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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN EVALUASI 

 

A. Hasil Kegiatan Kuliah Kerja Nyata 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pendidikan 

kemasyarakatan yang tidak hanya dilaksanakan namun juga harus di terapkan 

kepada masyarakat sekitar. Aktivitas Kuliah Kerja Nyata dilaksanakan dalam 

bentuk suatu program kerja baik yang telah di rencanakan sebelumnya maupun 

yang belum direncanakan. Maka dari itu secara tidak langsung mahasiswa 

mendapatkan pendidikan dan pengalaman mengenai kemasyarakatan, 

sehingga diharapkan kedepannya mahasiswa dapat menghadapi mengenai 

permasalahan yang akan muncul didalam suatu masyarakat. Berdasarkan pada 

ilmu pengetahuan yang dimiliki mahasiswa  sebagai hasil proses pembelajaran, 

mahasiswa juga dapat menerapkan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah di 

dalam masyarakat. 

Kegiatan yang diprogramkan telah dilaksanakan sebagaimana yang telah 

diuraikan pada BAB III, secara umum dapat diketahui hampir semua dapat 

dilaksanakan dengan baik. Namun ada beberapa program yang sudah 

direncanakan namun belum dapat terlaksana seperti, membuat brosur 

pariwisata, pengajian remaja, pembuatan KTA, penyuluhan kesehatan, dan 

futsal, hal ini dikarenakan adanya kesulitan menyamakan waktu antar warga 

dan masalah lainnya. 

Kegiatan dilakukan secara kondisional sesuai dengan program yang telah 
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ada dan beberapa program tambahan atas inisiatif dari masyarakat dan saran 

dari warga, seperti jalan sehat. Tujuan dari kegiatan tersebut dilaksanakan guna 

menjalin keakraban dan rasa kekeluargaan yang dijalin antara mahasiswa 

dengan warga. 

Kuliah Kerja Nyata Alternatif Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 

periode L tahun Akademi 2015/2016 divisi II.D.1 telah melaksanakn program 

kerja yang telah dijabarkan sebagai berikut. 

1. Program Terlaksana 

a. Bidang Keilmuan 

1) Bimbingan Belajar Bahasa Inggris 

Kegiatan bimbingan belajar telah terlaksana dengan baik. 

Dengan diadakannya bimbingan belajar bahasa Inggris, anak – anak 

yang kesulitan mengerjakan tugas bahasa Inggris menjadi mudah 

memahami materi dan dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru. 

2) Pembelajaran Bahasa Inggris 

Pembelajaran bahasa Inggris diadakan dengan tujuan agar 

anak – anak kampung Serangan tidak asing dengan bahasa Inggris. 

Dengan cara menyanyikan lagu berbahasa Inggris, mempermudah 

anak – anak akan untuk fasih berbahasa Inggris. 

3) Penyelenggaraan Layanan Bimbingan Kelompok (BK) 

Pengajaran bimbingan kelompok ini bertujuan untuk 

memberikan materi tentang kerjasama, percaya diri, belajar 
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bertanggung jawab, memahami tiga kata ajaib, adab sopan santun, 

rajin menabung, membiasakan membuang sampah di tempat 

sampah, dengan menggunakan teknik game, menjelaskan dan 

menonton video. Sasaran kegiata ini adalah anak – anak kampung 

Serangan RW 02 yang dilaksanakan pada tanggal 4, 8, 10, 11, 25 

Februari dan 10, 11, 23 Maret 2016 di masjid Uswatun Hasanah 

4) Bimbingan Belajar Bahasa Indonesia 

Kegiatan bimbingan belajar Bahasa Indonesia telah 

terlaksana dengan baik. Dengan adanya bimbingan belajar ini sangat 

membantu anak – anak dalam mengerjakan tugas dan mendapatkan 

ilmu tentang berbahasa Indonesia yang baik dan benar. 

5) Bimbingan Belajar Matematika 

Kegiatan bimbingan belajar telah terlaksana dengan baik. 

Dengan adanya bimbingan belajar ini sangat membantu anak – anak 

yang kesulitan mengerjakan tugas sekolah, membantu anak – anak 

yang sebelumnya tidak paham, dan menambah pengetahuan tentang 

matematika selain yang didapat dibangku sekolah. 

6) Penyelenggaraan Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran ini bertujuan agar mempermudah anak – anak 

dalam memahami rumus Matematika, mengetahui tentang cara 

membuat jaring – jaring bangun ruang. Yang dilaksanakan pada 

tanggal 17 Februari dan 15, 16, 28 Maret 2016 di masjid Uswatun 

Hasanah. 
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7) Bimbingan Belajar Kewarganegaraan 

Bimbingan belajar ini diadakan dengan tujuan agar dapat 

memahami arti rasa nasionalisme terhadap Indonesia, mengerti 

tentang rambu lalu lintas. Sasaran pembelajaran ini adalah anak – 

anak kampung Serangan RW 02. 

8) Pelatihan Pengaplikasian (Mengetik 10 Jari) 

Pelatihan ini bertujuan untuk mengajarkan kepada anak – 

anak tta letak jari saat mengetik agar dapat mengetik dengan baik 

dan lancar. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 9 dan 25 

Februari 2016 di posko KKN.  

9) Penyelenggaraan Pengenalan Internet 

Pembelajaran ini bertujuan untuk mengenalkan internet 

sejak usia dini agar tidak disalahkan gunakan. Adapun materi yang 

diajarkan yaitu pembuatan blog dan pengenalan internet untuk 

mencari informasi. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 11 Maret 

2016 di posko KKN dengan sasaran anak – anak. 

10)  Pelatihan Membuat Karya Sastra (Inggris) 

Pembelajaran ini diadakan dengan tujuan melatih kreatifitas 

anak – anak menulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Pelatihan 

ini dilaksanakan pada tanggal 2, 8, 12, dan 15 Februari 2016 di posko 

KKN. 

11) Pelatihan Vocabulary 

Pelatihan ini diadakan bertujuan untuk mengasah 
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pengucapan dengan bahasa Inggris dengan melalui permainan 

menyebutkan nama – nama benda yang ada di rumah. Pelatihan ini 

dilaksanakan pada tanggal 12, 14 Maret 2016 di posko KKN dengan 

sasaran anak – anak. 

 

b. Bidang Keagamaan 

1) Pendampingan (pembinaan) Iqro’ 

Program pembinaan Iqro’ dan Al Qur’an diberikan kepada 

anak – anak TPA khususnya anak yang baru belajar mengaji, dan 

mendampingi TPA. Program ini diberikan guna menambah level 

iqro’ mereka yang dilaksanakan setiap hari senin sampai dengan 

kamis di masjid Uswatun Hasanah. 

2) Pelatihan Taharah, Lagu Islami dan Tepuk Islami 

Kegiatan ini diadakan dengan tujuan memberi pengetahuan 

kepada anak – anak apa saja yang dapat menghilangkan najis, tata 

cara wudhu yang benar dan kemudian mengajarkan lagu – lagu 

Islami serta tepuk Islami agar anak – anak tidak merasa jenuh pada 

saat belajar mengaji. 

3) Pengenalan Asmaul Husna, Nama Malaikat, Nama Nabi 

Pembelajaran ini dilakukan dengan tujuan agar anak – anak 

dapat mengenal nama Allah, nama Malaikat beserta tugasnya dan 

nama Nabi. 

4) Penulisan Huruf Arab (Ayat Al Qur’an) 
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Mengajarkan penulisan huruf arab kepada anak – anak TPA 

guna melatih kemahiran dalam menulis arab agar lebih baik. Dengan 

pelatihan ini mengajarkan agar suatu saat mereka dapat mengikuti 

lomba – lomba kaligrafi dan mencintai seni penulisan arab. 

5) Pelatihan dan Hafalan Surat – surat Pendek 

Hafalan surat – surat pendek ini diharapkan mulai dilatih 

sejak dini agar anak dapat mengaplikasikannya pada kehidupan 

sehari – hari seperti membacanya ketika sholat 5 waktu dan 

bertujuan melafadzkannya dengan benar serta menambah rasa cinta 

terhadap Al Qur’a. Pelatihan ini dilaksanakan saat setelah mengaji 

kepada santri TPA masjid Uswatun Hasanah. 

6) Pelatihan dan Hafalan Do’a Sehari – hari 

Do’a merupakan pendorong untuk mencapai harapan dan 

keinginan untuk hidup baik, teratur, dan terhindar dari segala 

hambatan ataupun gangguan. Pelatihan ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan anak – anak  dalam menghafal doa-doa 

yang berhubungan dengan kehidupan sehari – hari. Kegiatan ini 

dilaksanakan di Tpa masjid Uswatun Hasanah bersamaan dengan 

kegiatan TPA. 

7) Mendongeng Menyimak Video Islami 

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar anak – anak dapat 

mengetahui cerita – cerita tentang nabi dan rasul serta mengambil 

teladan atau akhlak mulia yang dapat diterapkan dalam kehidupan 
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sehari – hari. 

8) Pengenalan Perbedaan Jin, Iblis, Setan 

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan mengenalkan dan 

memberi penjelasan perbedaan antara jin, iblis, dan setan melalui 

pemutaran video. Kegiatan ini dilaksanakan di posko KKN dengan 

sasaran anak – anak. 

 

c. Bidang Seni dan Olahraga 

1) Penyelenggaraan Apresiasi Seni 

a) Bernyanyi Lagu Bahasa Inggris, lagu Nasional 

Kegiatan ini bertujuan agar anak – anak menjadi 

terbiasa dengan bahasa Inggris dan hafal dengan lagu – lagu 

Nasional. 

b) Menggambar Mewarnai, Kerajinan Tangan, Kreasi 

Stick Es Krim 

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan membangun 

kreatifitas dari masing – masing diri anak – anak. 

2) Pelatihan Gerak Tari dan Lagu 

Kegiatan ini mengajarkan kepada anak-anak belajar gerak 

dan lagu. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan wajib yang 

dikhususkan dari Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas  

Ahmad Dahlan. Pelatihan ini bertujuan agar anak – anak dapat 

memberanikan dirinya tampil di muka umum. Yang kemudian 
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dilombakan tingkat kecamatan dan tingkat kota. 

3) Pelatihan Tonis 

Pelatihan Tonis ini merupakan salah satu kegiatan 

percampuran antara permainan Badminton dan Tenis. Kegiatan ini 

dilombakan bersama teman-teman kegiatan unit lainnya. Kegiatan 

ini dilaksanakan di lapangan STIKES Aisyisyah. 

4) Penyelenggaraan Olahraga Anak (Catur, Estafet Karet, Dakon, 

Tarik Tambang, Bola Kasti) 

Penyelenggaraan olahraga anak ini bertujuan agar tidak 

tersingkirnya olahraga tradisional dengan teknologi canggih. 

d. Bidang Tematik/Pendukung 

1) Penyelenggaraan (Gotong Royong, Senam Lansia) 

Penyelenggaraan gotong royong ini bertujuan membangun 

kerjasama antar warga untuk membersihkan sekitar rumah warga. 

Sedangkan senam lansia diadakan dengan tujuan membantu para 

lansia berolahraga. 

2) Penyelenggaraan Pengajian Tafsir Hadist 

Pengajian ini bertujuan mengupas hadist untuk kebaikan 

akhlak. Sasaran kegiatan ini adalah bapak – bapak yang 

dilaksanakan setiap hari kamis malam di masjid Uswatun Hasanah. 

3) Pendampingan Posyandu 

Kegiatan ini bertujuan mendampingi sekaligus membantu 

ibu – ibu PKK menimbang dan mengukur tinggi badan anak – 
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anak. Kegiatan ini dilaksanakan di posyandu Serangan RW 02. 

4) Pelatihan Pembuatan Kue Berbahan Dasar Mocaf 

Program pelatihan pembuatan kue berbahan dasar mocaf 

bertujuan untuk mengenalkan mocaf (tepung singkong) yang 

belum familiar digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kue. 

Bahan kue biasanya menggunakan tepung kemasan yang banyak 

beredar di pasaran, sehingga pelatihan ini diharapkan agar 

masyarakat khususnya ibu-ibu dapat meminimalisir atau menekan  

penggunaan tepung yang beredar dipasaran dan beralih pada 

tepung mocaf menjadi brandding Gunung Kidul sebagai media 

promosi. Kegiatan ini dilaksanakan di rumah Ibu Darmi di RT 14 

kampung Serangan RW 02. 

5) Pengadaan Nomerisasi 

Pengadaan nomorisasi perlu diadakan guna mempermudah 

dalam pencarian alamat rumah, membantu tugas kurir dalam 

mengantarkan barang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 tahap 

yaitu pendataan dan proses pembuatan, pendataan di lakukan pada 

tanggal 7, 9, 11, 14 Maret 2016 dan tahap kedua dilaksanakan pada 

tanggal 16, 18, 21, 23 Maret 2016. 

6) Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh 

Kegiatan ini diadakan dengan tujuan membangun rasa 

percaya diri anak – anak dengan kegiatan lomba cerdas cermat 

agama, fashion show, dan lomba menggambar mewarnai. Yang 
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dilaksanakan di PDAD Purwodiningratan pada tanggal 26 Maret 

2016. 

 

2. Program Baru di Luar Rencana 

1) Penyelenggaraan Sosialisasi Parenting 

Kegiatan ini diadakan untuk membantu para orang tua dalam 

mendidik anak tanpa emosi. Orang tua memiliki peranan yang sangat 

penting dalam mendidik anak dari sejak dini. Cara orang tua mendidik 

anak akan berpengaruh pada perkembangan psikologis anak hingga 

remaja. Maka dari itu sosialisasi parenting ini penting, guna 

memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa mendidik anak itu 

tidak harus dengan emosi. 

2) Pelatihan Perawatan Jenazah 

Pelatihan ini diadakan dengan tujuan agar warga Serangan 

mendapat pengetahuan tentang cara perawatan jenazah dan dapat 

merawat jenazah dengan baik dan benar. Pelatihan jenazah ini 

dilaksanakan di masjid al Fatah RT 12. 

3) Pelatihan Kreasi Anyaman Kertas 

Pelatihan ini di adakan agar menciptakan kreatifitas dari anyaman 

kertas. Pelatihan ini mengajarkan membuat pola yang teratur dan 

dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2016 di masjid Uswatun Hasanah 

dengan sasaran anak – anak. 

4) Lomba Menggambar Mewarnai, Menyanyi, dan Adzan 
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Lomba ini diselenggarakan atas kerjasama dengan teman – teman 

dari pondok pesantren kampung Serangan. Lomba ini diadakan untuk 

melatih rasa percaya diri dan menampilkan bakat yang dimiliki oleh 

anak – anak. Lomba ini dilaksanakan di masjid Uswatun Hasanah pada 

tanggal 18 Maret 2016. 

5) Pelatihan Pembuatan Tanaman Hidroponik 

Pelatihan ini bertujuan memberi pengetahuan kepada masyarakat 

bahwa ada alternatif lain cara menanam tanaman tanpa pestisida yaitu 

hidroponik. Pelatihan ini hanya memakai alat seperti botol minuman 

bekas, spons, kain perca, dan bibit tanaman. Pelatihan ini dilaksanakan 

di rumah ibu Minten RT 10 yang dihadiri oleh ibu – ibu PKK pada 

tanggal 3 Februari 2016. 

6) Pendampingan TPA Ibu – ibu 

Kegiatan ini diadakan dengan tujuan mengajarkan cara membaca 

Iqro’ dan Al Qur’an untuk ibu – ibu dan lansia khususnya kaum hawa. 

TPA ini dilaksanakan setiap hari selasa malam dan jum’at malam di 

masjid Uswatun Hasanah. 

7) Pendampingan Pengajian Rutin Ibu – ibu (2 Minggu Sekali) 

Kegiatan ini diadakan dengan tujuan memberi ilmu kepada ibu – 

ibu tentang Islam dengan cara menghadirkan penceramah. Pengajian ini 

dilaksanakan pada hari sabtu setiap 2 minggu sekali di masjid Uswatun 

Hasanah. 

8) Pengajian Akbar dan Pelantikan PRM Serangan 
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Kegiatan ini diadakan dengan tujuan melantik pemuda yang aktif 

di organisasi Muhammadiyah dan membangun kader – kader pemuda 

yang penuh amanah. Dan dilanjutkan dengan pengajian akbar untuk 

memberi semangat kepada kader – kader Muhammadiyah yang baru 

dilantik. Kegiatan ini dilaksanakan di Panti Asuhan Yatim piatu (PAY) 

pada tanggal 22 Februari 2016 yang diikuti oleh 3 unit kecamatan 

Ngampilan. 

9) Pelatihan Pengolahan Nugget Tempe 

Pelatihan ini diadakan untuk menambah kreatifitas dari ibu – ibu 

dalam mengolah tempe. Dan dapat mengganti daging dengan tempe 

yang pada umumnya dipakai sebagai bahan dasar membuat nugget. 

Pelatihan ini dilaksanakan di rumah Ibu Darmi RT 14 pada tanggal 13 

Maret 2016. 

10) Pengajian Akbar Kelurahan Notoprajan 

Pengajian ini diadakan untuk mempererat tali silahturrahim dari 

3 kampung di kelurahan Notoprajan. Pengajian ini dilaksanakan pada 

tanggal 14 Februari 2016 di masjid Al Amin kampung Tejokusuman 

kelurahan Notoprajan yang diikuti oleh 3 unit KKN UAD dengan 

sasaran ibu – ibu kelurahan Notoprajan. 

11) Pengadaan Plangisasi 

Plangisasi dibuat agar mempermudah warga mengetahui rumah 

dari ketua RW, ketua RT, nama gang dan nama jalan di kampung 

Serangan RW 02. 
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3. Program Tidak Terlaksana 

1) Karya Sastra Pembuatan Brosur Pariwisata 

Kegiatan karya sastra ini tidak terlaksana dikarenakan banyak 

kegiatan yang dilaksanakan pada hari itu. 

2) Pengajian Remaja 

Kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan sulitnya 

mengkoordinasi para remaja yang sudah banyak kesibukan. 

3) Pembuatan KTA Muhammadiyah 

Program ini tidak berjalan karena adanya perubahan stuktur 

organisasi, yakni penambahan struktural ranting Muhammadiyah yang 

awalnya meliputi ranting wilayah kampung Serangan, yang kemudian 

wilayah Gendingan dan Tejokusuman membentuk ranting baru. 

Pembentukan ranting ini berdasarkan keputusan Musyawarah Daerah 

wilayah Yogyakarta. Oleh karena itu, program ini tidak relevan lagi 

mengingat adanya struktural baru dari wilayah ranting. 

4) Penyuluhan Kesehatan 

Kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan sudah diadakan oleh 

pemuda Muhammadiyah pada saat jalan sehat kecamatan Ngampilan. 

5) Penyelenggaraan Olahraga Futsal 

Program ini tidak terlaksana dikarenakan kurangnya koordinasi 

ke pemuda kampung Serangan dan kesibukan aktivitas mereka. 

 

B. Dana dan Fasilitas 
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Dana dan fasilitas sangat dibutuhkan dan berperan penting terhadap 

kelangsungan dan keberhasilan pelaksanaan program kerja. Dana yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan program kerja berasal dari bantuan dari 

beberapa pihak, antara lain Lembaga Pengabdian Masyarakat, swadana 

mahasiswa, dan masyarakat sekitar. 

 

C. Organisasi Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan program kerja internal unit merupakan 

tanggung jawab sepenuhnya mahasiswa yang bertugas sebagai penanggung 

jawab kegiatan (PJK), sedangkan anggota kelompok lain tetap membantu 

kegiatan mahasiswa PJK demi mendukung terlaksananya program kerja 

dengan baik dan lancar. 

 

D. Partisipasi Masyarakat 

Peran serta pengurus TPA dan warga masyarakat sekitar ketika 

dilaksanakan program kerja KKN sangatlah besar, hal ini dapat dilihat 

berbagai macam bentuk dukugan berupa tenaga, pikiran serta partisipasi 

masyarakat yang aktif selama kegiatan berlangsung. 

 

E. Evaluasi 

a. Faktor Penghambat 

Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program kerja adalah 

sebagai berikut : 
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1) Kesibukan dan kegiatan sehari – hari dari beberapa warga 

masyarakat sehingga kurang mendukung kegiatan KKN. 

2) Minimnya dukungan pendanaan dari warga. 

3) Adanya kesenjangan sosial antar warga menyebabkan kurangnya 

antusiasme terhadap program kerja. 

 

b. Faktor Pendukung 

1) Dukungan berupa moril dan materiil dari pihak Universitas Ahmad 

Dahlan. 

2) Dukungan dan partisipasi dari sebagian warga masyarakat selama 

kegiatan KKN berlangsung. 

3) Bimbingan dan arahan dari ketua PRM, ketua Tamkir, ketua RW, 

Dosen Pembimbing Lapangan beserta warga masyarakat sekitar. 

4) Partisipasi dan peran anak – anak kampung Serangan RW 02. 


