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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN EVALUASI 

 

A. PEMBAHASAN 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara 

memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah 

masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani 

masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. Kegiatan KKN Alternatif Periode LI unit 

II.A.3 telah dilaksanakan di Masjid Nur Sidiq RT 24 RW 06, Kelurahan Pandean, 

Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. Kegiatan KKN telah berjalan dengan lancar berkat 

kerjasama yang baik antara Mahasiswa KKN dengan masyarakat Sidikan dan jamaah 

Masjid Nur-Sidiq. Secara umum program kerja yang telah disusun sebelum pelaksanaan 

KKN dapat terlaksana dengan baik walaupun ada beberapa kendala yang mengakibatkan 

beberapa program kerja dilaksanakan tidak sesuai perencanaan. 

Kegiatan di lokasi KKN dilaksanakan, sore setelah sholat ashar sampai setelah 

isya selama 2 bulan dari tanggal 02 April 2016 sampai 02 Mei 2016. Selama 

melaksanakan kegiatan KKN, untuk kegiatan keilmuan dilakukan di Masjid Nur Sidiq 

lantai 2. Sedangkan keagamaan menyesuaikan dengan jadwal aktivitas masyarakat/ 

jamaah Masjid Nur Sidiq agar tidak mengganggu kegiatan jamaah masjid yang sudah 

ada, begitu pula dengan tempat pelaksanaannya. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan 

untuk anak-anak seperti TPA dilaksanakan secara rutin setiap hari yaitu dari hari senin 

sampai dengan hari jumat, begitu juga dengan kegiatan bimbingan belajar di adakan 

secara rutin setiap hari senin sampai dengan hari jumat. Posko KKN unit II.A.3 ini berada 

di Masjid Nur Sidiq Lantai 2. 
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Berdasarkan pelaksanaan KKN yang telah dilaksanakan tersebut maka kami akan 

mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan sebagai berikut: 

1. Bidang Keilmuan  

Program kerja bidang keilmuan merupakan program kerja yang dikerjakan dengan dasar 

keilmuan yang telah ditekuni oleh masing-masing mahasiswa KKN yang tergabung 

dalam KKN Alternatif LI unit II.A.3 terdiri dari Pendidikan Bahasa inggris, Pendidikan 

Fisika, Pendidikan Biologi, Psikologi, Teknik Informatika, Ilmu Kesehatan Masyarakat 

dan Ekonomi Pembangunan. Berikut ini merupakan penjabarannya : 

1) Pendidikan Bahasa Inggris 

a) Bimbingan Belajar  

b)  Pengenalan Vocabulary 

c) Story Telling 

d) Writing Skill 

e) Speaking Skill 

2) Pendidikan Fisika 

a) Bimbingan Belajar 

b) Percobaan fisika sederhana 

c) Pengenalan benda-benda langit menggunakan Stellarium 

3) Pendidikan Biologi 

a) Bimbingan Belajar 

b) Belajar menggunakan video  

c) Insektarium 
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4) Psikologi 

a) Stimulus motorik bahasa 

b) Konseling Individu 

c) Token Ekonomi 

5) Ilmu Kesehatan Masyarakat 

d) Bimbingan Balajar 

e) Penyuluhan DBD 

6) Teknik Informatika 

a) Pelatihan Pengetikan 10 Jari 

b) Pelatihan Ms.office 

c) Pelatihan jual beli online 

7) Ekonomi Pembangunan 

a) Pengenalan Bahasa Mandarin 

 

2. Bidang Keagamaan 

Program kerja bidang keagamaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan 

pendalaman maupun pengalaman agama islam dan untuk sarana ibadah dan/atau tempat 

menuntut ilmu bagi umat islam. Berikut ini merupakan penjabarannya. 
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1) Pendampingan TPA  

Di wilayah  Sidikan, Pandean yang menjadi wilayah KKN II.A.3 ini sudah 

ada Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA) setiap hari senin sampai hari jum’at. 

Oleh karena itu, keberadaan KKN hanya mengikuti program yang sudah ada 

dan hanya menambahkan beberapa materi Islami. Kegiatan tambahan yang 

dilakukan antara lain pelatihan tayamum, menyanyi lagu Islami, bercerita 

Islami, hafalan surat pendek, hafalan do’a sehari-hari, pelatihan menulis arab, 

dan belajar baca Al-qur’an dan Iqra. 

 

2) Pengajian 

Program pengajian di Masjid Nur Sidiq sebelumnya sudah ada yaitu 

diantaranya adalah pengajian ibu – ibu setiap jum’at malam, dan setiap minggu 

wage pagi. Selain pengajian rutin, ada juga pengajian akbar Isra’ Miraj untuk 

warga sidikan, pengajian gabungan TPA Isra’ Miraj dan kajian RISMA. 

 

3. Bidang Seni dan Olahraga 

Program seni dan olahraga merupakan kegiatan yang berkaitan dengan 

seni dan olahraga yang berkembang di masyarakat atau akan di kembangkan di 

masyarakat. Program tersebut terdiri dari pelatihan Tonnis, pelatihan gerak, lagu 

TK dan SD, pelatihan kerajinan tangan dan pendampingan senam. 
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1) Pelatihan Kerajinan Tangan 

  Kegiatan pelatihan kerajinan tangan di lakukan 6 kali. Kegiatan ini 

sangat di sukai anak – anak dan tujuan dari kegiatan ini memberikan nilai 

seni kepada anak – anak sehingga nantinya mereka bisa mempunyai 

bakat seni yang lebih. 

 

2) Pelatihan Tonnis 

Pelatihan tonnis diadakan untuk kategori SD, pelatihan ini 

dilaksanakan di lapangan sidikan dan balai RW 06, pelatihan ini memiliki 

tujuan yaitu mengenalkan seni olahraga baru kepada anak-anak yang 

nantinya dapat bermanfaat untuk kesehatan. 

 

3) Senam  

Kegiatan senam dilaksanakan setiap selasa sore di balai kreasi, 

kegiatan ini diikuti oleh ibu-ibu, lansia dan para pemuda. Kegiatan senam 

bermanfaat untuk kesehatan dan kebugaran tubuh. 

 

4) Pelatihan Gerak dan Lagu 

Pelatihan gerak dan lagu, dilaksanakan disanggar Wahyu Budoyo 

setiap hari sabtu sore, pelatihan ini ditujukan untuk kategori TK dan 

SD,anak-anak dilatih oleh mahasiswa KKN yang nantinya dilombakan di 

Kecamatan. Kegiatan ini bermanfaat untuk melatih gerak dan seni tari 

anak-anak, serta dapat mengasah bakat dari anak-anak tersebut. 
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4. Bidang Tematik dan Non Tematik 

1) Pelatihan Pembuatan Hidroponik 

Program pelatihan pembuatan Hidroponik dilaksanakan dua kali di Masjid 

Nur Sidiq RW 06. Kegiatan ini dilakukan pada hari minggu, 15 Mei 2016 dengan 

menyiapkan wadah untuk tempat penanaman. Hari kedua dilakukan pada hari 

kamis, 19 Mei 2016 dengan membagikan media tanam dan proses penanaman. 

Kegiatan ini dilakukan untuk memanfaatkan toples plastik bekas sebagai media 

tanam. 

 

2) Pelatihan dan Pembuatan Makanan dari Bahan Mocaf 

Kegiatan pembuatan makanan dari bahan mocaf dilaksanakan dua kali, 

yaitu pada hari minggu tanggal 15 Mei 2016 di rumah ibu Yanti dan hari Sabtu 

tanggal 21 Mei 2016 di rumah ibu Fitri. Kegiatan ini diikuti oleh ibu-ibu 

setempat. Dalam proses pelaksanaannya ibu-ibu sangat antusias ingin merasakan 

hasilnya. 

 

3) Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

Program penyuluhan PHBS dilaksanakan pada hari rabu 4 Mei 2016 

bertempat di balai kreasi RW 06. Kegiatan ini diisi oleh mahasiswa KKN dan 

diikuti oleh warga RW 06 Pandean. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 

mempererat tali persaudaraan antar warga serta menumbuhkan keinginan untuk 

menjaga kebersihan. Sasaran penyuluhan PHBS ini ditujukan kepada masyarakat 

umum. 
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4) Penyuluhan Kehalalan Rizky 

Program penyuluhan kehalalan risky dilaksanakan di masjid Nur Sidiq 

pada hari Selasa, 24 Mei 2016. Kegiatan ini di isi oleh mahasiswa UAD jurusan 

akutansi dan diikuti oleh warga umum. 

 

5) Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja 

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Jum’at 13 Mei 2016  diadakan di 

Masjid Nur Sidiq RW 06 Pandean. Kegiatan ini diikuti oleh remaja RW 06. 

Penyuluhan diberikan oleh mahasiswa KKN UAD yang berkompeten di bidang 

kesehatan.  Mereka sangat antusias mengikuti penyuluhan ini karena tujuan dari 

penyuluhan reproduksi yaitu agar remaja RW 06 mengetahui tentang pentingnya 

menjaga kesehatan yang ada didalam dirinya dan bagaimana cara mencegah agar 

badan tetap sehat.  

 

6) Penyuluhan Pencegahan Traficiking 

Kegiatan penyuluhan Traficking diselenggarakan pada hari Senin 23 Mei 

2016 di masjid Nur Sidiq. Penyuluhan ini diikuti oleh remaja RW 06. Penyuluhan 

Traficking disampaikan oleh mahasiswa KKN UAD. Tujuan penyuluhan ini 

untuk memberitahukan kepada para reamaja RW 06 tentang pentingnya 

mengetahui apa saja perilaku menyimpang dan bagaimana cara mengantisipasi 
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perilaku tersebut agar tidak terjadi lagi perilaku menyimpang di kalangan 

masyarakat khususnya para remaja. 

 

7) Penyuluhan KADARKUM 

Kegiatan ini di laksanakan pada hari Sabtu, 21 mei 2016. Yang bertempat 

di masjid nur sidik, yang diikuti oleh para remaja RW 06 Pandeyan. Para remaja 

Rw06 pandeyan sangat antusias dengan adanya penyuluhan “Kadarkum” 

penyuluhan ini diadakan untuk para remaja,  karena sangat penting untuk remaja 

saat ini mengetahui peraturan hukum yang ada di indonesia saat ini, mereka harus 

sadar bahwa mererka hidup di lingkungan yang harus taat dengan hukum. 

Manfaatnya bagi mereka adalah supaya mereka lebih taat lagi dengan peraturan 

karena telah mengetahui hukum seperti apa, banyak mengetahui hukum-hukum 

yang telah di tetap kan, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan mereka. 

 

8) Penyuluhan Baju Syar’i 

Kegiatan ini di laksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 april dan Rabu, 18 mei 

2016 tentang penyuluhan tentang “ Hijab Syar’i” yang mana penyuluhan tersebut di 

laksanakan di masjid nur sidik. kegiatan penyuluhan ini diikuti oleh para remaja 

Rw06 Pandeyan. Mereka sangat senang dan berantusias sekali  mengikuti penyuluhan 

hijab syari ini, karena tujuan dari penyuluhan ini adalah  memberitahu  para remaja di 

era sekarang ini untuk menggunakan jilbab sesuai tuntunan agama yang benar, dan 

maanfaat berjilbab dengan benar.  
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9) Penyuluhan Pencegahan Efek Negatif Sosial Media 

Penyuluhan pencegahan efek negatif sosial media yang diadakan oleh 

mahasiswa KKN UAD yang bertempat di Masjid Nur Sidiq dengan peserta dari 

anak-anak dan remaja RW 06. Penyuluhan ini dilaksanakan pada hari jumat, 

tanggal 20 Mei 2016. Kegiatan ini bertujuan agar anak-anak dan remaja sekarang 

terhindar dari bahaya sosial media seperti malas belajar, dewasa sebelum 

waktunya, kekerasan, dan bullying. 

 

10) Pelatihan Pembuatan Nugget 

Kegiatan ini dilakukan dirumah warga sidikan pada hari Sabtu,14 Mei 

2016 dan 21 Mei 2016. Kegiatan ini dilakukan ditempat yang berbeda. Dalam 

proses pelaksanaannya ibu-ibu sangat antusias ingin mengetahui proses-proses 

pembuatannya yang berbahan dasar tempe, karena hasil pembuatan nuget ini 

mempunyai citarasa yang hampir sama dengan merk nuget yang sudah terkenal. 

Selain itu, bahan utama nuget juga bisa diganti dengan daging ayam, sayuran, dan 

lain-lain sehingga ibu-ibu bisa berkreasi sesuai selera. 

 

11) Pendampingan Posyandu 

Program Posyandu dilaksanakan di balai kreasi RW 06 Pandeyan, 

program ini mencakup Posyandu Lansia dan Posyandu Balita. Kegiaan ini 

dilakukan setiap tanggal 7 untuk Posyandu Lansia dan tanggal 5 untuk Posyandu 
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Balita. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung proses pemenuhan gizi Balita 

dan cek kesehatan Lansia. 

 

12) Pembuatan Papan Nama Kampung Ramah Anak 

Kegiatan pembuatan papan nama ini dilaksanakan pada hari kamis, 19  

mei 2016. Yang bertempat di rumah bapak Maryono. Papan nama tersebut di buat 

oleh para mahasiswa KKN UAD, yang bertujuan untuk memberitahukan kepada 

masyarakat bahwa di kampung tersebut  telah di setujui oleh bapak Rw 06 dan 

bapak Rt 25 sebagai “Kampung Ramah Anak”.  

 

13) Pendampingan hari kartini 

Peringatan hari kartini diselenggarakan oleh Devisi II. A yang 

diselenggarakan pada hari minggu, 24 April 2016. kegiatan ini berisi berbagai 

lomba yang diikuti oleh anak-anak SD dari warga unit II.A 1, II.A.2, dan II.A.3 

yang dilaksanakan di Masjid Taawanul Muslimin . Peringatan hari Kartini 

bertujuan agar anak belajar dari kisah inspiratif dan memupuk rasa nasionalisme 

pada anak melalui karakter Kartini.  

 

14) Jantung Sehat PRM 

Jalan sehat yang bertemakan “Jantung Sehat” di adakan di PRM Pandean 

pada tanggal 01 Mei 2016. Kegiatan ini diselenggarakan oleh PRM Pandean dan 

direncanakan bersama mahasiswa KKN. Kegiatan ini diikuti oleh warga pandean. 
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15)  MUSRAN 

Kegiatan MUSRAN (Musyawarah Ranting) Muhammadiyah dilaksanakan 

di Fakultas Kedokteran UAD pada hari Kamis, 05 Mei 2016. Perencanaan proses 

dan administrasi kegiatan ini dibantu oleh mahasiswa KKN. 

 

16) Song-song Ramadhan 

Kegiatan rapat  perencanaan menuju bulan ramadhan “( Songsong 

Ramadhan)” Rapat songsong ramadhan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 6 april 

dan senin , 23 mei 2016. Yang bertempat di masjid Nur Sidik. Kegiatan rapat 

tersebut dihadiri oleh takmir, pengurus masjid , dan panitia ramadhan. Kegiatan 

ini dilaksanakan untuk mempersiapkan dan merancang program-program yang 

akan di laksanakan pada bulan ramadhan.  

 

17) Kerja Bhakti TPA 

Kerjabakti TPA diselenggarakan dua kali pada hari sabtu 9 April 2016 dan 

minggu 10 April 2016. Kegiatan ini ditujukan kepada anak-anak TPA Nur Sidiq 

untuk membersihkan lingkungan sekitar tempat TPA dan Masjid Nur Sidiq Rw 

06.  Banyak anak-anak  yang ikut berpartisipasi dalam kerjabakti ini. Karena 

mereka juga merasa nyaman jika tempat TPA dan lingkungan sekitarnya terlihat 

bersih. Tujuan diadakan kerjabakti ini selain agar tempat TPA bersih juga sebagai 

sarana untuk mengajarkan kepada anak-anak TPA agar selalu menjaga kebersihan 

lingkungan sekitarnya dan membiasakan untuk membuang sampah pada tempat 

yang telah disediakan. 
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18)  Outbond BADKOD TPA-TKA 

Kegiatan ini dilakukan pada hari minggu, tanggal 17 April 2016 di Bumi 

Merapi Kaliurang. Kegiatan ini diikuti oleh uztad-uztadzah rayon Umbulharjo. 

Outbond diisi dengan permainan yang seru dan menarik dari pemandu outbond 

Bumi Merapi. 

 

19)  Game Penalaran 

Kegiatan ini dilakukan di Masjid Nur Sidiq pada hari Selasa, 26 April 

2016 dan Kamis, 19 Mei 2016. Kegiatan ini diisi dengan berbagai game yang 

bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan kemampuan berfikir otak. 

 

20)  Tutup Tahun TK ABA 

Kegiatan Tutup tahun TK ABA dilaksanakan di balai kreasi pada hari 

sabtu, 07 Mei 2016. Kegiatan ini di rencanakan kepala sekolah TK ABA, guru TK 

ABA, warga RW 06 dan mahasiswa KKN. 

 

21) Wisuda 1000 Santri 

Wisuda 1000 Santri diselenggarakan pada hari minggu 29 Mei 2016 di 

Balaikota Yogyakarta. Wisuda ini diikuti oleh seluruh santri se-DIY  dan ada 8 

santri perwakilan dari TPA Masjid Nur Sidiq. 8 santri tersebut sebelumnya telah 

mengikuti ujian dan mereka di nyatakan lulus. Antusias santri-santri TPA Nur 

Sidiq sangat baik karena sejak pagi mereka sudah siap dan berkumpul di Balai 

kreasi RW 06 untuk berangkat ke balaikota bersama Mahasiswa KKN UAD. 
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 Acara wisuda 1000 santri berjalan dengan lancar, santri-santri TPA Nur 

Sidiq mengikuti acara wisuda dengan tertib. Para santri juga terlihat bersemangat 

dan senang, begitu juga dengan orang tua para santri, terlihat senang dan bangga 

kepada putra-putrinya. 

 

B. REKOMENDASI 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta periode LI tahun 

akademik 2015/2016. Divisi II.A.3 yang berlokasi di Masjid Nur Sidiq RT 24 RW 06 

Pandean, Umbulharjo, Yogyakarta setelah melaksanakan KKN selama dua bulan, kami 

menyatakan bahwa lokasi tersebut perlu dijadikan sebagai lokasi KKN periode 

selanjutnya. Ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut, diantaranya: 

1. Respon masyarakat yang positif dan bersahabat. 

2. Lokasi nyaman dan mudah dijangkau. 

3. Keaktifan organisasi warga dalam menunjang kegiatan KKN. 

 

C. PROGRAM YANG TIDAK TERLAKSANA 

Program yang tidak terlaksana yaitu program kerja bhakti, hal ini dikarenakan 

jadwal bersamaan dengan lomba gerak dan lagu. Akan tetapi kegiatan kerja bhakti tetap 

dilaksanakan oleh warga setempat. Program selanjutnya yang tidak terlaksana adalah 

pemulasaran jenazah, hal ini dikarenakan kurangnya waktu untuk bersosialisasi kepada 

masyarakat. Kemudian program pendampingan PKK juga tidak terlaksana karena 

bersamaan dengan pendampingan pengajian ibu-ibu di Masjid Nur Sidiq.  
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Program selanjutnya yang tidak berjalan yaitu peringatan hari pendidikan 

nasional, tidak berjalannya program ini dikarenakan anak-anak dan remaja RW 06 sudah 

memiliki kegiatan disekolah masing-masing. 

 

D. PROGRAM TAMBAHAN 

Program tambahan merupakan program yang terlaksana tanpa perencaan kegiatan di awal 

KKN, program tamabahan yang dimiliki antara lain :  

1. Pendampingan pengajian ibu-ibu 

2. Pendampingan kajian RISMA 

3. Pendampingan Jantung Sehat 

4. Pendampingan Musran 

5. Pendampingan song-song Ramadhan 

6. Penyelenggaraan kerja bhakti TPA 

7. Pendampingan outbond BADKOD TPA-TKA 

8. Penyelenggaraan game penalaran 

9. Pendampingan tutup tahun TK ABA 

10. Pendampingan wisuda 1000 santri 
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E. EVALUASI 

Dalam pelaksanaan kegiatan KKN secara garis besar dapat berjalan dengan baik. 

Faktor yang sangat membantu dalam kelancaran semua kegiatan KKN adalah dukungan 

serta partisipasi masyarakat yang sangat antusias terhadap program kerja KKN. Namun 

dalam pelaksanaan kegiatan KKN mahasiwa juga menemui beberapa kendala yakni 

penyesuaian waktu kegiatan KKN dengan waktu kegiatan masyarakat setempat dan 

jumlah anak kecil yang minim. Pelaksanaan KKN ini dilaksanakan pada sore sampai 

malam hari pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Khusus untuk hari 

Minggu kegiatan ini dilaksanakan dari pagi sampai sore hari. 

1. Faktor-faktor Penghambat 

 Selama kegiatan KKN berlangsung mahasiswa peserta KKN mendapatkan 

sambutan yang baik dari segenap elemen masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat 

dari sambutan, antusias, dan data yang lebih penting adalah kesediaan masyarakat 

untuk bekerja sama dalam melaksanakan setiap program kerja yang telah direncanakan 

oleh mahasiswa peserta KKN. Namun ada pula beberapa kendala yang pasti datang 

menjadi hambatan, sehingga banyak memberikan pengaruh dalam pelaksanaan 

kegiatan KKN. Adapun beberapa kendala yang sering dijumpai oleh peserta KKN 

adalah sebagai berikut: 

a. Sulitnya penyusunan matrik kegiatan yang sangat padat dengan waktu yang relatif 

singkat yang harus di sesuaikan dengan kegiatan atau jam kerja. 

b. Keterbatasan dana yang diperoleh untuk masing-masing kegiatan sehingga ada 

program kegiatan yang berjalan tidak dengan proporsi yang seharusnya. 
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2. Faktor-faktor Pendukung 

Selain hambatan-hambatan di atas, adapula beberapa faktor yang sangat 

membantu dalam melaksanakan setiap program, antara lain: 

a. Adanya dukungan penuh serta kerja sama dari tokoh masyarakat, orang tua, dan 

anak-anak setempat. 

b. Fasilitas yang mendukung terlaksananya kegiatan atau program kerja tersedia 

dengan baik. 

3. Sumber Dana 

Dalam melaksanakan KKN tidak bisa dipungkiri dana sangat diperlukan 

penunjang setiap kegiatan. Dana tersebut sangat dibutuhkan untuk memperlancar 

program kerja KKN yang telah dilaksanakan.  

Adapun beberapa sumber perolehan dana berasal dari: 

a. Swadaya mahasiswa 

b. Dana stimulan universitas 

c. Masyarakat tertentu 

Perolehan dana dari beberapa sumber tersebut dialokasikan untuk masing-

masing kegiatan dengan perincian tercantum dalam lampiran laporan keuangan.  

 


