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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN EVALUASI 

A. Pembahasan 

 Beradasarkan hasil pelaksanaan program kerja KKN Alternatif Periode LI Tahun 

Ajaran 2015/2016 selama kurang lebih enam puluh hari dari tanggal 30 Maret 2016 sampai 

2 Juni 2016 di Masjid Al – Ikhlas Rw 02 Kricak Tegalrejo Yogyakarta akan dibahas 

program kerja yang telah dilaksanakanya selama periode KKN ini. 

Selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata, setiap mahasiswa wajib mengikuti, 

melaksanakan, dan bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang telah diprogramkan baik 

kegiatan individu maupun kegiatan kelompok. KKN tidak hanya ditujukan untuk masyarakat, 

tetapi juga dapat memberi pembelajaran bagi mahasiswa yang mengikutinya. Dalam kuliah 

kerja nyata ini, mahasiswa wajib mengisi buku harian yang diberikan oleh LPM, yang 

bertujuan memantau tiap kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, juga mempermudah 

dalam penghitungan jam kerja, serta mengontrol kegiatan harian agar sesuai dengan matriks 

kerja yang telah diprogramkan.  

KKN Alternatif merupakan KKN yang diprogramkan untuk membantu kegiatan 

keagamaan di masjid, maka kegiatannya difokuskan pada lingkungan Kricak, Tegalrejo, 

Yogyakarta. Sebagian besar kegiatan berpusat di masjid yaitu masjid Al - Ikhlas, namun juga 

terdapat beberapa kegiatan yang bersifat umum, dan tidak dilaksanakan di masjid. 

Masing-masing mahasiswa wajib melaksanakan 4 program, sesuai dengan aturan 

LPM. Program tersebut meliputi 4 bidang. Bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni 

dan olah raga serta bidang tematik dan nontematik. Bidang keilmuan berkaitan dengan 

program studi atau bidang ilmu yang serumpun dengan program studi masing-masing 

mahasiswa. Dalam matriks kerja kami menambahkan beberapa kegiatan baik dari bidang 
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keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga maupun bidang tematik. Berdasarkan 

program yang direncanakan, ada beberapa program yang tidak dapat terlaksana karena ada 

beberapa faktor yang kurang mendukung. Untuk mengganti program yang tidak dapat 

terlaksana tersebut, muncul program-program baru yang disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi lingkungan masyarakat Masjid Al – Ikhlas. 

Berikut ini program kerja yang telah terlaksana: 

1. Bidang Keilmuan 

a. Pengenalan Kode Plastik 

b. Pembuatan Perangkap Lalat 

c. Mengajarkkan Denah Lokasi, Budaya Lokal, Musim dan Cuaca 

d. Pengenalan Bagian Tumbuhan 

e. Pemeriksaan Kesehatan 

f. Pengenalan Wawasan Dunia 

g. Pelatihan Manajemen Waktu 

h. Pemutaran Film Motivasi 

i. Penyelenggaraan Relaksasi 

j. Penerapan Modifikasi prilaku 

k. Platihan Ms. Office 

l. Pelatihan Computer 

m. Pelatihan Apoteker Cilik 

n. Penyuluhan Obat Dagusibu 

o. Pemeriksaan Kesehatan 

p. Penyuluhan Kesehatan 

q. Bimbel  
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2. Bidang Keagamaan 

a. Pendampingan Tpa 

b. Penyelenggaraan Belajar Al-Quran Anak-Anak 

c. Pemutaran Film Islami 

d. Gebyar TPA 

3. Bidang Seni & Olahraga 

a. Penyelenggaraan Mewarnai dan Menggambar 

b. Pelatihan Bulu Tangkis dan Pingpong 

c. Pengadaan Pelatihan Kerajinan Tangan  

d. Pelatihan Mengolah Botol Bekas 

e. Pengenalan Ragam Budaya Indonesia 

f. Pelatihan Stik Es Krim 

g. Pendampingan Permainan Tradisional 

h. Pelaksanaan Senam 

i. Pelatihan Lagu Mandarin 

j. Pelatihan Gerak dan Lagu 

k. Pelatihan Tonis 

4. Bidang Tematik dan Nontematik 

a. Pengajian Rutin Ibu – ibu Aisyah 

b. Pengajian Rutin Ranting Muhammadiyah 

c. Pemutaran Vidio Islami 

d. Mabit TPA Jatimulyo 

e. Pelatihan Pembuatan Nugget 

f. Pelatihan Hidroponik 

g. Pengajian Akbar 

h. Penyelenggaraan Lomba Tingkat Kecamatan 
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i. Penyuluhan Makanan Sehat 

j. Perawatan Jenazah 

k. Penyuluhan Prilaku Hidup Sehat 

l. Penyelenggaraan Kegiatan Donor Darah 

m. Penyelenggaraan Jalan Sehat 

n. Penyuluhan dan Pemeriksaan Kesehatan  

o. Penyelenggaraan Kerja Bakti 

p. Pengadaan Buku Bacaan 

q. Penyelenggaraan Manajemen Masjid  

r. Pengadaan Papanisasi  

s. Pelebelan Nama Tumbuhan 

t. Lomba PHBS Tingkat Nasional 

u. Bimbingan PAUD 

v. Gerbang Mas (Gerakan Belajar Masyarakat) 

1. Bidang Keilmuan 

Semua program kerja terlaksana. 

 

2. Bidang Keagamaan 

Program Gebyar TPA tidak terlaksana sebab tanggal pelaksanaan yang bersamaan dengan kegitan 

lomba antar TPA se Yogyakarta. Dan apabila tanggal Gebyar TPA di majukan atau di mundurkan 

akan berpengaruh terhadap program kerja yang lain. Sehingga dapat menyebabkan banyak 

program kerja yang akan tidak terlaksana. 

3. Bidang Seni dan Olahraga 

Semua program kerja terlaksana. 

4. Bidang Tematik dan Nontematik 
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 Semua program kerja terlaksana. 

Selain program kerja yang tidak terlaksana dan  juga terdapat program  kerja yang 

baru yang muncul sebagai berikut : 

1. Bidang Keilmuan 

Tidak ada program kerja baru yang muncul. 

2. Bidang Keagamaan 

Adapun bidang keagamaan yang merupakan program kerja baru yang muncul sebagai 

berikut : 

a. Program Malam Akrab Bina Iman dan Taqwa (MABIT) TPA MDAA 

Program MABIT dilaksanakan di masjid Baitul Karim Keluharan Jatimulyo. Acara ini 

adalah sebuah rangkaian untuk membina para santri untuk mengkitkan nilai iman dan taqwa yang 

sudah tertanam dalam setiap diri para santri. Mabit dilaksanakan pada tanggal 5-6 Mei 2016 

bertepatan dengan Kuliah Kerja Nyata Alternatif UAD, sehingga kami mahasiswa mengikuti 

acara MABIT tersebut. 

3. Bidang Seni dan Olahraga 

Tidak ada program kerja baru yang muncul. 

4. Bidang Tematik 

Adapun bidang tematik yang merupakan program kerja yang baru yang muncul 

sebagai berikut. 

a. Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

  Program PHBS dilaksanakan di RW 02, Kelurahan Jatimulyo. Acara ini merupakan 

serangkain lomba yang diadakan oleh tingkat Nasional guna memilih dan menentukan keluharan 

yang sudah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dari beberapa Provinsi di Indonesia. 

Program ini dilaksanakan pada tanggal 4 April 2016 bertepatan dengan Kuliah Kerja Nyata 

Alternatif UAD, sehingga kami mahasiswa UAD mengikuti acara PHBS tersebut. 
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b. Program Pelabelan Nama Tumbuhan 

  Program pelabelan nama tumbuhan ini dilaksanakan di RW 02, Kricak. Acara merupakan 

acara rangkaian dari PHBS guna mengetahui macam-macam jenis tanaman dan tumbuhan yang 

terdapat pada RW 02 serta manfaat dan kegunaannya. Program ini di laksanakan pada tanggal 3 

April 2016 bertepan dengan Kuliah Kerja Nyata Alternatif mahasiswa UAD, sehingga kami 

mengikuti acara tersebut.   

c. Program Gerbang Mas 

  Program Gerbang Mas ini merupakan program yang diberikan oleh Kecamatan Tegalrejo 

untuk Kelurahan Jatimulyo, guna meningkatkan kualitas dan waktu belajar bagi anak-anak SD-

SMA yang bertempat di Kelurahan Jatimulyo. Dalam kegiatan ini kami selaku mahasiswa KKN 

alternative UAD membantu sebagai mentor atau pendampingan para peserta didik. 

B. Evaluasi 

1. Bidang Keilmuan 

 Pelaksanaan program KKN Alternatif periode LIUAD Divisi II.C.2. Bidang 

utama (Keilmuan) meliputi bimbingan belajar, Pengenalan Kode Plastik, Pembuatan 

Perangkap Lalat, Mengajarkkan Denah Lokasi, Budaya Lokal, Musim dan Cuaca, 

Pengenalan Bagian Tumbuhan, Pemeriksaan Kesehatan, Pengenalan Wawasan Dunia, 

Pelatihan Manajemen Waktu, Pemutaran Film Motivasi, Penyelenggaraan Relaksasi, 

Penerapan Modifikasi prilaku, Platihan Ms. Office, Pelatihan Computer, Pelatihan 

Apoteker Cilik, Penyuluhan Obat Dagusibu, Pemeriksaan Kesehatan, Penyuluhan 

Kesehatan. 

 Penerimaan warga terhadap mahasiswa KKN Alternatif Alternative sangat baik, 

warga sangat merasa terbantu dengan adanya KKN Alternatif  baik dalam hal program 

kerja KKN sendiri maupun kegiatan di masyarakat. Dengan adanya program kerja dari 
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mahasiswa KKN anak-anak, remaja, dan juga ibu-ibu tidak lagi menghabiskan waktu 

dengan tidak sia-sia karena diisi dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Selain itu 

kegiatan yang diadakan oleh mahasiswa KKN menambah pengetahuan dan wawasan 

baru bagi masyarakat. 

2. Bidang Keagamaan 

Dalam bidang keagamaan KKN Alternatif telah melaksanakan beberapa program 

antara lain, penyelenggaraan pengajian anak-anak, penyelenggaraan belajar al-Quran 

anak-anak dan pemutaran film islami. 

Dalam setiap subbidang tersebut memiliki banyak kegiatan seperti mengajarkan 

iqro, praktek wudhu dan shalat pada bidang pembinaan TPA. Pada pengajian anak-anak 

mahasiswa KKN memberikan materi antara lain: mengajarkan hafalan surat pendek, 

hafalan doa sehari-hari, memberikan lagu islami untuk santri TPA. Dalam keanggotaan 

pemutaran film islami mahasiswa KKN memutarkan film Islami. 

Kegiatan-kegiatan di atas dapat meningkatkan semangat anak-anak untuk 

memegang teguh semangat  Islam. Karena kami mahasiswa KKN Alternatif UAD 

menyampaikan materi dengan cara bermain dan belajar. TPA ini di laksanakan pada hari 

Senin dan Selasa. 

3. Bidang Seni dan Olah Raga 

Warga Kricak, Jatimulyo khususnya RW 02 begitu antusias dalam bidang 

olahraga dan seni. Kami mahasiswa KKN Alternatif UAD mengadakan beberapa 

kegiatan yaitu Penyelenggaraan Mewarnai dan Menggambar, Pelatihan Bulu Tangkis dan 

Pingpong, Pengadaan Pelatihan Kerajinan Tangan, Pelatihan Mengolah Botol Bekas, 

Pengenalan, Ragam Budaya Indonesia, Pelatihan Stik Es Krim, Pendampingan 
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Permainan Tradisional, Pelaksanaan Senam, Pelatihan Lagu Mandarin, Pelatihan Gerak 

dan Lagu, Pelatihan Tonis 

Pelaksanaan program bidang seni dan olahraga ini dapat berjalan dengan baik 

tanpa kendala apapun. Hal ini dapat dilihat dengan program yang dapat terlaksana dengan 

baik dan antusias peserta dalam kegiatan yang diadakan oleh mahasiswa KKN. Dalam 

pelatihan gerak lagu kami melaksanakan latihan selama 2 minggu. Personil dari gerak 

lagu ini adalah anak-anak TPA. Pelatih dari gerak dan lagu ini adalah mahasiswa putri 

KKN Alternatif UAD.  

4. Bidang Tematik dan Nontematik 

Dalam bidang tematik, KKN Alternatif Divisi II.C.2 mengadakan beberapa 

kegiatan  yaitu Pengajian Rutin Ibu – ibu Aisyah, Pengajian Rutin Ranting 

Muhammadiyah, Pemutaran Vidio Islami, Pelatihan Pembuatan Nugget, Pelatihan 

Hidroponik, Pengajian Akbar, Penyelenggaraan Lomba Tingkat Kecamatan,Penyuluhan 

Makanan Sehat, Perawatan Jenazah, Penyuluhan Prilaku Hidup Sehat, Penyelenggaraan 

Kegiatan Donor Darah, Penyelenggaraan Jalan Sehat, Penyuluhan dan Pemeriksaan 

Kesehatan , Penyelenggaraan Kerja Bakti, Pengadaan Buku Bacaan, Penyelenggaraan 

Manajemen Masjid, Pengadaan Papanisasi  

Program-program tersebut dijadikan sebagai sarana temu sapa, meningkatkan 

keterampilan, dan untuk mempererat hubungan kerjasama antarwarga. Program-progam 

tersebut disambut baik oleh warga Kricak, Jatimulyo RW 02 sehingga dapat berlangsung 

dengan baik.  

Terlaksananya kegiatan yang kami rencanakan bukan berarti berjalan dengan 

sempurna. Meskipun target waktu terselesaikannya program telah tercapai dan sesuai 
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dengan tujuan kami, namun terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya 

kegiatan yang direncanakan, di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Faktor–faktor penghambat 

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan-hambatan yang ditemui oleh 

mahasiswa, antara lain: 

a. Pada kegiatan–kegiatan tertentu, waktu pelaksanaan kurang tepat karena 

beriringan dengan aktivitas kerja penduduk sehingga sulit sekali mengumpulkan 

warga atau melakasanakan kegiatan pada siang hari maupun pagi hari. Oleh 

karena itu, tidak dimungkinkan untuk melaksanakan secara tepat sesuai jadwal 

yang telah disusun sebelumnya.  

b. Penyesuaian waktu pelaksanaan program dengan aktivitas masyarakat sehingga 

dalam pelaksanaan program mendapatkan sedikit hambatan. 

c. Antusias warga yang kurang dalam suatu program kerja sehingga pelaksaan 

program sedikit terhambat. 

d. Sulitnya membudayakan ketepatan waktu dalam menghadiri kegiatan sehingga 

kegiatan tidak terlaksana sesuai waktu yang direncanakan. 

2. Faktor-Faktor Pendukung 

Selain faktor penghambat, adapula faktor-faktor pendukung agar terlaksananya 

kegiatan yang direncanakan, antara lain : 

a. Kebijakan tokoh masyarakat yang telah menyetujui dan mengesahkan program 

kerja KKN. 
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b. Tanggapan positif, sikap terbuka serta partisipasi masyarakat atas kehadiran 

mahasiswa KKN menjadikan semangat bagi kami untuk melaksanakan kegiatan 

dengan maksimal di dusun masjid Al-iklhas, RW 02, Kricak 

c. Masukan atau saran warga yang membangun mahasiswa KKN, sehingga kami 

dapat bekerja setiap hari semakin baik. 

d. Antusiasme anak-anak dalam mengikuti program yang diselenggarakan KKN, 

seperti kegiatan bimbingan belajar, TPA, seni dan olahraga. 

 


