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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN EVALUASI 

A. Pembahasan  

Selama pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode L Tahun 

ajaran 2015/2016, yang terhitung dari tanggal 29 Januari – 30 Maret 2016, 

ada beberapa program kerja yang berhasil dilaksanakan sesuai dengan 

perencanaan program yang dibuat, namun ada beberapa yang belum dapat 

dilaksanakan karena beberapa hal.  

Berikut merupakan uraian program kerja yang terlaksana.  

 

Bidang Keilmuan 

a. Bimbingan Belajar  

Minat belajar yang ada pada anak-anak serta PR yang hampir setiap 

hari didapati oleh anak menjadi salah satu faktor akan kebutuhan 

kampung ini terhadap kelompok belajar yang dibimbing oleh 

mahasiswa, sehingga secara mandiri dan sukarela kampung ini 

mendirikan tempat les sederhana untuk anak-anak dengan jadwal 

pelajarana yang diajarkan secara klasikal oleh beberapa mahasiswa 

dari luar kampung. Karena program les ini berfokus pada pengajaran 

kalsikal, anak-anak yang mendapat PR di sekolah memilih 

menyelesaikan bersama kami di posko KKN. Program bimbel ini 

berjalan saat anak-anak membutuhkan untuk membantu pengerjaan PR 

sekolah atau sekedar beajar menulis untuk anak usia TK.   

b. Penyuluhan Program Komputer  

Kebutuhan akan keterampilan penggunaan komputer merupakan hal 

mendasar yang perlu diketahui oleh anak-anak. Meski tak dapat 

dipungkiri bahwa anak-anak telah banyak memahami hal-hal semacam 

ini secara otodidak. Pelatihan yang meliputi pengenalan terhadap 

Ms.Office Word, Pnegtikan dengan 10 jari, internet sehat dan pelatihan 
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komputer dapat terlaksana dengan baik, karena antusias anak-anak 

untuk mempelajari keterampilan yang baru.  

c. Penyelenggaraan 3 M (Menempel, Menggunting dan Melipat) 

Jumlah anak-anak usia PAUD yang banyak dan ikut bergabung dalam 

TPA membuat program 3M dapat terlaksana dengan baik karena anak-

anak dapat bermain sekaligus belajar keterampilan 3M. 

d. Penyelenggaraan Sains 

Proker Sains untuk anak ini berfokus pada pembuatan eksprimen-

eksperimen sederhana dalam percampuran warna dengan 

menggunakan pewarna alami dari daun, tanah, dsb.  

e. Pembelajaran Bahasa Inggris 

Kebanyakan bahasa inggris di sekolah, di ajarkan dengan sangat 

monoton. Sehingga pembelajaran bahasa inggris yang dikemas dalam 

bentuk permaian pemilihan kata dan Talk About Astronomy, berhasil 

membuat anak-anak merasa tertarik untuk belajar.  

f. Pembelajaran Membaca dan Menulis 

Program ini khusus kepada anak usia TK yang mau belajar mengenai 

tulisan menyambung dan belajar membaca dengan cara yang 

menyenangkan.  

g. Pelatihan Pembuatan Alat Peraga Sederhana dan Pohon Impian  

Menagajari anak membuat alat peraga dari konsep-konsep bangun 

ruang sederhana seperti segi tiga, kubus, dsb. Sedangkan pembuatan 

pohon impian memberi gambaran pada anak-anak untuk optimis 

meraih cita-cita dengan memvisualisasikan cita-cita di sebuah pohon 

impian.  

h. Pemutaran Video Problem Solving dan Video Motivasi  

Video problem solving membantu anak-anak memecahkan masalah 

dengan prinsip logika matematika. Pemutaan video motivasi memberi 

gambaran kepada anak-anak untuk meraih cita-cita dimasa depan.  

i. Penyuluhan Alat dan Materi Psikologis  
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Penyuluhan mengenai alat psikologis mencakup alat ukur tumbuh 

kembang anak yang disosialisasikan pada saat posyandu balita. 

Sedangkan materi psikologis mencakup pada sosialisasi rileksasi 

pernapsan pada ibu-ibu dan pengenalan parenting ayah pada 

pertemuan paguyuban jumat kliwon.  

j. Penyuluhan  Kesehatan  

Adanya pemberian pelatihan dan penyuluhan kesehatan diharapkan 

dapat memberikan perubahan dalam kesehatan masyarakat. 

Pendampingan dan pelatihan kesehatan ini bertujuan mengajak warga 

untuk hidup sehat, seperti yang sudah dilakukan adanya peyuluhan 

tentang diare dan konstipasi, pengenalan dan pelatihan apoteker cilik, 

penyuluhan mengenai obat asli dan obat palsu, penyuluhan gizi balita 

sehingga diharapkan dengan adanya pelatihan dan penyuluhan warga 

lebih mengerti akan obat-obat yang aman dan obat berbahaya yang 

beredar disekitar kita dan juga bisa lebih waspada dalam 

menggunakanya.  

 

Bidang Keagamaan dan TPA 

a. Pengajian Rutin TPA 

Pengajian rutin TPA pada anak-anak dimaksudkan untuk membiasakan 

anak-anak dalam belajar agama. Beberapa program rutin yang telah 

dilaksanakan adalah a) Pendampingan baca iqra dan Qur’an, b) 

Hafalan surat pendek dan hadits, c) Pengajaran lagu-lagu Islami dan 

tepuk-tepuk Islami, d) Pemutaran video Islami dan pembelajaran 

keislaman.  

b. Pengajian Rutin Ibu-Ibu  

Pengajian rutin ibu-ibu terlaksana dalam bentuk pendampingan 

pengajian ibu-ibu.  

 

Bidang Seni dan Olahraga  

a. Seni 
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Pembiasaan melatih keterampilan sangat membantu anak untuk 

stimulasi kreativitas. Beberapa program seni yang berjalan adalah a) 

pembuatan flower crown, b) Kerajinan tangan dari Koran bekas, c) 

Menggambar dan Mewarnai, d) Kreasi Plastisin, e) Pendampingan 

gerak dan lagu, f) Pendampingan latihan angklung pada ibu-ibu dan g) 

Pembuatan gambar mural.  Adapun pendampingan latihan alat music 

agar masyarakat terbiasa menjaga nilai-nilai budaya.  

b. Olahraga 

Program olahraga dimaksudkan untuk membiasakan masyarakat 

berlatih dan memulai hidup sehat. Adapaun program olahraga yang 

terlaksana anatara lain a) Latihan bulu tangkis, b) Latihan tonis, c) 

Permainan tradisional, dan d) Senam sahabat ceria.  

 

Bidang Pendukung  

Bidang pendukung termasuk dalam tematik dan non tematik. Berikut ini 

merupakan beberapa program bidang pendukung yang berjalan.  

a. Penyuluhan hidroponik  

b. Penyuluhan tepung mocaf 

c. Pembuatan nugget 

d. Penyelenggaraan lomba tonis se-kecamatan 

e. Penyelenggaraan lomba gerak lagu se-kecamatan 

f. Penyelenggaraan festival anak sholeh 

g. Penyelenggaraan musyawarah cabang muhamadiyah Ngampilan 

h. Penyelenggaraan lomba tonis se-kota 

i. Penyelenggaraan lomba gerak lagu se-kota 

j. Penyelenggaraan lomba anak-anak RW 03 Ngampilan  

k. Pengadaan tanaman obat keluarga 

l. Penyuluhan pengenalan kampung hijau dan kampung ramah anak  

m. Pendampingan posyandu balita 

Selain, program tematik diatas, adapula program pendukung yang berupa 

fisik antara lain : a) Pembersihan masjid, b) Pemasangan nomor rumah, c) 
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Pemasangan jimpitan rumah, d) gotong royong bersih desa, e) pembuatan 

sticker kampung ramah anak dan kampung hijau, f) Pembenahan peprus 

RW, g) Pembuatan dan pemasangan madding masjid, dan h) Pengadaan 

ikan dan alat aquarium RW.  

 

B. Evaluasi 

Bidang Keilmuan 

Pelaksanaan program KKN Alternatif UAD II.C.1 terlaksana atas dasar 

dukungan penerimaan masyarakat dan antusias anak-anak untuk 

berkenalan dengan peserta KKN. Adapun beberapa program keilmuan 

yang tidak berjalan seperti a) Penyuluhan manajemen organisasi, b) 

Teropong reflector. Program yang belum terlaksana tersebut dikarenakan 

hambatan dalam menghubungi audiens dalam hal ini pemuda kampung.  

 

Bidang Keagamaan  

Bidang keagamaan terdiri dari beberpa program rutin seperti TPA, dan 

pengajian rutin ibu-ibu. Adapun program yang belum terlaksana adalah 

pemutaran film dan diskusi bersama pemuda kampung. Sama halnya 

dengan bidang keilmuan, hambatan yang ditemui adalah kesulitan 

menghubungi pemuda di RW 03 karena kesibukan akademis masing-

masing. Baik pemuda paguyuban jumat kliwon maupun paguyuban sabtu 

pahig. Adapun, kegiatan bersama di bidang keagamaan yang tidak dapat 

berjalan adalah pelaksanaan tabligh akbar dikarenakan kesibukan masing-

masing anggota unit II.C.1 yang terlibat secara langsung di kegiatan 

kecamatan maupun kota.  

 

Bidang Seni dan Olahraga  

Pencanangan RW 03 Ngampilan sebagai kampug ramah anak diikuti 

dengan beberapa program kesenian yang pendukung yang di inisiasi oleh 

masyarakat. Adapaun bebrapa program tersebut seperti : Tarian anak-anak, 

Kreasi dari barang bekas dan latihan angklung oleh ibu-ibu. Melihat 
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ketertarikan masyarakat juga anak-anak terhadap kesenian, KKN 

Alternatif UAD unit II.C.1 mengadakan beberapa program kesenian yang 

telah disebut diawal. Program kesenian berjalan tanpa kendala yang 

berarti.  

Adanya fasilitas lapangan bulu tangkis yang disediakan khusus oleh RW 

menunjukan perhatian yang cukup besar terhadap kebutuhan olahraga 

masyarakat RW 03 Ngampilan. Selain itu, program rutin kerja bakti dan 

gotong royong membersihkan kampung serta perawatan beberapa kebun 

menunjukan keseriusan warga masyarakat dalam mengatur pola hidup 

sehat. Melihat keseriusan warga, KKN Alternatif L UAD unit II.C.1 

melaksanakan beberpa program bidang olahraga yang telah disebutkan 

diatas. Adapun, program olahraga yang tidak terlaksana adalah 

pendampingan senam lansia, disebabkan oleh tekhnis pelaksanaan senam 

karena tanggal 20 setiap bulan yang digunakan untuk senam bertabrakan 

dengan program lain atau pelaksanan waktunya tidak bertepatan dengan 

jam KKN kami. Selain itu,  Program olahraga berjalan tanpa kendala yang 

berarti.   

 

Bidang Pendukung  

Bidang pendukung yang termasuk dalam tematik dan non tematik disusun 

dan dijalankan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat seperti 

membantu program kampung hijau, sehingga program rencana kedepan 

berfokus terhadap pengahijauan desa. Ada beberapa program perencanaan 

yang tidak terjalankan dan ada beberapa program isidental yang terlaksana 

seiring berjalannya kegiatan KKN Alternatif L unit II.C.1. Adapun 

beberapa program pendukung tematik yang tidak berjalan adalah  

pengadaan buku bacaan untuk perpustakaan RW, lomba pembuatan puisi, 

pengadaan sticker dakwah. Beberapa program tersebut dikarenakan karena 

beberapa birokrasi yang harus ditempuh dank arena masalah tekhnis 

pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu, dalam pelaksanaan program 

pendukung, tidak ada kendala yang begitu berarti.  


