

Terdapat kendala pula pada kurangnya respon beberapa 

perangkat desa mengenai survei yang dilakukan mahasiswa. Hal ini 

dilihat dari kurangnya minat beberapa perangkat yang didatangi untuk 

dimintai bantuan oleh mahasiswa dengan berbagai alasan saat akan 

ditemui. Ada pula warga yang salah anggapan atau malas untuk disurvei, 

bahkan ada pula yang sampai menutup pintu saat mahasiswa datang ke 

kediaman warga kelompok sasaran. 

4. Akses jalan menuju lokasi kelompok sasaran yang sulit 

di Desa Dongko yang daerahnya pegunungan menjadikan 

sulitnya akses menuju lokasi kelompok sasaran. Pembangunan jalan 

yang kurang merata ditiap dusun yang ada menjadikan banyak daerah 

yang memiliki jalan yang rusak,berbatu atau jalan sempit.  
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BAB VI 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan    

Di Desa Dongko masih terdapat permasalahan yang muncul dibeberapa 

Bidang, seperti Bidang Kesahatan, kebanyakan warga Desa Dongko sudah 

memiliki JKN dalam bentuk KIS (Kartu Indonesia Sehat) namun saat di temui di 

lapangan masih ditemukan beberapa warga yang tidak tepat sasaran menerima 

JKN, serta ditemukan beberapa warga masih ada yang belum mengetahui fungsi 

kartu KIS. Persoalaan tersebut berakitan akan kevalidan data dari bidang 

pengumpulan data pendudukan yang juga masih kurang. Di Desa Dongko masih 

ditemukan beberapa warga yang belum sadar akan penting nya kebersihan seperti 

pentingnya memiliki jamban, beberapa warga Desa Dongko ditemukan tidak 

memiliki jamban sesuai standar pada umumnya, padahal kenyatan saat dilapangan 

kebanyakan warga telah memiliki rumah yang layak namun enggan untuk 

menfsilitasi diri dengan membangun jamban dan lebih memilih untuk 

menumpang ke rumah tetangga atau ke rumah kerabat dekatnya. Kurangnya 

pembangunan selokan atau parit di daerah-daerah rumah warga, sehingga banyak 

warga yang langsung menyalurkannya ke tanah. Belum ada petugas khusus yang 

dikerahkan untuk pengangkutan sampah dari warga-warga. Sehingga banyak 

warga yang masih membuang sampah di kebun/parit/sungai atau di bakar secara 

langsung sehingga dapat mencemari lingkungan. 

  

 Dalam rangka pelaksanaan program KKN Tematik IAIN Kediri yang 

bertemakan “Revitalisasi Akuntabilitas Sosial Pendataan Layanan Dasar 

Kesehatan Bagi Warga Miskin Pedesaan” ini mahasiswa  berperan sebagai 

fasilitator sekaligus peniliti, dimana masyarakat Desa Dongko juga ikut terlibat 

serta berkontribusi dalam mencari titik temu yang baik dalam rangka 

pemerolehan layanan kesehatan yang lebih baik ke depannya. Yaitu dengan 
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melakukan kegiatan survey yang terjun langsung kerumah-rumah warga 

(responden) yang telah menjadi sasaran melalui data yang telah diterima oleh 

mahasiswa. Kegiatan terebut dilakukan bertujuan untuk menghasilkan data baru 

yang lebih valid. 

B. Rekomendasi  

1. Kepada tim KKN Tematik selanjutnya 

Selain mengavaluasi kekurangan dari kelompok sebelumnya dengan 

melihat data-data yang ditemukan sebelumnya, maka KKN selanjutnya 

kami harapkan agar kedepannya lebih mengikuti perkembangan yang sudah 

kami mulai dan benar-benar mempersiapkan secara matang dalam 

perencanaan pelaksanaan KKN Tematik. Hal ini menjadi penting agar 

kegiatan KKN Tematik sebelumnya tidak hanya sebatas lalu dan program 

untuk kedepan juga dapat dilanjutkan. 

2. Kepada Pemerintah Desa 

Kami berharap untuk kedepannya lebih memperhatikan masyarakatnya 

dengan meperbarui data-data sebelumnya, agar tidak terjadi keslahan lagi 

dalam salah sasaran untuk bagi penerima bantuan. Serta dapat meneruskan 

atau melanjutkan program peserta KKN Tematik IAIN Kediri tentang 

“Revitalisasi Akuntabilitas Sosial Pendataan Layanan Dasar Kesehatan 

Bagi Warga Miskin Pedesaan”. 

3. Kepada Masyarakat 

Semoga masyarakat lebih peduli akan pentingnya kebersihan dan 

kesehatan. 
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LAMPIRAN 1 

Foto Kegiatan Lapangan  Mahasiswa KKN Tematik Kelompok 81 

 

   

Kegiatan saat survey di salah satu rumah warga. 

 

 

Silaturahim sekaligus koordinasi dirumah Kades Dongko. 
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Posyandu bersama bidan desa sekaligus ibu-ibu RT 59 Dsn. Premban 

 

 

 

 

 

 

Koordinasi dengan pihak puskesmas sekaligus peminjaman alat untuk 

memudahkan kegiatan survey. 
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Penyuluhan Hepatitis A dengan Puskesmas 

 

 

Bimbingan dan Konsultasi dengan TIM LP2M 
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Senam bersama penderita ODGJ di Puskesmas 

 

Mengajar les anak-anak disekitar posko 
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Kunjungan Pihak KOMPAK, DIKTI pusat bersama LP2M (1) 

 

 

Kunjungan Pihak KOMPAK, DIKTI pusat bersama LP2M (2) 
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Takbir Keliling bersama Warga dan Personel IPPNU 

 

Kegiatan posyandu 
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Presentasi Desiminasi hasil survey oleh kelompok 81 

 

 

 

Sesi foto usai Presentasi diseminasi hasil survey oleh kelompok 81 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 
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LAMPIRAN 3 

LAPORAN UMUM KEADAAN LOKASI  
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KULIAH KERJA NYATA 

DESA    : Dongko 

KECAMATAN  : Dongko 

KABUPATEN  : Trenggalek 

1. Keadaan penduduk 

1.1 Penduduk 

Jumlah Total :  11.322  Jiwa 

LK :  5.820 Jiwa 

 

KK : 4.056  

PR : 5.502 Jiwa 

 

 

 

1.2 Pemeluk Agama 

Islam : 10.960 Jiwa Aktif :- Tidak aktif :- 

Kristen :19 Jiwa Aktif :-

  

Tidak Aktif :- 

Hindu : 1 Jiwa

  

Aktif :-

  

Tidak Aktif : - 

Budha : -                  Jiwa Aktif :- Tidak Aktif :- 

 

2. Tempat Ibadah 

Masjid  : 14

  

Permanen : 14 Tidak Permanen : - 

Musholla : 59 Permanen : 59 Tidak Permanen : - 

Gereja  : 1 Permanen : 1 Tidak Permanen : - 

Pura  : - Permanen : - Tidak Permanen : - 

Sanggar : 1 Permanen : 1 Tidak Permanen : - 

 

3. Organisasi/ Lembaga 

Keagamaan 

a. Pondok Pesantren : 1  

Kemasyarakatan 

a. Hansip/Linmas : 48 

b. Poyandu  : 10 

c. Kelompok Tani : 7 

d. Karang Taruna : 1 

Desa 

a. BPD  : 9 
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b. LPMD  : 9 

c. RW  : 14 

d. RT   : 71 

4. Sarana Pendidikan 

SD : 8 MI  : - 

SLTP : 3 MTS  : - 

SMA : 2 MA  : - 

PT : - Pesantren : 1 

 

5. Sarana Kesehatan 

Posyandu : 10 Puskesmas : 1 

6. Mata Pencaharian 

PNS  : 101 Pedagang : 17 

Buruh Tani : 35 Tukang Batu :  49 

Petani  : 4.690 TNI/Polri : 14  

Guru Swasta : - Peternak          : 4 

7. Sarana perekonomian 

Koperasi Simpan Pinjam : 2 

Kelompok Simpan Pinjam : 42 

Bumdes   : 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 
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FIELDNOTE MAHASISWA KKN 81 

Nama Mahasiswa : Binti Zulaikah   

NIM   : 932104216 

Minggu Pertama  

  Senin 1 Juli 2019 dimulai dengan kegiatan upacara pelepasan 

mahasiswa KKN IAIN Kediri bertempat di kampus dua dan dilanjutkan dengan 

pemberangkatan disetiap wilayah yang sudah disebar sesuai dengan ketentuan 

kampus. Setibanya di tempat KKN kami melakukan bersih-bersih dan menata 

barang bawaan dari rumah, besoknya pada hari selasa 2 Juli 2019 kami 

mengawali dengan beraktifitas bersih-bersih dan memasak serta ada yang 

mandi setelah itu sarapan untuk menghadiri acara penerimaan mahasiswa KKN 

IAIN Kediri bertempat di Balai Desa yang dihadiri oleh mahasiswa 

sekecamatan Dongko serta Bapak Camat dan Bapak Lurah turut hadir dalam 

acara tersebut. Setiap pagi aktifitas yang rutin dilakukan adalah bersih-bersih, 

belanja sayur-mayur dan memasak diakhiri dengan sarapan pada hari rabu 3 Juli 

2019 kegiatan yang kami lakukan adalah berkunjung ke kantor Balai Desa 

untuk melakukan koordinasi terkait kegiatan survei yang dilakukan oleh 

mahasiswa KKN. Pada hari kamis 4 Juli 2019 kegiatan pagi ami adalah 

berkunjung ke rumah Kasun (Kepala Dusun) Blimbing untuk bersosialisasi 

tentang kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN IAIN Kediri. Jum’at 5 

Juli 2019 kami berkunjung ke rumah Kasun Premban serta berkunjung ke 

puskesmas untuk bersosialisasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh 

mahasiswa KKN selama di Desa Dongko. Pada hari sabtu 6 Juli 2019 kami 

berkunjung ke rumah Kasun Jajar untuk bersosialisasi tentang kegiatan yang 

dilakukan oleh mahasiswa KKN. Pada hari minggu 7 Juli 2019 kami melakukan 

kunjungan ke rumah Bapak Lurah untuk meminta surat izin survei. 

Minggu Kedua dan Ketiga 

  Senin 8 Juli 2019 kami melakukan aktifitas rutin pagi kita yaitu bersih-

bersih, belanja sayur-mayur, dan memasak. Pada hari selasa 9 Juli 2019 

kegiatan kami adalah meminjam alat sekaligus pelatihan penggunaan alat 

kesehatan agar memudahkan mahasiswa saat survei berlanjut hari rabu 10 Juli 
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2019 kami melakukan koordinasi ke puskesmas dan surveei ke susun premban 

untuk memberitahukan tentang instrumen dan sosialisasi tentang survei 

kesehatan yang dilakukan mahasiswa setelah itu mahasiswa KKN berangkat 

menuju Posyandu yang bertempat di Dusun Premban RT 59 dilanjutkan dengan 

berkunjung ke kelompok 84 Desa Pandean bertujuan untuk sharing tentang 

kegiatan selama KKN yang telah dilalui. Pada hari kamis 11 Juli 2019 kami 

membagi tempat untuk melakukan survei ditiap RT dusun Blimbing setiap 

kelompok berisikan dua orang, malam harinya kami bersilaturrahim ke rumah 

RT 5 dusun krajan dimana tempat kami tinggal. Jum’at 12 Juli 2019 kami 

bersilaturrahim ke warga disekitar posko dan siangnya kami melanjutkan survei 

warga di dusun Blimbing dilanjut hari sabtu 13 Juli 2019 kami masih survei 

warga dusun Blimbing dan siannya kami melanjutkan survei ke dusun Jajar. 

Pada hari minggu 14 Juli 2019 malam hari ketika saya dan teman lainnya 

mencari wifi di Balai Desa kami diminta untuk membantu mempersiapkan 

kegiatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian hepatitis A dan keesokan 

harinya kami diminta untuk menghadiri acara tersebut yang dihadiri langsung 

oleh istri Bapak Bupati Trenggalek yang bernama Bu Novi. Pada hari selasa 16 

Juli 2019 kami diminta untuk mengajar ngaji anak-anak disekitar posko. Pada 

hari Rabu 17 Juli 2019 kami refreshing ke pantai pelang untuk merefresh otak 

supaya bersemangat kembali untuk menjalankan kegiatan survei. Jarak tempuh 

ke pantai pelang dari Desa Dongko sekitar 30 menitan dengan kecepatan 

60km/jam. Pada hari kamis 18 Juli 2019 DPL berkunjung untuk melakukan 

monitoring dengan kegiatan mahasiswa KKN. Pada hari jum’at kami kembali 

untuk melakukan survei ke dusun jajar RT 55 dan sorennya kami belajar 

bersama dengan anak-anak sekitar posko.  

Minggu Keempat  

  Senin 22 Juli 2019 kami berkunjung ke rumah Bapak RT 10 dusun 

Krajan untuk meminta izin sekaligus corsscheking data sebelum melakukan 

survei ke rumah warga dan pada malam hari kami evaluasi terkait kegiatan 

KKN. Selasa 23 Juli 2019 kami kembali survei ke dusun Jajar RT 55 untuk 

menuju ke rumah warga dengan medan yang sangat susah sekaligus rumah 
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yang sedikit berjauhan jarak satu rumah warga dengan rumah warga lainnya 

setelah kami melakukan survei kami bergegas berkunjung kekelompok 87 Desa 

Jombok untuk sharing dengan kegiatan KKN yang telah dilalui. Pada malam 

hari setelah sholat magrib kegiatan kami anak perempuan adalah yasinan 

dengan ibu-ibu dusun Krajan RT 5. Rabu 24 Juli2019 kami kembali untuk 

melakukan survei ke warga dusun Krajan RT 10. Pada kamis 25 Juli 2019 saya 

dan teman lainnya mengajar ngaji anak-anak didekat pondok Darussalam, 

malam hari setelah sholat magrib kami satu posko yasinan dengan dipimpin 

salah satu dari anak laki-laki yang ada. Jum’at sore 26 Juli 2019 kami belajar 

bersama dengan anak-anak sekitar posko.  

Minggu Kelima 

  Senin 29 Juli 2019 kegiatan rutin pagi kami adalah bersih-bersih, 

belanja sayur-mayur dan memasak. Pada sore hari saya dan teman lainnya 

mengajar mengaji anak-anak sekitar pondok Darussalam dan malam harinya 

kami evaluasi tentang perkembangan kegiatan KKN. Selasa 30 Juli kami 

berkunjung ke mahasiswa KKN IAIN Tulungagung posko satu yang bertempat 

di dusun Krajan dan posko dua yang bertempat di dusun Kasihan untuk sharing 

tentang kegiatan KKN yang sedang berlangsung dan dilanjut pada siang harinya 

kami melakukan survei ke dusun Krajan RT 14 terdapat sedikit kendala yaitu 

antara data yang kami  peroleh dengan lapangan tidak sinkron. Rabu 31 Juli 

2019 kami beraktifitas rutin pagi kami dan keesokan harinya pada kamis 1 

Agustus 2019 kami menghadiri acara pelantikan ibu PKK dan Bunda Paud se-

Kabupaten Trennggalek yang dhiadiri langsung oleh istri Bupati Trenggalik 

yaitu Bu Novi. Jum’at 2 Agustus 2019 kami kembali lagi melakukan survei ke 

warga dusun Blimbing RT 70. DPL melakuan kunjungan di poskok kami pada 

hari sabtu 3 Agustus 2019 untuk melakukan monitoring dan setelah kegiatan 

monitoring selesai kami melakukan evaluasi. Pada hari minggu 4 Agustus 2019 

kami bersilaturrahim ke warga sekitar posko guna mempererat tali 

persaudaraan.   

Minggu Keenam 
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  Senin 5 Agustus 2019 kegiatan rutin pagi kami adalah bersih-bersih, 

belanja sayur-mayur dan memasak dan dilajut ke Posyandu di Dusun Kasihan 

dan dilanjut dengan survei di dusun Jajar RT 54. Pada hari selasa 6 Agustus 

2019 kami bersilaturrahim le rumah RT 39, 41 dan 46 dusun Kasihan untuk 

corsscheking data sebelum melakukan survei dan kami melanjutkan survei pada 

RT 41 dengan bantuan ibu RT untuk menunjukkan rumah warga yang kami 

survei. Sore harinya kami belajar bersama dengan anak-anak sekitar posko dan 

pada malam harinya kami yasinan bersama ibu-ibu durusn Krajan RT 5. Rabu 7 

Agustus 2019 kami kembali untuk melakukan kegiatan survey pada warga 

dusun Kasihan RT 41 melanjutkan kemarin yang belum selesai dilajut pada 

malam hari kami berdua silaturrahim ke rumah RT dusun Kasihan 39 dikarena 

pada sore hari kami tidak berjumpa dengan Bapak RT guna melakukan 

corsscheking data sebelum melakukan survei dan kami melanjutkan survei. 

Kamis 8 Agustus 2019 kegiatan rutin pagi kami adalah bersih-bersih, belanja 

sayur-mayur dan memasak dilajut dengan survei ke warga dusun Kasihan RT 

39 dan RT 46. Jum’at 9 Agustus 2019 kegiatan rutin pagi kami adalah bersih-

bersih, belanja sayur-mayur dan memasak dilajut dengan survei ke warga dusun 

Kasihan RT 71 dan RT 40. Sabtu 10 kegiatan rutin pagi kami adalah bersih-

bersih, belanja sayur-mayur dan memasak.  

Minggu Ketujuh 

Selasa 13 Agustus 2019 kegiatan saya adalah membayar daftar ulang 

sekaligus pemrograman KRS. Rabu 14 Agustus 2019 kegiatan kami adalah 

mengerjakan laporan kelompok dan sekaligus laporan individu. Kamis 15 

Agustus 2019 kegiatan rutin pagi kami adalah bersih-bersih, belanja sayur-

mayur dan memasak dan dilajut dengankegiatan Diseminasi yang bertempat di 

kecamatan Dongko yang dihadiri oleh LP2M, Bapak Camat, Bapak Lurah dan 

lain-lain disertai dengan penutupan atau berpamitan dengan perangkat desa 

serta pihak puskesmas. Pada jum’at 16 Agustus 2019 kegiatn kami 

adalahbersih-bersih posko sekaligus mengemas barang-barang yang hendak 

dibawa pulang. Sekian terimakasih untuk teman-temanku selama 45 hari ini 
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semoga diberikan keberkahan selama menjalankan KKN di desa Dongko, 

Trenggalek.  

Nama Mahasiswa : Oky Setiawan  

NIM   : 933503416 

Materi   : peminjaman alat bantu untuk 

survey 

Informan   : Pihak Puskesmas 

Lokasi   : Puskesmas Dongko 

Hari / Tanggal  : Selasa, 09 Juli 2019 

Pagi itu kami sekelompok pergi ke Puskesmas Dongko untuk meminjam 

alat-alat di Puskesmas setelah berkoodinasi sebelumnya. Kami datang pukul 

09.30 dan langsung bertemu dengan pihak puskesmas. Diwakili ketua 

kelompok, kami menjelaskan maksud kedatangan kami kesini. Pihak 

puskesmas dengan senang hati menerima kedatangan kami disini. Kami pun 

diizinkan untuk meminjam alat-alat yang kami perlukan untuk memudahkan 

kelompok kami menjalankan tugas KKN Tematik ini. Tentunya dengan 

tanggung jawab yang harus kami penuhi agar tetap merawat dan menjaga alat 

yang dipinjamkan dari puskesmas tersebut. Kami menyanggupi hal itu, karena 

itu sudah menjadi kewajiban kami untuk merawat dan menjaga alat tersebut.  

Setelah kami semua memegang alat tersebut –yang masing-masing 

dipinjami 1 set alat untuk berdua, kami pun diberikan pelatihan tentang 

bagaimana caranya menggunakan alat tersebut. Mulai dari pengukur tinggi 

badan, timbangan berat badan, serta BMI Calculator (Body Mass Index / indeks 

massa tubuh). Diluar pinjaman alat tersebut kami juga sudah membawa alat 

yang juga kami butuhkan yaitu Pita LILA (alat ukur lingkar lengan atas) yang 

biasanya digunakan untuk mengukur lengan atas ibu hamil. Setelah semua alat 

terkumpul, kami pun diajari lagi bagaimana cara menggunakan alat tersebut, 

utamanya pita LILA. Karena basicnya kami bukan dari kampus kesehatan, 

maka penting bagi kami untuk benar-benar memahami perihal penggunaan alat-

alat tersebut. Karena tujuan KKN kami disini adalah untuk memperbarui data, 

maka kami harus hati-hati dan teliti dalam mengumpukan data tersebut. Dengan 

membawa alat-alat tersebut kami semakin yakin dengan hasil data yang kita 

kumpulkan selama survey dari rumah ke rumah warga. 
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Materi   : Hari pertama mengikuti posyandu 

Informan  : Bidan Desa dan warga sekitar 

Lokasi   : Dsn. Premban RT.59 Ds. Dongko 

Hari / Tanggal  : Rabu, 10 Juli 2019 

 

Setelah selesai sarapan kami bergegas menuju Puskesmas lagi untuk 

berkoordinasi lagi. Tapi sesampainya disana kelompok kami dipecah menjadi 2 

kelompok dengan agenda yang satu tetap tinggal dipuskesmas dan yang satunya 

mengikuti kegiatan posyandu di Dsn. Premban. Saya ikut kelompok posyandu, 

karena memang saya ditugaskan untuk mendokumentasikan kegiatan teman-

teman. Perjalanan dari Dsn. Krajan (lokasi posko kami) ke Dsn. Premban 

memakan waktu sekitar 15 menitan, karena setelah keluar dari jalan poros 

(jalan raya yang menjadi jalan utama) dan memasuki jalanan desa, kondisi jalan 

sangatlah buruk. Salah satunya adalah akses jalan untuk menuju Dsn. Premban 

tersebut. Jalanannya rusak parah dengan medan yang menurun lalu menanjak. 

Sesampainya dilokasi posyandu kami dijelaskan sedikit mengenai apa 

yang dapat kami bantu disini oleh bu Bekti, bidan desa di desa Dongko sini. 

Beliau mengarahkan kami untuk membantu mengukur tinggi badan bayi dan 

balita. Dari sekian banyak balita yang hadir disini, masih banyak yang 

menangis karena merasa takut untuk diukur tinggi badannya oleh kami. Padahal 

kami sudah berusaha seramah dan sesabar mungkin. Tapi mungkin bagi 

mereka, kami masih asing sehingga mereka takut diukur oleh kami. 

Setelah selesai dengan kegiatan posyandu, kami dipersilahkan masuk oleh 

ibu-ibu pemilik rumah –yang rumahnya digunakan untuk posyandu saat itu. 

Kami masuk kedalam dan berbincang-bincang dengan ibu sembari istirahat 

sebentar. Tak lupa kami sedikit beridiskusi tentang survey kami, karena 

sebenarnya lokasi posyandu ini juga merupakan lokasi tempat kami survey 

nantinya. Setelah puas berbincang-bincang dengan ibu, kami pamit dan 

melanjutkan perjalanan ke rumah ketua RT 60 yang lokasinya tak jauh dari 

rumah si ibu. 

Dirumah pak RT tersebut kami meminta izin untuk melakukan survey di 

rumah warganya sekaligus crosschecking data siapa-siapa saja yang sudah tidak 

ada (meninggal / pecah KK) di data kami. Selesai siang itu, kamipun kembali 

ke posko untuk istirahat sebentar sebelum melanjutkan tugas kami berikutnya. 
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Nama Mahasiswa : Gigih Raih Cita 

NIM   : (933418716) 

Minggu I 

Judul  : Upacara Pelepasan Peserta KKN IAIN Kediri 2019 

Informan  : LP2M 

Lokasi  : Sport Center IAIN Kediri  

Waktu  : Senin, 1 Juli 2019  

  Pada jam 7 pagi para peserta KKN IAIN Kediri dikumpulkan di 

halaman Sport Center IAIN Kediri. Acara pagi itu adalah pelepasan para 

mahasiswa yang menjadi peserta KKN oleh LP2M. Pada acara itu disampaikan 

harapan-harapan dari jajaran dosen kepada para peserta dimana diharapkan 

peserta memberi manfaat di tempat yang menjadi lokasi KKN. Setelah upacara, 

para peserta berangkat ke lokasi KKN masing-masing. 

Minggu II 

Judul  : Koordinasi dengan Jajaran Perangkat Desa 

Informan  : Kepala Desa, Bidan Desa, Ketua RT, Karyawan 

Puskesmas 

Lokasi  : Desa Dongko 

Waktu  :  7 – 14 Juli 2019 

  Minggu kedua ini saya dan teman-teman banyak melakukan koordinasi 

dengan jajaran perangkat desa, seperti Pak Kades, Bu Bidan, Pak RT, dan 

karyawan puskesmas. Hal itu bertujuan untuk memperkenalkan KKN Tematik 

yang dilaksanakan pertama kali di Kabupaten Trenggalek oleh IAIN Kediri. 

Selain itu bertujuan juga untuk mempersiapkan proses survey layanan dasar 

kesehatan, dimana itu merupakan program inti dari KKN kami. 

Minggu III 

Judul : Kegiatan Survey, Monitoring, Musyawarah 

Desa 

Informan : LP2M 

Lokasi  : Desa Dongko 

Waktu :  15 – 21 Juli 2019 
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  Minggu ketiga ini saya dan teman-teman sudah memulai kegiatan 

survey dengan masuk ke rumah-rumah warga yang telah terdata. Selain itu 

minggu ini kelompok saya mendapat kunjungan dari LP2M serta dosen 

pembimbing lapangan kelompok saya. Dan yang terbilang cukup besar kegiatan 

minggu ini adalah adanya musyawarah desa yang diselenggarakan setiap 5 

tahun sekali. Disitu saya berbincang-bincang dengan salah satu perangkat desa 

mengenai birokrasi yang ada di desa Dongko sehingga saya tahu bagaimana 

alur penampungan aspirasi masyarakat sampai dengan pengambilan keputrusan 

untuk nantinya dijalankan oleh pemerintah desa. Selain itu saya dan teman-

teman mulai mengikuti kegiatan rutin warga sekitar seperti yasinan rutin yang 

diselenggarakan setiap satu minggu sekali. 

 

Minggu IV 

Judul : Kegiatan Survey, Monitoring, Musyawarah 

Desa 

Informan : LP2M, DPL, Perangkat Desa 

Lokasi  : Desa Dongko 

Waktu :  15 – 21 Juli 2019 

 

  Minggu ini saya dan beberapa teman saya mulai proses pembentukan 

kaderisasi. Kami berkoordinasi dengan kepala desa bagaimana baiknya mencari 

warga untuk diangkat menjadi kader. Dan kepala desa menyarankan untuk 

mengajak anggota karang taruna desa Dongko untuk dilatih menjadi kader. 

Setelah itu kami berkoordinasi dengan ketua karang taruna dimana akhirnya 

kami diajak berkumpul dengan masing-masing perwakilan karang taruna setiap 

dusun yang ada di Desa Dongko. Disitu kami memperkenalkan bagaimana 

KKN kami, lalu memberi tahu bagaimana proses survey kelompok kami. Proses 

kaderisasi ini bertujuan agar setelah kelompok saya selesai menjalankan KKN, 

di Desa Dongko ini ada yang meneruskan program kami, sehingga bermanfaat 

untuk desa ini kedepannya. Selain kegiatan tersebut masih ada lagi yang baru, 

yaitu mengajar les. Beberapa anak usia SD dan SMP datang ke posko untuk 
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meminta diajari mengerjakan PR dan akhirnya setiap sore menjelang maghrib 

setiap hari mereka datang ke posko. Tak lupa minggu ini saya dengan beberapa 

teman saya bersilaturahim ke posko yang berada i kecamatan Pule. 

 

Minggu V 

Judul  : Kegiatan Survey, Monitoring, 

Musyawarah Desa 

Informan  : LP2M, DPL, Perangkat Desa 

Lokasi   : Desa Dongko 

Waktu  : 29 Juli – 4 Agustus 2019 

  Minggu ini memasuki minggu terakhir, mulai dibagi tugas yang sifatnya 

spesifik karena memasuki tahap final dari program KKN. Saya mendapat 

bagian untuk mengerjakan kanvas program. Selama beberapa hari saya dan 

teman-teman berdiskusi mengenai isi dari kanvas itu. Setelahnya saya mulai 

mendesain dan menata untuk nantinya dicetak.  

  Di desa dongko ini ternyata tidak hanya kedatangan dari KKN IAIN 

Kediri, tapi juga kedatangan KKN dari IAIN Tulungagung yang berjumlah dua 

kelompok. Saya dan teman-teman pun memiliki inisiatif untuk mendahului 

bersilaturahim ke posko mereka. Minggu ini kelompok saya juga mendapat 

kunjungan lagi dari DPL. 

Minggu VI 

Judul  : Proses Kaderisasi  

Informan  : Kepala Dusun Premban 

Lokasi   : Desa Dongko 

Waktu  : 5 – 11 Agustus 2019 

  Minggu ini saya dan beberapa teman fokus pada program kaderisasi. Di 

sela-sela persiapan saya tetap membantu kegiatan survey, karena waktu kurang 

sebentar dan target yang belum tersurvey masih banyak. Pada hari Jumat 9 

Agustus 2019 kami mengadakan kaderisasi, undangan sudah tersebar pada hari 

sebelumnya. Namun, di luar ekspektasi ternyata yang datang pada acara hanya 

satu orang peserta. Setelah menunggu sekian lama akhirnya acara dibatalkan. 
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Kami memiliki inisiatif untuk meminta Kepala Dusun Premban sebagai kader, 

karena menurut pertimbangan kami beliau sudah mahir dalam proses 

penggunaan aplikasi, pendataan, dan hal lain yang terkait dengan 

komputerisasi. Akhirnya malam hari saya dan satu teman saya mendatangi 

beliau dan mengajarkan bagaimana aplikasi dan instrumen yang kami 

pergunakan untuk survey. Keesokan harinya saya dan beberapa teman 

mengambil libur untuk Hari Raya Idul Adha, kami pulang ke rumah selama 

beberapa hari. 

Minggu VII 

Judul  : Deseminasi  

Informan` : Kepala Kecamatan, Perangkat desa 

lokasi KKN, LP2M 

Lokasi   : Desa Dongko 

Waktu  : 12 – 16 Agustus 2019 

  Minggu ini adalah minggu terakhir dan merupakan jadwalnya untuk 

deseminasi atau pemaparan hasil dari survey peserta KKN. Kebetulan saya 

mendapat bagian untuk menyusun presentasi. Saya mengerjakan dibantu 

dengan teman-teman. Pada hari Kamis 15 Agustus 2019 dilaksanakanlah 

kegiatan deseminasi, dimana disitu ada Kepala Kecamatan Dongko, Perwakilan 

dari perangkat desa tempat dimana teman-teman KKN, dan dihadiri juga oleh 

LP2M. Disitu kelompok saya memaparkan secara gamblang data yang 

diperoleh dari lapangan. Mulai dari temuan, kendala, hambatan, dan pastinya 

data sesuai instrumen. Alhamdulillah presentasi berjalan dengan cukup lancar 

dan para audiens terlihat cukup antusias memperhatikan presentasi dari 

kelompok saya. 

Nama Mahasiswa : M. Khoirul Anam 

NIM   : (932108116) 

Kegiatan awal Mahasiswa KKN Tematik IAIN Kediri yang berada di 

Kecamatan Dongko adalah Penyerahan Mahasiswa KKN Tematik IAIN dari 

pihak kampus kepada Pemerintah Desa se Kecamatan Dongko, yaitu Desa 

Dongko, Desa Sumberbening, Desa Pringapus, Desa Pandean, dan Desa 
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Watuagung. Kami Mahasiswa KKN Tematik khususnya yang berada di Desa 

Dongko datang ke tempat KKN pada tanggal 1 Juli 2019 untuk menata posko 

yang akan ditempati selama KKN Tematik berlangsung. Kemudian baru pada 

esok harinya yaitu tepatnya pada tanggal 2 Juli 2019 diadakan Upacara 

pembukaan sekaligus penyerahan Mahasiswa KKN Tematik dari pihak kampus 

IAIN Kediri kepada pihak pemerintah Kecamatan Dongko untuk kemudian 

diserahkan ke masing-masing Pemerintah Desa yang akan ditempati untuk 

KKN. Penyerahan tersebut dilaksanakan di pendopo Kecamatan Dongko, 

namun dikarenakan pendopo kecamatan digunakan untuk sosialisasi KIS, maka 

upacara pembukaan dipindahkan ke Balai Desa Dongko. Upacara pembukaan 

tersebut dilaksanakan pada pukul 10.00 dan selesai pada pukul 12.00. Setelah 

upacara selesai kami kembali ke posko untuk saling lebih mengenal karakter 

dari masing-masing  anggota kelompok agar lebih memudahkan ketika 

berkoordinasi selama kegiatan KKN Tematik berlangsung. 

  Pada keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 3 Juli 2019 pada pukul 

09.00 kami melakukan kunjungan ke kantor Balai Desa Dongko untuk 

menemui kepala Desa Dongko guna menyampaikan maksud dari KKN Tematik 

ini, karena KKN Tematik baru kali ini diterapkan oleh Mahasiswa IAIN Kediri 

dan baru pertama kali dilaksanakan di wilayah Kecamatan Dongko Kabupaten 

Trenggalek. Selain untuk menyampaikan maksud dari KKN Tematik ini, kami 

juga berkoordinasi sekaligus meminta izin kepada Kepala Desa Dongko untuk 

melaksnakan survey kepada warga sekitar Desa Dongko, karena fokus KKN 

Tematik ini adalah Pendataan tentang Layanan Dasar Kesehatan Bagi 

Masyarakat miskin. 

Setelah melaksanakan rapat koordinasi dengan kepala Desa Dongko, 

kami menuju ke rumah Kepala Dusun Blimbing sekaligus perangkat Desa 

Dongko yaitu Pak Jauhari untuk bertanya alamat-alamat Dusun yang akan 

disurvey, karena sebelumnya kami sudah diberikan data oleh pihak kampus 

dusun apa saja dan siapa saja yang akan disurvey. Setelah silaturahim ke Kepala 

Dusun Blimbing kami kembali ke posko untuk melakukan koordinasi lanjutan 

dan pembagian RT yang akan disurvey. Karena KKN Tematik ini kita lebih 
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terfokus pada pendataan tentang pendataan layanan dasar kesehatan bagi 

masyarakat miskin, oleh karena itu kami tidak bisa lepas dari pihak Puskesmas, 

oleh karena itu kami perlu melakukan koordinasi dengan pihak puskesmas 

Dongko.  

Pada hari Jum’at pada minggu awal, tepatnya pada tanggal 05 Juli 2019 

kami melaksanakan koordinasi dengan pihak Pusksesmas Dongko pada pukul 

11.00. rapat koordinasi ini tidak hanya diikuti oleh Mahasiswa KKN Tematik 

yang ada di Desa Dongko saja, tetapi juga diikuti oleh seluruh Mahasiswa KKN 

Tematik yang ada di Kecamatan Dongko. Sebelum melaksanakan rapat 

koordinasi dengan pihak puskesmas tersebut, saya juga berkunjung ke rumah 

kepala Dusun Premban dengan tujuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan 

KKN Tematik sekaligus meminta izin untuk melaksanakan kegiatan survey 

kepada warga Dusun Premban. Pada sore harinya kami juga silaturahim ke 

Kepala Dusun Jajar dengan tujuan yang sama. Pada minggu awal kami memang 

lebih memfokuskan untuk banyak koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar 

lebih mempermudah dan melancarkan kegiatan selama KKN Tematik ini 

dilaksanakan. 

Untuk memperjelas dan koordinasi mengenai instrumen yang akan 

digunakan untuk survey, Pada awal Minggu Kedua tepatnya Senin 08 Juli 2019 

kami mengunjungi dan silaturahim ke rumah Bidan Desa Dongko yaitu Bu 

Bekti tepatnya di Dusun Premban. Disitu kami menanyakan instrumen yang 

akan digunakan untuk survey yang menurut kami belum terlalu kami pahami. 

Setelah berkoordinasi dengan bidan desa keesokan harinya pada hari Selasa, 09 

Juli 2019 pukul 10.30 kami menuju ke Puskesmas Dongko untuk meminjam 

alat sekaligus pelatihan menggunakan alat yang digunakan untuk survey, hal ini 

bertujuan untuk lebih mempermudah mahasiswa dalam melaksanakan survey 

dalam mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Setelah mendapatkan alat untuk survey dan mendapatkan izin dari 

pihak-pihak terkait, mulai dari Kepala Desa, Kepala Dusun dan Puskesmas 

kami mulai melaksanakan survey. Namun sebelum melakukan survey, terlebih 

dahulu kami menuju ke rumah-rumah RT yang wilayahnya digunakan untuk 
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survey. Selain untuk meminta izin dan menjelaskan maksud adanya KKN 

Tematik yang ada di wilayah Desa Dongko ini, kami juga melakukan croschek 

terhadap data yang telah kami peroleh dari pihak kampus. Pengecekan ini 

digunakan untuk mengetahui nama yang bersangkutan yang akan di survey 

apakah masih hidup, sudah meninggal, atau sudah pindah KK. Hal ini 

dikarenakan data yang kami peroleh dari kampus termasuk data lama yaitu 

tepatnya data tahun 2011, jadi kami perlu mengadakan croschek data supaya 

mempermudah kami dalam melaksanakan survey di lapangan. Pada minggu ke 

dua ini kami sudah mulai mencicil melaksanakan survey sesuai dengan 

pembagian data yang telah diperoleh.  

Saya sendiri mendapat bagian beberapa RT dari berbagai dusun. Di 

Dusun Blimbing saya kebagian RT 11, Dusun Jajar RT 55, dan Dusun Krajan 

RT 10. Sedangkan untuk Dusun Premban sendiri diganti dengan Dusun Krajan 

karena mempertimbangkan medan yang sangat berat, demi keselamatan kami 

selaku surveyor. Karena dari tiga dusun tersebut masih belum mencukupi target 

kami yaitu 1064 responden, maka kami perlu data tambahan, data yang 

tambahan yang kami terima adalah dari Dusun Kasihan. Saya mendapat bagian 

RT 39, 41, dan 46, saya juga membantu teman saya untuk menyelesaikan 

survey di RT 40 Dusun Kasihan. Kemudian saya mendapat tambahan lagi dari 

Dusun Kasihan yaitu RT 14 dan 70.  

Pada minggu ke lima juga diadakan evalusai bersama KKN Tematik se 

Kabutaten Trenggalek, baik yang berada di Kecamatan Dongko maupun dari 

Kecamatan Pule. Evaluasi bersama ini dilaksanakan di Balai Desa 

Sumberbening, dalam evaluasi ini kami membahas sudah sampai sejauh mana 

survey yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Tematik, apakah sudah 

mencapai terget atau belum. Selain itu dalam evaluasi tersebut juga membahas 

kendala-kendala mahasiswa selama melaksanakan KKN diwilayahnya masing-

masing, setelah menyampaikan kendala-kendala masing-masing, kemudian di 

dalam evaluasi tersebut dicarikan solusinya bersama-sama. Dalam evaluasi 

tersebut tidak diikuti oleh seluruh mahasiwa tetapi hanya perwakilan dari 

masing-masing posko yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek. 
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Selain melaksanakan kegiatan survey kami juga ada kegiatan lain, 

karena yang namanya KKN harus tetap bisa bersosialisasi dengan masyarakat, 

tidak memandang itu KKN Tematik atau KKN PAR. Kegiatan kami selain 

survey adalah mengajar les untuk adik-adik di sekitar posko dan juga mengajar 

ngaji di TPQ yang ada di dekat posko. Selain itu juga ada kegiatan rutin yang 

ada di sekitar posko yang kami tempati yaitu biasa disebut “yasinan” yang 

dilakukan setiap Kamis malam Jum’at setelah sholat Maghrib untuk laki-laki 

dan Selasa malam Rabu untuk perempuan. Itu semua kami lakukan agar lebih 

bisa bersosialisasi kepada masyarakat yang ada disekitar posko. Selain 

kegiatan-kegiatan tersebut, kami juga mengikuti kegiatan poyandu yang rutin 

dilakukan dan digilir di setiap dusun. Tetapi kegiatan-kegiatan tersebut tidak 

sampai menganggu fokus utama kami sebagai mahasiswa KKN Tematik yaitu 

pendataan tentang layanan dasar kesehatan bagi masyarakat miskin. 

 Dan diakhir kegiatan KKN Tematik ini dlakukan desiminasi atau 

pemaparan data hasil survey yang telah dilakukan oleh mahasiswa selama KKN 

Tematik berlangsung. Desiminasi ini dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 

2019 pada pukul 10.00 di pendopo Kecamatan Dongko dan dihadiri oleh 

seluruh kepala desa se Kecamatan Dongko dan dosen pembimbing lapangan 

(DPL) serta dari pihak LP2M IAIN Kediri.  

Nama Mahasiswa : M. Fajar Syafiqul Amidan 

NIM   : (932208716) 

Minggu pertama - Kegiatan mahasiswa diawali dengan Pembukaan 

KKN Tematik IAIN Kediri di Desa Dongko pada tanggal 2 juli 2019. Selesai 

melakukan pembukaan, dihari selanjutnya mahasiswa melakukan kegiatan 

sosialisasi program KKN Tematik dengan Perangkat Desa (Kepala Desa, 

Kepala Dusun) hal ini dilakukan untuk melakukan penyemarataan persepsi agar 

nantinya program mahasiswa dapat diapahami dengan baik oleh perangkat desa. 

Disisi lain mahasiswa juga berusaha untuk mendekatkan diri dengan 

masyarakat sekitar salah satunya dengan berkunjung kepada tokoh-tokoh 

masyarakat Desa Dongko. 
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Minggu kedua – Mahasiswa melakukan Sosialisasi dan diskusi terkait 

item instrument bersama staff Puskesmas. Di sana mahasiswa sekaligus 

menerangkan tujuan mereka KKN.selain staff puskesmas mahasiswa juga 

melakukan Sosialisasi dengan Bidan Desa. Di minggu kedua ini pula 

mahasiswa juga diundang oleh pihak puskesmas untuk mengikuti kegiatan 

senam ODGJ yang dilakukan oleh pihak puskesmas secara rutin dalam 

membina orang-orang yang terkena gangguan jiwa. Banyak sekali bantuan yang 

dilakukan oleh puskesmas , salah satunya dengan meminjami mahasiswa alat 

bantu survei seperti ; alat ukur tinggi badan,berat badan, alat ukur MIT. Di 

minggu kedua, mahasiswa juga sudah memulai survei. Sasaran di minggu itu ini 

adalah Dusun Blimbing yang tertuju pada RT 11,12,13,14,15,16,17,69,71. 

Minggu ketiga – Mahasiswa meelanjutkan survei untuk kelompok 

sasaran yang kurang di Dusun Blimbing. Selain di kegiatan survei mahasiswa 

juga sesekali mengikuti kegiatan kemasyarakatan seperti yasinan. Di beberapa 

kesempatan mahasiswa juga meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan 

mengajar di TPQ setempat sekadar untuk memennuhi kegiatan agar tak 

memiliki kegiatan yang monoton seperti survei. Setelah selesai melakukan 

usrvei di Dusun Blimbing mahsiswa melanjutkan survei nya Dusun Jajar , 

sebelum melakukan survei biasanya mahasiswa melakukan kunjungan ke ketua 

RT nya dalam rangka meminta izin dilaksanakannya survei di daerah tersebut, 

selain itu juga bertanya alamat kelompok sasaran yang akan didatangi 

mahasiswa nanti. RT-RT yang akan dikunjungi mahasiswa di Dusun Jajar 

antara lain ; 48,50,53,54,55. 

Minggu keempat – Mahasiswa mulai membuat pemetaan tentang hal-hal 

yang di temui selama survei berjalan dan oleh karena itu mahsiswa berfokus 

untuk membuat rancangan Kanvas Program. Dalam minggu ini pula mahasiswa 

mulai membagi tim untuk agar tugas-tugas bisa terselesaikan tepat waktu, 

terutama tujuan mahasiswa yang ingin membentuk kaderisasi untuk Desa 

Dongko. Beberapa tugas mahasiswa yang tidak mengikuti tim kaderisasi di 

kelompokkan  untuk melanjutkan survei yang kurang di Dusun Jajar saat itu. Di 
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akhir hari pada minggu tersebut, mahasiswa mulai mengunjungi dusun sasaran 

selanjutnya yaitu Dusun Krajan. 

Minggu kelima – Mahasiswa memulainya dengan melanjutkan survei 

yang kurang di Dusun Krajan. Ada beberapa kejadian diMinggu ini slah satunya 

mempertemukan 10 kelompok di Trenggalek yaitu dari kecamatan Pule dan 

Dongko yang dilakukan oleh LP2M. Selama proses diskusi dilakukanlah 

evaluasi dan nasehat-nasehat dari pihak kampus guna membantu mahsiswa ke 

depannya saat KKN. Di minggu ini pula mahasiswa juga melakukan pertemuan 

dengan pihak puskesmas untuk dimintai bantuan agar nantinya membantu 

kegiatan puskesmas pada bulan Agustus. Bulan Agustus di dijadikan Puskesma 

sebagi bulan timbang dan pembagian  vitamin untuk ibu hamil yang nantinya 

acara tersebut di adakan dibeberapa lokasi Posyandu yang tersebar di Desa 

Dongko. Pada minggu ini pula mahasiswa mendapati kunjungan dari 

perwakilan KOMPAK (pak Bovi) bersama kelompok Desa Kecamatan Dongko 

Lainnya dalam rangka membahas kendala-kendala selama survei. 

Minggu keenam – diawali dengan Mahasiswa Melakukan Kunjungan ke 

ketua RT di Dusun Kasihan dalam rangka meminta izin dilaksanakannya survei 

di daerahnya. Pada minggu ini pula mahasiswa juga mulai fokus pengerjaan 

laporan yang nanti akhirnya akan ditagih. Disisi lain pula mahasiswa juga 

melakukan kegiatan kaderisasi pada perangkat desa yang ditunjuk oleh pak 

lurah untuk mempelajari aplikasi pendataan yang dibawa oleh mahasiswa. 

Minggu ketujuh – dimulai mahasiwa dengan menyusun laporan untuk 

persiapan diseminasi. Minggu terakhir merupakan hari-hari berat bagi 

mahasiswa karena banyak yang harus di kerjakan dan di rangkum, termasuk 

memproses data yang telah didapat. Di minggu ini mahasiswa juga melakukan 

diseminasi yang dilakukan pada 15 Agustus 2019 .  Tempat pelaksanaannya 

berada di Kecamatan Dongko dan di saksikan oleh pihak-pihak terkait seperti 

kepala desa, bapak Camat, kepala dan staff Puskesmas dan beberapa orang yang 

mengikuti program kaderisasi. 

Nama Mahasiswa : Cecilia Arisca Pratiwi 

NIM   : (933506616) 
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MINGGU PERTAMA 

Sebelum memulai survey, kami terlebih dahulu berkoordinasi dengan 

kepala Desa Dongko, kasun Blimbing, Jajar, Krajan,dan Kasihan. Kami 

menyatakan maksud kami untuk mensurvey data keehatan warga dusun 

Blimbing, Jajar, Krajan dan Kasihan. Dari mereka kami mengetahui rumah-

rumah warga dan informasi bahwa ada warga yang seharusnya mendapatkan 

kartu JKN atau sejenisnya namun tidak mendapatkannya dan begitu juga 

sebaliknya, dan juga mengetahui tentang data stunting dan juga kesehatan 

warga. 

 Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan KOMPAK berinisiatif 

survey data kesehatan agar tidak salah sasaran menuju desa mandiri data. Lalu 

kami diberi pembekalan dari arahan puskesmas yang dipinjami alat ukur tinggi 

badan dan timbangan berat badan. Kami survey data kesehatan dengan 

menggunakan aplikasi ODK Collect yang didalamnya berisi instrument-

instrumen pertanyaan, dimana setiap dari instrument-instrumen pertanyaan 

tersebut akan berpengaruh terhadap instrument pertanyaan selanjutnya. 

 Aplikasi tersebut merupakan Formulir kuat-mampu offline dan di 

perangkat apa pun, dukungan kelas dunia, bekerja sama dengan mudah, 

dapatkan wawasan secara real time, kelola data organisasi tanpa sakit kepala, 

dll.dalam survey ini kami berharap bahwa survey data kesehatan ini dapat terus 

dilakukan setiap tahunnya agar dapat saling memberikan informasi mengenai 

data kesehatan. Adanya survey ini sebagai media sharing tentang data warga. 

MINGGU KEDUA 

  Sebelum melakukan survey kesehatan ke masyarakat, terlebih dahulu 

kami bersilaturrahmi ke rumah ketua RT setempat untuk meminta izin dan 

menanyakan alamat rumah masing-masing dari nama-nama yang ada dalam 

data agar kami tidak terlalu sulit untuk mencarinya. Setelah itu kami pergi ke 

satu rumah dan rumah lainnya.  

Pertama kami memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud 

kedatangan kami, setelah itu kita menanyakan nomor Kartu Keluaga dan 

mengecek tinggi badan, berat badan, dan tekanan darah. Setelah itu kami 

menanyakan beberapa pertanyaan mengenai jamban, sampah, dan kondisi fisik 

seperti penglihatan, pendengaran dan lain-lain. Kegiatan tersebut kita lakukan 

setiap hari mulai pukul 09.00 sampai 17.00 dan dilanjutkan lagi pukul 18.00 

sampai 20.00. 

 Dalam satu RT kita memerlukan waktu sekitar 3-4hari. Setiap 

kelompok mendapat bagian dua-tiga RT dan dalam satu kelompok terdiri dari 

dua orang. Waktu yang kami butuhkan untuk survey agak lama karena 
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masyarakat disini sulit untuk ditemui karena bekerja, sehingga terkadang kita 

harus bolak-balik ke rumah salah satu warga yang di rumah hanya pada jam-

ajam tertentu. 

Ketika kami datang ke rumah warga ada beberapa yang tergejut dengan 

kedatangan kami, tetapi setelah kami menjelaskan tujuan kami, mereka 

mengerti dan menerima kami dengan baik. Tak jarang kami mendapat minum 

teh atau kopi dan makanan ringan atau bahkan terkadang kami disuruh untuk 

makan dirumahnya. Masyarakat disini sangat ramah dan antusias dengan 

kedatangan kami. 

MINGGU KETIGA 

Free dan hanya survey dihari kamis karna senin – rabu, jumat-sabtu izin 

untuk memenuhi tugas matakuliah Event Organizer 

MINGGU KE EMPAT 

Di minggu keempat ini kegiatan kami selain survey juga mengajar les 

anak-anak SD dan SMP. Tujuan kami mengajar anak les adalah untuk 

mendekatkan diri pada masyarakat sekitar. Selain itu, kami terkadang diwaktu 

senggang juga melakukan kunjungan keposko-posko lain, contoh yang saya dan 

teman-teman datangi yaitu keposko Pakel dan Pule, tujuan kami selain 

refreshing juga bertukar informasi. 

MINGGU KELIMA 

 Pagi hari tepatnya antara pukul 09-00 /10.00 kami melakukan kunjungan ke 

posko IAIN Tulungagung yang ada di desa dongko, tujuan kami selain 

mendapat teman baru kami juga bertukar informasi. Dan disetiap sore sepertia 

biasa kegiatan kami mengajar anak-anak les yang datang ke posko 81 yaitu 

kelompok kami. 

MINGGU KEENAM 

Kali ini kami kembali lagi untuk berkoordinasi dengan puskesmas untuk 

membahas tentang hasil survey yang kami peroleh. Dan datang lagi kerumah 

RT untuk crosscheck data yang kami peroleh dari kampus, selain itu kami juga 

mengsosialisasikan kegiatan dari KKN Tematik ini.  

Seperti biasa kami melakukan rutinitas sehari-hari yaitu survey, dan di 

minggu ini kami sangat sibuk sekali karna harus menyelesaikan target survey 

yaitu 1064 orang. Survey kami lakukan mulai pukul 09.00 – 21.00 kadang 

waktu survey malam, kami juga dibantu warga untuk datang kerumah-rumah 

sasaran yang ingin kami data. 

MINGGU KETUJUH 

  Minggu terakhir KKN di desa Dongko. Sangat senang dan bangga karna 

bisa jadi bagian dari KKN Tematik. Karna disini kami merasa sangat 
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dibutuhkan oleh warga. Setiap kami survey keluhan sakit dari beberapa orang 

langsung kami sampaikan ke puskesmas. Dan karna itu warga bisa menerima 

kami dengan senang hati. 

  Setelah semua survey telah diselesaikan,maka minggu akhir ini kami 

hanya membuat laporan untuk dipresentasikan didepan orang-orang penting 

yang ada di Kecamatan Dongko. 

 

Nama Mahasiswa : Dwi Anisah Firda 

NIM   : (931100316) 

Pada minggu pertama ini tepat pada tanggal 2 Juli 2019 saya dan rekan-

rekan dari kelompok lain melaksanakan kegiatan upacara serah terima atau 

pembukaan kkn di Balai Desa Dongko yang dihadiri oleh LP2M dan DPL dari 

lima kelompok.  Pada hari hari berikutnya kami melakukan sosialisasi ke 

perangkat desa, dan ke rumah Kepala Dusun, bertujuan untuk mengenalkan 

kegiatan KKN Tematik yang baru pertama kali diadakan di Desa Dongko Kab. 

Trenggalek ini. Kami juga melakukan silahturahim ke masyarakat sekitar. Pada 

hari Jumat tanggal 5 juli 2019 diadakan pertemuan dengan puskesmas untuk 

pemantapan pemahaman untuk kelanjutan progam kerja kita.   

Pada minggu berikutnya yaitu minggu kedua ini saya dan teman-teman 

saya masih melakukan kunjungan ke rumah-rumah ketua Rt di tiga Dusun yang 

menjadi sasaran yaitu Dusun Blimbing, Dusun Jajar dan Dusun Premban. Pada 

hari Selasa bertepatan tanggal 9 Juli 2019 saya dan teman-teman dari kelompok 

81 berkunjung ke Puskesmas Dongko untuk melakukan pemijaman alat berupa 

pengukur Tinggi Badan dan Berat Badan agar mempermudah kegiatan survey 

dalam saat menjawab kuisoner yang telah disediakan, kemudia pada tanggal 10 

hingga 12 Juli 2019 saya dengan lima orang teman di tugaskan untuk 

menghadiri Posyandu yang telah terjadwal selama tiga hari di Dusun berbeda 

kegiatan ini dimulai dari jam 08.00 pagi, dan pada minggu kedua ini tepat pada 

tanggal 11 Juli 2019 saya dan teman-teman mulai melakukan survei yang 

dilakukan di Dusun Blimbing kegiatan ini dilakukan pada jam13.00 siang, 

survey ini dilakukan sesuai pembagian Rt yang ditujukan kepada setiap 

kelompok survey.  



 

82 
 

Pada minggu ketiga saya dengan tiga orang melakukan silahturahim ke 

pemiliki Pondok Pesantren Darussalam yang bertepatan di Desa Dongko, kami 

melakukan pengenalan kegiatan KKN Mahasiswa IAIN Kediri dan menjadi 

relawan untuk mengajar TPQ yang bertepatan disekitar PONPES Darussalam. 

Kegiatan TPQ ini dilakukan pada setiap hari Senin-Jumat setiap pukul 13.00 

siang yang dijadwalkan secara bergantian, sehingga kegiatan survey tetap 

berjalan dengan lancar. Namun survey sempat terhenti selama tiga hari yang 

disebabkan turunnya hujan setiap pagi selama tiga hari berturut-turut, dengan 

medan jalanan yang licin menuju kepemukiman warga maka kami lebih 

memilih untuk mengurangi resiko.    

Pada minggu keempat ini saya dan teman survey melakukan sosialisasi 

kembali ketiga rumah ketua Rt yaitu Rt empat, lima dan enam di Dusun Krajan, 

dan melakukan kegaiatan survey kembali pada hari berikutnya sesudah 

menemui kerua Rt setempat. Kegiatan TPQ tetap berjalan sebagaimana yang 

telah terjadwal sesudah kegiatan TPQ berakhir saya dan teman-teman 

melanjutkan kegiatan baru yaitu belajar bersama dengan ank-anak yang tinggal 

berdekatan dengan posko, belajar berasama ini dilakukan dari jam lima sore 

hingga setangah enam sore. Setelah kegiatan belajar bersama saya dan teman-

teman mengikuti kegiatan warga yaitu yasinan yang dilakukan sesudah maghrib 

kegiatan rutinan yasinan ini dilaukan setiap hari Selasa malam Rabu unruk 

warga Rt 05 dan hari Jumat malam Sabtu umtuk gabungan tiga Rt, yang 

dilaksanakan di rumah warga Dusun Krajan. 

Pada minggu kelima, saya dan teman-teman tetap melakukan survey 

bertepatan pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2019 saya dan teman-teman 

mendatangi acara PKK dan Bunda PAUD di Balai Desa Dongko yang didatangi 

oleh istri Bupati Trenggalek serta perangkat desa, sesudah mendatangi kegiatan 

PKK dan Bunda PAUD kami melanjutkan kegiatan mebuat peta Desa Dongko 

dan membuat struktur keanggotaan. Pada minggu ini kami memberhentikan 

kegiatan mengajar TPQ untuk beberapa hari sementara waktu dan lebih 

memfokuskan tugas KKN selama dua minggu terakhir ini.    
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Pada minggu keenam, saya dan lainnya melakukan sosialisasi kembali 

ke rumah ketua Rt di Dusun Kasihan yaitu Rt 45 dan 42, kemudian sorenya kita 

langsung melakukan survey kembali dan kegiatan survey ini terus berlangsung 

selama dua hari dan membantu kelompok lain yang masih belum selesai 

menghabiskan jumlah responden dituju, tepat pada hari kedua tersebut kegiatan 

survey ini berakhir pada malam hari dan kami berhasil mengumpulkan 1064 

responden yang telah menjadi target tugas kita. Kemudian dihari berikutnya 

kami memilah-milah data hasil kita survey untuk di laporkan ke desa. Pada hari 

Sabtu tanggal 10 Juli 2019 saya dan beberapa teman yang tidak pulang ke 

rumah diminta oleh IPNU dan Pemilik TPQ di dekat PONPES Darussalam 

untuk membantu persiapan kegiatan malam takbiran dengan ikut serta sebagai 

penitia takbir keliling, kegiatan ini juga dihadiri dari mahasiswa KKN IAIN 

Tulungagung yang ikut serta juga untuk manjadi panitia. Keesokan harinya 

tepat dihari Minggu tanggal 11 Juli 2019 saya dan teman-teman melaksanakan 

kegiatan sholat ied yang diadakan di Masjid dekat PONPES Darussalam di 

Desa Dongko. Di hari-hari terakhir pada minggu keenam ini saya dan teman-

teman mulai mencicil untuk menyusun laporan. 

Pada minggu ketujuh, ini saya dan teman teman masih menyusun 

laporan selama 45 hari kita di Desa Dongko Kecamatan Dongko dan 

mempersiapkan laporan untuk Diseminasi. Sampai pada hari Kamis tannggal 15 

Agustus 2019 kami semua melaksanakan kegiatan Diseminasi yang dihadiri 

oleh lima kelompok se-Kecamatan Dongko yaitu dari Desa Sumberbening, 

Dongko, Pringapus, Pandean, dan Watuagung dalam kegiatan ini juga dihadiri 

oleh Perangkat Desa dari setiap lima Desa, pihak Puskesmas dan DPL beserta 

LP2M. Kegiatan Diseminasi ini sekaligus menjadi acara penutupan kegiatan 

KKN Tematik IAIN Kediri di Kecamatan Dongko selama empat puluh lima 

hari berlangsung, kemudian setalah kegiatan Diseminasi malamnya saya dan 

teman-teman melakukan kunjungan ke rumah warga sekitar dekat posko untuk 

berpamitan, dan dihari berikutnya yaitu hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 

sebelum kami pulang, paginya saya dan teman-teman mengunjungi Puskesmas 

untuk mengambalikan alat yang telah kami pinjam sekaligus berpamitan, yang 
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kemudian dilanjutkan ke rumah pengajar TPQ untuk berpamitan. Hingga tiba 

diwaktunya tepat pada pukul satu siang saya dan teman-teman kembali pulang 

menuju Kediri. 

Nama Mahasiswa : Yosi Yosmala 

NIM   : (931303716) 

Pagi itu, kami mahasiswa KKN Kelompok 81 IAIN Kediri yang 

beranggotakan sejumlah 12 orang dan yang berlokasi di Desa Dongko-

Kecamatan Dongko akan melaksanakan kegiatan Survei Layanan Dasar 

Kesehatan Bagi Masyarakat. Dalam kegiatan ini kami juga sudah melakukan 

koordinasi dengan pihak Puskesmas Desa Dongko untuk melakukan 

peminjaman alat berupa alat ukur berat badan, dan alat ukur tinggi badan. Pada 

hari-hari sebelumnya kami juga diberikan pengarahan tentang kesehatan oleh 

pihak puskesmas Desa Dongko, yakni cara-cara penggunaan alat tersebut yang 

nantinya akan kami gunakan untuk melakukan survei kesehatan kepada 

masyarakat setempat. Selain itu, informasi yang kami dapatkan adalah 

mengenai wabah Hepatitis yang sedang menjangkit daerah tersebut, dan dari 

pihak Puskesmas juga memberikan himbauan kepada kami agar selalu 

memperhatikan kebersihan dan kesehatan. 

Setelah itu kami melakukan kunjungan dan bersilaturahmi dengan 

kepala dusun setempat untuk meminta izin melakukan survei kesehatan kepada 

warganya. Dan saat itu kami menuju Dusun Jajar Rt.54, disana kami melakukan 

perbincangan mengenai program yang akan kami jalankan. Dan setelah 

mendapatkan izin dari kepala Dusun Jajar Rt. 54 keesokan harinya kami 

langsung melakukan survei ke Rt tersebut. Dalam melakukan kegiatan survei 

ini kami terbagi menjadi 6 tim yang setiap timnya beranggotakan 2 orang. 

Dalam setiap tim sudah dibagi daftar nama-nama siapa saja yang akan disurvei. 

Disini kami setiap tim akan mendatangi ke rumah-rumah responden,  dengan 

cara menanyakan kepada masyarkat sekitar. Setelah itu kami langsung 

mendatangi rumah tersebut dengan alat yang sudah kami persiapkan dan sebuah 

aplikasi yang bernama ODK Collect. Didalam aplikasi tersebut berisikan 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden dan tentu saja 
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pertanyaan tersebut adalah tentang kesehatan. Dalam melakukan survei ini kami 

juga dibuat tekesima akan pemandangan yang ada di daerah tersebut, karena 

disana keadaan alamnya yang masih sangat asri dan subur. Udara yang segar 

jauh dari polusi dan debu serta tumbuh-tubuhan, sayuran dan persawahan yang 

masih sangat subur. Selain itu masih terdapat akses jalan yang kurang baik, 

namun saya yakin bahwa masyarakat yang ada disana sudah sangat terbiasa 

dengan keadaan tersebut selain itu akses itu juga merupakan jalan satu-satunya 

yang menghubungkan dengan desa lain. Saya berharap bahwa adanya kegiatan 

ini mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya 

kesehatan bagi mereka.   

 

Nama Mahasiswa : Erik Istianingtyas 

NIM   : (931301216) 

Pada minggu pertama kami selaku kelompok 81 KKN Tematik IAIN 

Kediri yang ditempatkan di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten 

Trenggalek mengikuti acara upacara pembukaan KKN Tematik di Balai Desa 

Dongko. Acara tersebut dihadiri oleh Perangkat Kecamatan, Kepala Desa, 

Ketua Puskesmas Dongko, LP2M, DPL dan semua mahasiswa KKN IAIN 

Kediri yang ditempatkan di Kecamatan Dongko. Setelah pembukaan KKN 

Tematik, kami kelompok 81 menyusun rencana yang akan dilakukan selama 

kegiatan KKN berlangsung. Penyususnan rencana yang akan kami lakukan 

dalam minggu pertama ini adalah meminta izin dan berkoordinasi dengan pihak 

perangkat desa, kemudian kepala dusun, dan ketua RT tentang kegiatan survey 

layanan dasar kesehatan yang dilakukan di Desa Dongko dengan sasaran 4 

dusun dari 7 dusun yang ada. Dengan adanya koordinasi kepada kepala desa 

dan perangkatnya serta kepala dusun kami akan menjadi lebih mudah dalam 

melakukan setiap kegiatan dan akan mendapatkan informasi yang kami 

butuhkan. Selain itu, koordinasi dengan ketua RT juga sangat diperlukan, sebab 

kami belum tahu tentang masyarakat yang akan menjadi sasaran survei yang 

kami lakukan di Desa Dongko ini.  
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Untuk minggu kedua, hampir sama kegiatan yang dilakukan yaitu 

koordinasi dengan kepala dusun dan ketua RT, akan tetapi pada minggu kedua 

ini kami juga melakukan koordinasi dengan pihak puskesmas mengenai 

peminjaman alat yang akan digunakan saat survei berlangsung. Selain itu, kami 

juga mengikuti kegiatan yang ada di puskesmas saat itu yaitu kegiatan senam 

bersama ODGJ yang dipandu oleh pemimpin senam. Pada minggu kedua ini, 

kami juga sudah memulai kegiatan survei layanan dasar kesehatan di Dusun 

Blimbing dengan medan yang masih bisa dilalui dengan baik.  

Kemudian, minggu berikutnya kami masih mempunyai kegiatan yang 

hampir sama dengan minggu yang telah lalu yaitu koordinasi dengan ketua RT 

sasaran survei layanan dasar kesehatan di Dusun Jajar. Selain itu pada hari 

pertama di minggu ketiga ini kami melakukan sowan atau silaturahmi kepada 

pihak Pondok Pesantren Darussalam, yang mana pondok ini termasuk pondok 

yang ada di Desa Dongko. Pondok Pesantren Darussalam ini juga mempunyai 

pengaruh yang baik terhadap masyarakat Desa Dongko, termasuk salah satu 

putra dari pendiri Pondok Darussalam ini adalah ketua Karang Taruna Desa 

Dongko. Setelah sowan yang dilakukan di Pondok Pesantren Darussalam, sore 

harinya kami mengikuti belajar bersama di TPA, yang mana disana kami ikut 

membantu untuk mengajari anak-anak TPA cara membaca Al Qur’an dengan 

baik dan mendengarkan hasil dari hafalan surat-surat pendek yang harus 

disetorkan. Di hari kedua pada minggu ketiga ini, kami kedatangan pihak LP2M 

untuk monitoring kegiatan selama KKN sudah berlangsung. Di minggu ini kami 

juga memulai mengikuti kegiatan yasinan, dimana kegiatan ini dilaksanakan 

setiap hari selasa dan jum’at di wilayah Dusun Krajan. Pada hari ke empat 

minggu ini, kami kedatangan DPL yang memonitoring kegiatan KKN 

kelompok 81 Desa Dongko. Dan diminggu ini juga kami melakukan survei di 

Dusun Jajar, dimana kami mengalami beberapa kendala yaitu jalan yang harus 

dilalui yang menjadi tempat sasaran survei kali ini sangat susah kemudian 

masyarakat yang menjadi sasaran survei tidak banyak yang berada di rumah. 

Selanjutnya pada minggu ke empat, kegiatan yang kami lakukan adalah 

belajar bersama dan tetap melanjutkan survey layanan dasar kesehatan bagi 
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masyarakat miskin di dusun jajar. Kemudian, kami juga melakukan kegiatan 

rutinan bersama ibu-ibu yasinan di hari selasa dan jum’at. Selain itu, kami pada 

hari ke enam melakukan input data yang telah diperoleh saat survei ke ODK 

Collect. Hari ke tujuh pada minggu ini kami melakukan kegiatan silaturahmi ke 

Desa Pule Kecamatan Pule dan sepulangnya dari sana kami melanjutkan survei 

layanan dasar kesehatan di Dusun Jajar yang belum tersurvei oleh tim KKN. 

Pada minggu ke lima, kami tetap melakukan kegiatan seperti minggu-

minggu sebelumnya yaitu melakukan survei layanan dasar kesehatan di warga 

Dusun Jajar. Pada minggu ini, kami juga melakukan kegiatan silaturahmi ke 

posko satu dan dua KKN IAIN Tulungagung yang berada di Desa Dongko. 

Pada minggu ini, kami juga melakukan kunjungan ke puskesmas Dongko 

mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada Bulan Agustus di posyandu-

posyandu Desa Dongko. Selanjutnya, pada minggu ini pula ada pertemuan 

antara pihak Kompak dengan perwakilan mahasiswa KKN yang bertempat di 

Desa Dongko. Serta mendapatkan monitoring untuk kedua kalinya oleh DPL. 

Menginjak ke minggu ke enam, kami memulai kegiatan dengan 

melakukan kegiatan posyandu di Dusun Kasihan. Kemudian, kami dibagi 

menjadi beberapa kelompok untuk melakukan koordinasi dengan ketua RT 

Dusun Kasihan tentang survei layanan dasar kesehatan bagi masyarakat miskin 

yang ada pada RT tersebut. Dan hari-hari pada minggu keenam ini kami 

habiskan untuk menlanjutkan kegiatan survei dimana pada minggu ke enam ini, 

kami harus melakukan survey dari pagi hingga siang kemudian dilanjutkan 

kembali pada sore hari hingga malam. Kami melakukan survei hingga malam 

karena tuntutan yang belum terselesaikan. 

Minggu ketujuh merupakan minggu terakhir kami berada di Desa 

Dongko. Pada minggu ini melakukan beberapa kegiatan diantaranya 

mengerjakan laporan untuk desiminasi, mengerjakan laporan individu yang 

belum selesai, mengerjakan laporan kelompok. Serta pada minggu ke tujuh ini 

dilakukan kegiatan desiminasi dimana kegiatan ini menunjukkan hasil survei 

yang telah dilakukan selama empat puluh lima hari di Desa Dongko. Dan pada 
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tanggal enam belas Agustus kami melakukan perpulangan ke Kota Kediri, 

dimana Kediri merupakan Kota tempat kami menimba ilmu. 

Nama Mahasiswa : Diah Kusuma Wardani 

NIM   : (931203316) 

Minggu 1: Peserta KKN Tematik IAIN Kediri memulai kegiatan 

serentak yaitu tanggal 2 Juli hngga 16 Agustus. Hal yang pertama kali 

dilakukan yaitu upacara pelepasan mahasiswa atau peserta yang dilaksanakan di 

Lapangan Kampus 2 IAIN Kediri. Untuk kelompok 81 sendiri yaitu melakukan 

pemberangkatan di lokasi KKN yaitu sekitar jam 14:00 wib. Kegiatan-kegiatan 

selanjutnya yaitu upacara penyambutan dilaksanakan di Kantor Desa Dongko 

diikuti oleh 5 kelompok kecamatan Dongko dan tidak lupa juga diihadiri oleh 

Kepala desa beserta perangkatnya, DPL dan LPPM. Dalam minggu pertama, 

kegiatan kami yaitu berkunjung ke kantor desa untuk mencari informasi 

mengenai kondisi masyarakat di Desa Dongko. Melakukan kunjungan ke 

perangkat desa, kepala dusun, RT, RW untuk mempererat tali silaturrahim 

sekaligus memperkenalkan mengenai program revitalisasi pendataan layanan 

dasar kesehatan masyarakat.  

Minggu 2: dalam minggu ini kegiatan yang dilakukan yaitu kunjungan 

ke puskesmas Dongko untuk meminjam alat kesehatan berupa timbangan berat 

badan, alat ukur tinggi badan, IMT serta pita lila. Dalam kegiatan tersebut pihak 

puskesmas berpartisipasi dengan cara memberikan contoh bagaimana cara 

pemakaian alat-alat tersebut. Setelah acara sosialisasi atau peminjaman alat 

selesai kita melakukan kegiatan selanjutnya yaitu berkunjung ke rumah-rumah 

RT sasaran survey layanan dasar kesehatan. Dalam minggu-minggu ini kita 

juga ikut serta dalam kegiatan posyandu yang dilaksanakan di desan Dongko 

dan di dusun-dusun sesuai dengan jadwal yang telah ada.  

Minggu 3: dalam minggu ke 3 kelompok 81 mengikuti acara 

penyuluhan di kantor desa dongko yaitu tentang penyakit Hepatitis A yang 

dihadiri langsung oleh beberapa anggota keluarga pegidap penyakit tersebut 

serta dihadiri oleh ibu bupati. Dalam kegiatan tersebut ibu bupati memberikan 

jamu atau obat untuk warga yang menderita penyakit Hepatitis A. dan dalam 
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minggu ini kita sudah mulai kegiatan survey dari rumah ke rumah. Pada hari 

kamis DPL mengadakan monitoring di Kantor Desa Dongko yang dihadiri oleh 

5 kelompok cematan Dongko, DPL memberikan modul KKN Tematik kepada 

semua peserta KKN Tematik Kecamatan Dongko. 

Minggu 4: kegiatan yang dilakukan selanjutnya yaitu kita sudah mulai 

belajar bersama dengan adik-adik sekitar yang perlu bnatuan untuk kegiatan 

belajar. Minggu ini juga tetap melaksanakan survey kepada masyarakat. Untuk 

beberapa hari selanjutnya kita melakukan kunjungan ke ketua RT Dusun Krajan 

untuk melakukan sosialisasi serta mengecek data masyarakat mana yang sudah 

meninggal, pindah kk, maupun cerai dsb. Tidak lupa juga sepulan survey kita 

juga ikut serta dalam mengajar TPQ di Pondok Darussalam Dongko. 

Minggu 5: minggu ke 5 ini kegiatan kita sama dengan kegiatan minggu-

minggu sebelumnya yaitu survey layanan dasar kesehatan bagi masyarakat 

miskin pedesaan. Kita juga melakukan silaturahim atau kunjungan ke posko 

KKN IAIN Tulungagung yang lokasinya tidak jauh dari Posko kita KKN IAIN 

Kediri. Dan juga kita mengikuti kegiatan PKK di Kantor Desa Dongko. 

Minggu 6: Dalam minggu keenam, saya dan teman-teman kelompok 81 

tetap melanjutkan survei. Sehubungan dengan target respoden kelompok 81 

sejumlah 1064 responden, saya dan teman-teman harus bekerja keras untuk 

mencapai target tersebut. Kami survei dari pagi hingga malam hari. Belum lagi 

harus menemui banyak kendala seperti jalan yang susah, gelap, kedinginan dan 

warganya susah ditemui. Dalam minggu keenam ini kami tetap melakukan 

kegiatan diluar survei seperti yasinan bersama ibu-ibu Dusun Krajan, posyandu 

di Dusun Watumpak, mengantarkan surat pelatihan kaderisasi agar setelah saya 

dan teman-teman selesai dengan tugas kami di Desa Dongko ini program 

revitalisasi pendataan layanan dasar kesehatan tetap dilanjutkan oleh kader 

yang ada di Desa Dongko. Selain itu, saya dan teman-teman juga membantu 

warga untuk menyiapkan acara takbir keliling memperingati hari raya Idul 

Adha.  

Minggu 7: Dalam minggu terakhir KKN, kita fokus pada pengerjaan 

laporan kelompok dan jurnal. Dalam proses pengerjaan laporan, kelompok 81 
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koordinasi dengan kelompok 83 di Desa Pringapus. Dalam minggu terakhir 

KKN diadakan acara diseminasi hasil survei KKN tematik IAIN Kediri di 

Kantor Kecamatan Dongko yang dihadiri oleh kelompok KKN dari 5 desa di 

Kecamatan Dongko. Acara tersebut juga merupakan kegiatan penutupan KKN 

saya dan teman-teman selama 45 hari. Setelah acara tersebut selesai, saya dan 

teman-teman berpamitan dengan perangkat desa, perangkat puskesmas, warga 

desa sekitar dan juga berpamitan di Pondok Pesantren Darussalam bahwa kami 

akan meninggalkan tempat KKN dan segera pulang. 

 

Nama Mahasiswa : Alfi Zuhrotul Firdaus 

NIM   : (931200316) 

Minggu : 01 

Bulan  : Juli 2019 

KKN Tematik IAIN Kediri dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek 

selama 45 hari. Saya dan teman-teman satu kelompok yang berjumlah 12 anak 

diberi tugas selama 45 hari khususnya berada di Desa Dongko Kecamatan 

Dongko Kabupaten Trenggalek. KKN Tematik merupakan KKN yang fokus 

pada pendataan layanan dasar kesehatan masyarakat. Banyak sekali kegiatan 

yang kita laksanakan selama kurang lebih 7 minggu di Desa Dongko tersebut.  

Kelompok kami sampai di Desa Dongko pada tanggal 2 Juli 2019. Pada 

hari itu dilaksanakan kegiatan berupa upacara penerimaan mahasiswa KKN di 

kantor Desa Dongko yang dihadiri oleh perangkat desa, perangkat puskesmas 

Dongko, dosen pembimbing lapangan serta mahasiswa KKN Tematik IAIN 

Kediri dari 5 desa di Desa Dongko. Setelah itu dilaksanakan breafing kegiatan 

apa saja yang harus dilakukan selama 45 hari. Dalam minggu pertama, kegiatan 

kami yaitu berkunjung ke kantor desa untuk mencari informasi mengenai 

kondisi masyarakat di Desa Dongko. Melakukan kunjungan ke perangkat desa, 

kepala dusun, RT, RW untuk mempererat tali silaturrahim sekaligus 

memperkenalkan mengenai program revitalisasi pendataan layanan dasar 

kesehatan masyarakat.  
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Minggu : 02 

Bulan  : Juli 2019 

Dalam minggu kedua, kelompok kami berkunjung ke puskesmas Desa 

Dongko untuk meminjam alat kesehatan yang akan kita gunakan untuk survei 

yang meliputi alat pengukur tinggi badan, alat penimbang berat badan serta pita 

lila untuk mengukur lengan ibu hamil. Kami juga breafing mengenai 

bagaimana caranya menggunakan alat tersebut. Kami juga mulai mengikuti 

kegiatan posyandu yang diadakan oleh puskesmas Desa Dongko diberbagai 

dusun di Desa Dongko, salah satunya di RT 59 Dusun Premban. Selain itu, 

kami juga mengikuti kegiatan yasinan bersama ibu-ibu di Dusun Krajan RT 05. 

Dalam minggu kedua tersebut kami sudah mulai melakukan survei pendataan 

layanan dasar kesehatan di Dusun Blimbing.  

 

Minggu : 03 

Bulan  : Juli 2019 

Dalam minggu ketiga, kelompok kami mengikuti kegiatan di kantor 

Desa Dongko berupa penyuluhan dan pemberian obat kepada warga yang 

terkena penyakit hepatitis A. Kami juga tetap dengan kegiatan survei pendataan 

layanan dasar kesehatan masyarakat setiap harinya. Mengikuti kegiatan yasinan 

bersama ibu-ibu Dusun Krajan. Pada hari kamis tanggal 18 Juli 2019 posko 

kami dikunjungi oleh dosen pembimbing lapangan untuk kegiatan monitoring 

dan evaluasi mengenai kegiatan kami. Ditengah kesibukan kami, kami juga 

menyempatkan untuk liburan bersama ke pantai pelang.  

 

Minggu : 04 

Bulan  : Juli 2019 

Memasuki minggu keempat, survei kami tetap berlanjut. Kami menemui 

banyak kendala ketika survei, diantaranya jalannya yang susah, responden kami 

susah ditemui dan data yang responden yang kurang valid sehingga survei kami 

mengalami banyak kesulitan. Kami juga tetap melakukan kunjungan ke ketua 

RT untuk sosialisasi mengenai pendataan layanan dasar kesehatan masyarakat 
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yang mana di RT tersebut nantinya kami akan melakukan pendataan, salah 

satunya adalah di RT 03 Dusun Krajan. Disamping kegiatan utama kami berupa 

pendataan layanan dasar kesehatan masyarakat, kami juga mengikuti kegiatan 

mengajar TPQ di pondok pesantren Darussalam. Kegiatan yang sangat 

menyenangkan bagi kami karena bisa bertemu dengan adik-adik dan bisa 

mengamalkan ilmu yang kami punya. Setiap sore kami juga mengadakan 

kegiatan bimbingan belajar di posko yang diikuti oleh adik-adik sekolah dasar. 

Tak lupa setiap malam kami melakukan evaluasi mengenai kegiatan yang sudah 

kami lakukan dan breafing mengenai kegiatan yang akan kami lakukan 

kedepannya.  

 

Minggu : 05 

Bulan  : Juli – Agustus 2019 

Memasuki minggu kelima, survei kami tetap berlanjut yaitu di RT 1 dan 

2 Dusun Krajan. Setelah survei, kami melanjutkan kegiatan mengajar mengaji 

di pondok pesantren Darussalam. Kegiatan yasinan bersama ibu-ibu Dusun 

Krajan tetap berjalan. Dalam minggu kelima ini saya harus meninggalkan 

posko (tempat KKN) selama 3 hari untuk mengikuti lomba peradilan semu 

mewakili kampus. Dengan berat hati saya harus meninggalkan posko. Setelah 

selesai mengikuti pembuatan berkas lomba di kampus, saya langsung kembali 

ke tempat KKN. Pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus ada pertemuan dengan 

dosen pembimbing lapangan di posko untuk evaluasi mengenai kegiatan 

pendataan layanan dasar kesehatan masyarakat yang sudah kami lakukan. 

Selain itu kami juga silaturrahim ke rumah warga sekitar untuk menciptakan 

hubungan yang akrab dengan warga. 

 

Minggu : 06 

Bulan  : Agustus 2019 

Dalam minggu keenam, saya dan teman-teman kelompok 81 tetap 

melanjutkan survei. Sehubungan dengan target respoden kelompok 81 sejumlah 

1064 responden, saya dan teman-teman harus bekerja keras untuk mencapai 
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target tersebut. Kami survei dari pagi hingga malam hari. Belum lagi harus 

menemui banyak kendala seperti jalan yang susah, gelap, kedinginan dan 

warganya susah ditemui. Dalam minggu keenam ini kami tetap melakukan 

kegiatan diluar survei seperti yasinan bersama ibu-ibu Dusun Krajan, posyandu 

di Dusun Watumpak, mengantarkan surat pelatihan kaderisasi agar setelah saya 

dan teman-teman selesai dengan tugas kami di Desa Dongko ini program 

revitalisasi pendataan layanan dasar kesehatan tetap dilanjutkan oleh kader 

yang ada di Desa Dongko. Selain itu, saya dan teman-teman juga membantu 

warga untuk menyiapkan acara takbir keliling memperingati hari raya Idul 

Adha.  

Minggu : 07 

Bulan  : Agustus 2019 

Dalam minggu terakhir KKN, saya dan teman-teman fokus pada 

pengerjaan laporan kelompok dan jurnal. Dalam proses pengerjaan laporan, 

kelompok 81 koordinasi dengan kelompok 83 di Desa Pringapus. Dalam 

minggu terakhir KKN diadakan acara diseminasi hasil survei KKN tematik 

IAIN Kediri di Kantor Kecamatan Dongko yang dihadiri oleh kelompok KKN 

dari 5 desa di Kecamatan Dongko. Acara tersebut juga merupakan kegiatan 

penutupan KKN saya dan teman-teman selama 45 hari. Setelah acara tersebut 

selesai, saya dan teman-teman berpamitan dengan perangkat desa, perangkat 

puskesmas, warga desa sekitar dan juga berpamitan di Pondok Pesantren 

Darussalam bahwa kami akan meninggalkan tempat KKN dan segera pulang.   

 

Nama Mahasiswa : Sifa Nur Lailis 

NIM   : (931200516) 

 

Di minggu pertama ini tepat pada tanggal 2 Juli 2019 saya dan 

teman – teman dari kelompok lain melaksanakan kegiatan upacara 

penerimaan atau pembukaan kkn di Balai Desa Dongko yang dihadiri 

oleh LP2M dan DPL dari lima kelompok.  Pada hari hari berikutnya 

kami melakukan sosialisasi ke perangkat desa, dan ke rumah Kepala 
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Dusun, bertujuan untuk mengenalkan kegiatan KKN Tematik yang baru 

pertama kali diadakan di Desa Dongko Kab. Trenggalek ini. Kami juga 

melakukan silahturahim ke masyarakat sekitar. Pada hari Jumat tanggal 

5 juli 2019 diadakan pertemuan dengan puskesmas untuk pemantapan 

pemahaman untuk kelanjutan progam kerja kita.   

Di kedua ini saya dan teman-teman saya masih melakukan 

kunjungan ke rumah-rumah ketua Rt di tiga Dusun yang menjadi 

sasaran yaitu Dusun Blimbing, Dusun Jajar dan Dusun Premban. Pada 

hari Selasa bertepatan tanggal 9 Juli 2019 saya dan teman-teman dari 

kelompok 81 berkunjung ke Puskesmas Dongko untuk melakukan 

pemijaman alat berupa pengukur Tinggi Badan dan Berat Badan agar 

mempermudah kegiatan survey dalam saat menjawab kuisoner yang 

telah disediakan, kemudia pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2019 saya 

dengan lima orang teman di tugaskan untuk menghadiri Posyandu yang 

telah terjadwal selama tiga hari di Dusun berbeda kegiatan ini dimulai 

dari jam 08.00 pagi, dan pada minggu kedua ini tepat pada tanggal 11 

Juli 2019 saya dan teman-teman mulai melakukan survei yang dilakukan 

di Dusun Blimbing kegiatan ini dilakukan pada jam 13.00 siang, survey 

ini dilakukan sesuai pembagian Rt yang ditujukan kepada setiap 

kelompok survey.  

Di minggu ketiga saya dengan tiga orang melakukan 

silahturahim ke pemiliki Pondok Pesantren Darussalam yang bertepatan 

di Desa Dongko, kami melakukan pengenalan kegiatan KKN 

Mahasiswa IAIN Kediri dan menjadi relawan untuk mengajar TPQ yang 

bertepatan disekitar PONPES Darussalam. Kegiatan TPQ ini dilakukan 

pada setiap hari Senin-Jumat setiap pukul 13.00 siang yang dijadwalkan 

secara bergantian, sehingga kegiatan survey tetap berjalan dengan 

lancar. Namun survey sempat terhenti selama tiga hari yang disebabkan 

turunnya hujan setiap pagi selama tiga hari berturut-turut, dengan medan 

jalanan yang licin menuju kepemukiman warga maka kami lebih 

memilih untuk mengurangi resiko.    
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Di minggu keempat ini saya dan teman survey melakukan 

sosialisasi kembali ketiga rumah ketua Rt yaitu Rt empat, lima dan enam 

di Dusun Krajan, dan melakukan kegaiatan survey kembali pada hari 

berikutnya sesudah menemui kerua Rt setempat. Kegiatan TPQ tetap 

berjalan sebagaimana yang telah terjadwal. Saya dan teman-teman 

mengikuti kegiatan warga yaitu yasinan yang dilakukan sesudah 

maghrib kegiatan rutinan yasinan ini dilaukan setiap hari Selasa malam 

Rabu unruk warga Rt 05 dan hari Jumat malam Sabtu umtuk gabungan 

tiga Rt, yang dilaksanakan di rumah warga Dusun Krajan. 

Di ada minggu kelima, saya dan teman-teman tetap melakukan 

survey. Di minggu ini kami memberhentikan kegiatan mengajar TPQ 

untuk beberapa hari sementara waktu dan lebih memfokuskan tugas 

KKN selama dua minggu terakhir ini. Saya dan teman – teman 

meneruskan kegiatan survey kami hingga memenuhi target.   

Di minggu keenam, saya dan lainnya melakukan sosialisasi 

kembali ke rumah ketua Rt di Dusun Kasihan yaitu Rt 45 dan 42, 

kemudian sorenya kita langsung melakukan survey kembali dan 

kegiatan survey ini terus berlangsung selama dua hari dan membantu 

kelompok lain yang masih belum selesai menghabiskan jumlah 

responden dituju, tepat pada hari kedua tersebut kegiatan survey ini 

berakhir pada malam hari dan kami berhasil mengumpulkan 1064 

responden yang telah menjadi target tugas kita. Kemudian dihari 

berikutnya kami memilah-milah data hasil kita survey untuk di laporkan 

ke desa. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2019 saya dan beberapa teman 

yang tidak pulang ke rumah diminta oleh IPNU dan Pemilik TPQ di 

dekat PONPES Darussalam untuk membantu persiapan kegiatan malam 

takbiran dengan ikut serta sebagai penitia takbir keliling, kegiatan ini 

juga dihadiri dari mahasiswa KKN IAIN Tulungagung yang ikut serta 

juga untuk manjadi panitia. Keesokan harinya tepat dihari Minggu 

tanggal 11 Juli 2019 saya dan teman-teman melaksanakan kegiatan 
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sholat ied yang diadakan di Masjid dekat PONPES Darussalam di Desa 

Dongko. Di hari-hari terakhir pada minggu keenam ini saya dan teman-

teman mulai mencicil untuk menyusun laporan. 

Di minggu ketujuh, ini saya menyusun laporan individu selama 

45 hari saya   di Desa Dongko Kecamatan Dongko dan membantu teman 

– teman mengerjakan laporan kelompok dan mempersiapkan laporan 

untuk Diseminasi. Sampai pada hari Kamis tannggal 15 Agustus 2019 

kami semua melaksanakan kegiatan Diseminasi yang dihadiri oleh lima 

kelompok se-Kecamatan Dongko yaitu dari Desa Sumberbening, 

Dongko, Pringapus, Pandean, dan Watuagung dalam kegiatan ini juga 

dihadiri oleh Perangkat Desa dari setiap lima Desa, pihak Puskesmas 

dan DPL beserta LP2M. Kegiatan Diseminasi ini sekaligus menjadi 

acara penutupan kegiatan KKN Tematik IAIN Kediri di Kecamatan 

Dongko selama empat puluh lima hari berlangsung, kemudian setalah 

kegiatan Diseminasi malamnya saya dan teman-teman melakukan 

kunjungan ke rumah warga sekitar dekat posko untuk berpamitan, dan 

dihari berikutnya yaitu hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sebelum 

kami pulang, paginya saya dan teman-teman mengunjungi Puskesmas 

untuk mengambalikan alat yang telah kami pinjam sekaligus 

berpamitan, yang kemudian dilanjutkan ke rumah pengajar TPQ untuk 

berpamitan. Hingga tiba diwaktunya tepat pada pukul satu siang saya 

dan teman-teman kembali pulang menuju Kediri. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

97 
 

LAMPIRAN 5 

KEHADIRAN MAHASISWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 
 

LAMPIRAN 6 

INSTRUMENT LAYANAN DASAR KESEHATAN DAN APLIKASI 

PENGGUNAANT 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nomor urut responden : 

2. Alamat rumah  : 

3. Nama Responden  : 

4. Jenis Kelamin   : 

5. Usia   : 

6. Tinggi/ panjang badan saat ini : ...... cm 

7. Berat badan saat ini  : ....... kg 

8. Lingkar lengan saat ini  : ....... cm (khusus ibu hamil) 

9. Status perkawinan   : 

a. Kawin 

b. Belum kawin 

c. Cerai hidup 

d. Cerai mati 

10. Tingkat pendidikan  : 

a. Tidak / belum pernah sekolah 

b. Tidak tamat SD/ MI 

c. Tamat SD/MI 

d. Tamat SLTP/MTS 

e. Tamat SLTA?MA 

f. Tamat D1/D2/D3 

g. Tamat PT (Penguruan Tinggi) 

11. Pekerjaan     : 

a. Tidak Bekerja 

b. Sekolah 

c. PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD 

d. Pegawai swasta 

e. Wiraswasta 
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f. Petani/ buruh tani 

g. Nelayan  

h. Buruh/sopir/pembantu rumah 

tangga 

i. Lainnya............... (Sebutkan !) 

B. AKSES KE FASILITAS  KESEHATAN 

1. Apakah jenis fasilitas kesehatan yang paling sering saudara 

kunjungi? 

a. Rumah sakit 

b. Puskesmas/pustu/bidan desa 

c. Klinik/praktek dokter 

2. Apakah jarak tempuh dari rumah ke fasilitas kesehatan tersebut 

terjangkau? 

a. Terjangkau 

b. Tidak terjangkau 

3. Alat transportasi apa yang paling sering digunakan ke fasilitas 

kesehatan? 

a. Kendaraan pribadi 

b. Kendaraan umum 

c. Jalan kaki 

4. Apakah biaya transporasi yang digunakan ke fasilitas kesehatan 

tersebut terjangkau? 

a. Terjangkau 

b. Tidak terjangkau 

C. KEPERSERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL(JKN) 

KATEGORI PIB 

1. Apakah saudara tahu informasi tentang layanan kesehatan 

menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)? 

a. Ya 

b. Tidak 

2. Apakah saudara mempunyai kartu JKN? 
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a. Ya  

b. Tidak 

3. Apakah ada anggota keluarga saudara yang tida mempunyai Kartu 

JKN? 

a. Ya 

b. Tidak ada (lanjut ke pertanyaan nomor 4) 

4. Mengapa tidak memiliki kartu JKN? (pertanyaan yang tidak 

memiliki kartu JKN) 

a. Memiliki namun kartu hilang 

b. Sudah mendaftar , tapi kartu belum jadi 

c. Belum terdata oleh petugas 

d. Tidak memenuhi kriteria yang ditentukan 

e. Tidak berminat menggunakan kartu JKN 

f. Lainnya ............ (sebutkan!) 

5. Bagaimana menurut anda dengan pelayanan kesehatan dengan 

menggunakan kartu JKN? (khusus yang memiliki kartu JKN) 

a. Sangat memuaskan 

b. Memuaskan 

c. Kurang memuaskan 

d. Tidak memuaskan 

e. Sangat tidak memuaskan 

D. SANITASI 

1. Apakah jenis sarana air yang paling utama digunakan untuk keperluan 

minum? 

a. Air dalam kemasan 

b. Air isi ulang 

c. PDAM 

d. Sumur pompa 

e. Mata air terlindungi  

f. Sumur gali terlindungi 

g. Sumur terbuka 
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h. Air sungai/danau 

i. Penampungan air terjun 

2. Apakah jenis sarana air yang paling utama digunakan untuk keperluan 

masak dan mencuci? 

a. Air dalam kemasan 

b. Air isi ulang 

c. PDAM 

d. Sumur pompa 

e. Mata air terlindungi  

f. Sumur gali terlindungi 

g. Sumur terbuka 

h. Air sungai/ danau 

i. Penampungan air hujan 

3. Bagaimana pengeloaan air limbah kamar mandi? 

a. Disalurkan ke penampungan tertutup 

b. Disalurkan ke penampungan terbuka 

c. Disalurkan langsung ke tanah 

d. Disalurkan langsung ke got/kali/ sungai 

4. Bagaimana pengeloaan air limbah dapur? 

a. Disalurkan ke penampungan tertutup 

b. Disalurkan ke penampungan terbuka 

c. Disalurkan langsung ke tanah 

d. Disalurkan langsung ke got/kali/ sungai 

5. Apakah dirumah tersedia jamban? 

a. Ya, tersedia 

b. Tidak tersedia (lanjut ke pertanyaan no. 7) 

6. Apakah jenis jamban yang digunakan? 

a. Leher angsa (duduk/dongkok) 

b. Plengsengan 

c. Cemplung 
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7. Apakah ada anggota keluarga yang masih balita? 

a. Ada 

b. Tidak ada (lanjut ke pertanyaan no.9) 

8. Bagaimana cara pembuangan tinja balita? 

a. Dibuang di jamban 

b. Dibuang ke saluran pembuangan limbah kamar mandi/dapur 

c. Dibuang di tempat sampah 

d. Ditanam ke dalam tanah 

9. Apakah anada memiliki tempat sampah? 

a. Ya 

b. Tidak (lanjut ke pertanyaan no. 11) 

10. Apakah jenis tempat sampah yang digunakan? 

a. Tempat sampah tertutup 

b. Tempat sampah terbuka 

11. Bagaimana cara utama dalama pengeloaan sampah rumah tangga? 

a. Diangkut oleh petugas 

b. Diangkut sendiri ke TPS 

c. Dibuat kompos 

d. Ditanam dalam tanah 

e. Dibakar 

f. Dibuang ke kebun/parit/sungai 

E. PERILAKU CUCI TANGAN 

1. Apakah selalu mencuci tangan pakai sabun? 

a. Ya 

b. Kadang – kadang 

c. Tidak 

2. Apakah Selalu mencuci tangan pakai air bersih mengalir? 

a. Ya  

b. Kadang –kadang 

c. Tidak  
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F. PERILAKU MEROKOK (pertanyaan khusus usia>10 tahun) 

1. Apakah saudara merokok? 

a. Ya  (setiap hari, sering/ kadang-kadang) 

b. Tidak (tidak/ sudah berhenti) (lanjut ke pertanyaan no.4) 

2. Pada umur berapa anda pertama kali merokok? 

_ _ (tahun) 

3. Apakah saudara biasa merokok dalam ruangan? 

a. Ya 

b. Tidak 

4. Apakaha saudara tahu bahwa merokok bahaya bagi kesehatan diri? 

a. Ya 

b. Tidak 

5. Apakah saudara tahu bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan orang 

lain? 

a. Ya  

b. Tidak 

G. PENYAKIT HIPERTENSI (pertanyaan khusus usia >15 tahun) 

1. Apakah saudara tahu tentang penyakit tekanan darah tinggi/hipertensi? 

a. Ya 

b. Tidak  

2. Apakah saudara pernah memeriksakan tekanan darah ? 

a. Ya, rutin 

b. Kadang – kadang 

c. Tidak  

3. Apakah saudara pernah didiagnosis menderita tekanan darah? 

a. Ya 

b. Tidak (lanjut ke pertanyaan no.6) 

4. Apakah selama ini saudara meminum obat tekanan darah tinggi/ 

hopertensi secara teratur? 

a. Ya (lanjut ke pertanyaan no.6) 
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b. Tidak  

5. Apa alasan utama tidak meminum obat anti hipertensi secara teratur ? 

a. Sering lupa 

b. Obat tidak tersedia di fasilitas kesehatan 

c. Minum obat tradisional 

d. Tidak tahan efek samping obat 

e. Tidak mampu membeli obat secara rutin 

f. Tidak rutin berobat ke fasilitas kesehatan 

g. Merasa sudah sehat 

h. Lainnya, ____ (sebutkan !) 

H. KEIKUTSERTAAN DALAM PROGRAM KELUARGA 

BERENCANA (KB)  (pertanyaan khusus berstatus kawin,usia > 10 

tahun bagi laki-laki dan usia >10 sd 54 tahun bagi wanita) 

1. Apakah saudara tahuinformasi tentang informasi penggunaan alat 

kontrasepsi atau program keluarga berencana? 

A. Ya 

B. Tidak 

2. Apakah petugas kesehatan memberi penjelasan tentang penggunaan alat 

kontrasepsi atau program keluarga berencana? 

A. Ya 

B. Tidak 

3. Apakah saudara setuju bahwa penggunaan alat kontrasepsi bertujuan untuk 

mengatur kehamilan dan kelahiran anak? 

A. Ya 

B. Tidak 

4. Apakah saudara atau pasangan menggunaan alat kontrasepsi? 

A. Ya 

B. Tidak (lanjut ke pertanyaan nomor 6) 

5. Apakah jenis alat kontrasepsi yang digunakan? 

A. Sterilisasi wanita 

B. Sterilisasi pria 
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C. Spiral/AKDR/IUD 

D. Suntikan 1 bulan 

E. Suntikan 3 bulan 

F. Implant / susuk KB 

G. Pil 

H. Kondom 

6. Apa alasan utama saudara tidak menggunakan alat kontrasepsi? (khusus 

yang tidak menggunakan alat kontrasepsi) 

A. Belum memiliki anak 

B. Masih ingin memiliki anak 

C. Tidak tersedia alat kontrasepsi 

D. Tidak mampu membeli alat kontrasepsi 

E. Kurangnya dukungan dari pasangan / keluarga 

F. Kurangnya dukungan dari petugas kesehatan 

G. Penggunakan alat kontrasepsi yang kurang nyaman 

H. Alasan factor kesehatan 

I. Tidak memahami penggunakan alat kontrasepsi 

J. Lainya_______ (sebutkan !) 

I. KESEHATAN IBU HAMIL (pertanyaan khusus Ibu hamil) 

1. Berapa tahun jarak kehamilan saat ini dengan kehamilan sebelumnya? 

A. Belum pernah hamil sebelumnya 

B. < 3 tahun 

C. > 3 tahun 

2. Berapakah usia kehamilan anda saat ini? 

A. 0-3 bulan 

B. 4-6 

C. 7-9 

3. Apakah anda memiliki buku KIA? 

A. Ya (tunjukan!) 

B. Tidak 

4. Apakah anda melkukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan? 
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A. Ya (lanjut ke pertanyaan nomor 6) 

B. Tidak 

5. Apa alasan utama anda tidak melkukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas 

kesehatan? 

A. Kurang memahami tentang pemeriksaan kehamilan 

B. Kurangnya dukungan dari pasangan / keluarga 

C. Tidak mampu dalam hal biaya 

D. Tempatnya jauh 

E. Sibuk/repot 

F. Malas 

G. Lainya _______(sebutkan !) 

6. Apakah petugas kesehatan memberi penjelasan tentang gizi kehamilan ? 

(khusus yang melakukan pemeriksaan kehamilan) 

A. Ya 

B. Tidak 

7. Apakah anda rutin mengkonsumsi obat tablet tambah darah (TTD)? 

A. Ya 

B. Tidak 

8. Apakah alasan utama anda tidak rutin mengkonsumsi obat tablet tambah 

darah (TTD)? (khusus yangmengkonsumsi tablet tambah darah) 

A. Tidak suka 

B. Mual/muntah karena proses kehamilan 

C. Bosan 

D. Lupa 

E. Merasakan efek sampingnya (mual/sembelit) 

F. Lainya ______(sebutkan !) 

 

J. KESEHATAN BALITA  (pertanyaan khusus balita) 

1. Apakah ibu memiliki buku KIA pada saat hail? 

a. Ya, tunjukkan! 

b. Tidak 
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2. Dimana ibu melakukan persalinan? 

a. Rumah sakit 

b. Puskesmas/pustu 

c. Poskesdes 

d. Klinik 

e. Prakter dokter 

f. Rumah 

3. Siapa yang membantu ibu dalam proses persalinan? 

a. Dokter kandungan 

b. Dokter umum 

c. Bidan 

d. Perawat 

e. Dukun 

f. Lainnya__(sebutkan!) 

g. Tidak ada yang menolong 

4. Berapa usia kehamilan ibu pada saat anak dilahirkan? 

a. < 37 minggu 

b. 37 – 42 minggu  

c. > 42 minggu 

5. Berapa berata badan anak saat lahir? 

a. <2500 gram 

b. 2500 – 2999 gram 

c. 3000 – 3999 gram 

d. >4000 gram 

6. Berapa panjang badan anak saat lahir? 

a. < 48 cm 

b. 48-52 cm 

c. >52 cm 

7. Apakah anak mendapat imunisasi? 

a. Ya 

b. Tidak (lanjut ke pertanyaan no. 9) 
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8. Apakah anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai ketentuan? 

(cek buku KIA) 

a. Ya  

b. Belum cukup waktunya 

c. Tidak 

9. Apakah alasan uatama anak tidak mendapat imunisasi? 

(khusus anak yang tidak dilakukan imunisasi) 

a. Tidak tahu informasi tentang imunisasi 

b. Kurangny dukungan dari keluarga 

c. Pelayanan petugas kseshatan yang kurang baik 

d. Tempatnya jauh 

e. Sibuk/repot 

f. Malas 

g. Lainnya ________ (sebutkan!) 

10. Apakah dalam 1 bulan terakhir anak dilakukan pemantauan 

pertumbuhan balita? 

a. Ya (lanjut ke pertanyaan no.12) 

b. Tidak  

11. Apakah alasan utama tidak dilakukan  pemantauan  pertumbuhan balita? 

(pertanyaan khusu anak yang tidak dilakukan pemantauan pertumbuhan) 

a. Anak sudah besar (> 1 tahun) 

b. Anak sudah selesai imunisasi 

c. Anak tidak mau ditimbang/ diukur panjang atau tinggi badannya 

d. Lupa/ tidak tahu jadwalnya 

e. Tidak ada tempat penimbangan/pengukuran 

f. Tempatnya jauh 

g. Sibuk/ repot 

h. Malas 

i. Tidak tersedia alat timbang/alat ukur panjang atau tinggi badan 

12. Apakah anak mendapat ASI? 

a. Ya  
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b. Tidak (lanjut ke pertanyaan no. 14) 

13. Apa alasan utama anak tidak / belum diberi ASI? (pertanyaan khusu 

untuk anak yang tidak diberi ASI) 

a. ASI tidak keluar 

b. Anak belum bisa menyusu 

c. Repot 

d. Rawat pisah 

e. Alasan medis 

f. Anak terpisah dari ibunya 

g. Ibunya meninggal 

h. Lainnya ___ (sebutkan!) 

14. Pada umur berapa anak mulai diberi minuman (cairan)/ makanan selain 

ASI ? 

a. 0-7 hari 

b. 8-28 hari 

c. 29 hari - < 2 bulan 

d. 2 - < 3 bulan 

e. 3 - < 4 bulan 

f. 4 - < 6 bulan 

g. > 6 bulan 

15.  

K. DISABILITAS (ANGGOTA RUMAH TANGGA UMUR 

MINIMAL 2 TAHUN) 

1. Apakah (NAMA) mengalami kesulitan/ gangguan penglihatan? 

a. Ya, sama sekali tidak bisa melihat 

b. Ya, banyak kesulitan 

c. Ya, sedikit kesulitan 

d. Tidak mengalami kesulitan 

2. Apakah (NAMA) mengalami kesulitan/ gangguan pendengaran? 

a. Ya, sama sekali tidak bisa mendengar 

b. Ya, banyak kesulitan 
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c. Ya, sedikit kesulitan 

d. Tidak mengalami kesulitan 

3. Apakah (NAMA) mengalami kesulitan/ gangguan berjalan/naik tangga? 

a. Ya sepenuhnya membutuhkan bantuan orang lain 

b. Ya, sudah memakai alat bantu tapi perlu bantuan orang lain 

c. Ya, dengan memakai alat bantu 

d. Tidak mengalami kesulitan 

4. Apakah (NAMA) mengalami kesulitan menggunakan/ menggerak 

tangan/jari? 

a. Ya, sama seklai tidak bisa menggunakan/ menggerakkan tangan/jari 

b. Ya, banyak kesulitan 

c. Ya, sedikit kesulitan 

d. Tidak mengalami kesulitan 

5. Apakah (NAMA) mengalami kesulitan/ gangguan dalam hal mengingat 

dan konsentrasi? 

a. Ya, selalu mengalami kesulitan 

b. Ya, serngkali mengalami kesulitan 

c. Ya, sedikit mengalami kesulitan 

d. Tidak mengalami kesulitan 


