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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN EVALUASI 

 

A. PEMBAHASAN 

1. PROGRAM TERLAKSANA 

a. Bidang Keilmuan 

1) Penyelenggaraan Menonton Film Anti Korupsi 

Kegiatan menonton bersama anak-anak di Baciro dapat menjadi 

langkah awal dalam membangun karakter antikorupsi. Tujuannya dapat 

mentransfer nilai-nilai yang ada dalam fim ke dalam pikiran dengan cara 

yang menyenangkan dan disukai anak. 

 

2) Penyuluhan Psikoedukasi HIV/AIDS 

Kegiatan ini untuk memberitahukan pada Ibu-Ibu bagaimana cara 

mencegah dan penularan HIV/AIDS di Baciro Gondokusuman. 

 

3) Pelaksanaan 2M+ 1B (Membaca, Menulis, dan Berbicara) 

Program ini memberikan manfaat bagi anak-anak di Masjid Darul 

Husna untuk dapat mengerti membaca dengan baik, menulis dengan benar 

sesuai dengan EYD dan berbicara dengan bahasa yang baik. 

 

4) Pelaksanaan Permainan Kata 

Program ini memberikan manfaat pada anak-anak di Masjid Darul 

Husna agar bisa merangkai sebuah kata menjadi sebuah kalimat bahkan 

bisa menjadi sebuah cerita dengan bahasa yang baik dan benar sesuai 

EYD. 

 

5) Penyuluhan Mendapatkan Nilai UN Bahasa Indonesia Bagus 

Program ini memberikan manfaat pada anak-anak di Masjid Darul 

Husna khususnya untuk kelas yang akan menghadapi UN agar 

mempermudah anak dalam mengerjakan UN bahasa Indonesia. 



71 

 

6) Pelatihan Menganalisis Film Cerita Rakyat 

Program ini memberikan manfaat bagi anak-anak untuk mengetahui 

peran dan karakter dari pemain film yang diberikan. Anak dapat belajar 

untuk mengetahui perbedaan karakter yang baik dan yang kurang baik. 

Selain itu, dapat mengajarkan anak mengetahui macam-macam dari cerita 

film rakyat yang ada di Indonesia, sehingga anak dapat mengetahui 

penting dan perlunya untuk melestarikan film rakyat. 

 

7) Pelatihan Membuat Kerajinan  

Program kegiatan ini memberikan manfaat kepada anak-anak untuk 

untuk berpikir lebih kreatif dengan mengembangkan kemampuan 

imajinasi anak, sehingga anak dapat membuat kerajinan yang unik. 

Kerajinan ini dengan memanfaatkan kertas origami yang berwarna-warni. 

Tujuan penggunaan kertas origami agar anak dapat belajar membedakan 

warna-warna baik warna merah, biru, dan sebagainya. 

 

8) Penyuluhan Menabung 

Kegiatan sosialisasi ini menjelesakan manfaat yang didapat dari gemar  

menabung sejak usia masih dini sehingga anak-anak bisa belajar berhemat 

jika ingin membeli suatu barang tanpa harus meminta uang lebih terhadap 

orang tuanya. Tujuan dari kegiatan ini, yaitu ingin memberikan 

pencerahan wawasan akan manfaat yang besar dari menabung sehingga 

anak-anak dapat termotivasi dan mau untuk rajin menabung. 

 

9) Penyuluhan Kewirausahaan 

 Program ini bertujuan untuk menumbuhkan minat berwirausaha 

kepada remaja dan ibu-ibu Baciro, agar menjadi wirausaha muda yang 

mandiri.Kegiatan ini memberikan informasi tentang bagaimana kiat-kiat 

untuk berwirausaha, manfaat berwirausaha, dan memberikan motivasi 

kepada remaja dan ibu-ibu Baciro agar berwirausaha. 
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10) Pendampingan Pembuatan Administrasi Masjid 

 Program ini bermanfaat untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan pada 

administrasi masjid. 

 

11) Pemutaran dan Pengenalan Karakter Baik Kepada Anak 

 Manfaatnya menumbuhkan sifat-sifat baik pada anak TPA di Masjid 

Darul Husna  agar dapat berinteraksi dengan baik. 

 

12) Penyelenggaraan Permainan Kreatif Kognitif 

 Kegiatan permainan kreatif kognitif bertujuan mengembangkan 

kemampaun berpikir anak untuk dapat mengolah perolehan belajarnya. 

Melalui bermain anak akan memperoleh dan memproses informasi 

mengenai hal-hal baru. 

 

13) Pelatihan Senam Otak 

 Kegiatan ini bermanfaat untuk menselaraskan fungsi otak kiri dan 

kanan pada anak-anak, serta mengaktualisasi kemampuan anak-anak. 

 

14) Pemberian Konseling Individu  

 Konseling individu ini bermanfaat untuk menumbuhkan rasa percaya 

diri pada  anak dan pada orang lain. 

 

15) Penyuluhan DAGUSIBU 

 Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan tambahan informasi 

mengenai cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang 

obat dengan baik dan benar. Penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 8 

desember 2016 dengan sasaran ibu-ibu RW 07 kelurahan Baciro. Peserta 

yang datang sesuai dengan target yaitu ada sekitar 50 peserta ibu ibu. 

Tidak terdapat kendala dalam melakukan penyuluhan ini karena melihat 

dari antusiasme ibu-ibu dalam mengikuti kegiatan tersebut. 
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16) Pelatihan Apoteker Kecil 

 Pelatihan apoteker cilik ini bertujuan untuk mengenalkan kepada anak 

anak tentang profesi apoteker agar mereka mendapatkan gambaran 

mengenai cita cita untuk masa depan mereka. Disamping mengenalkan 

tentang profesi, ada juga pada kegiatan ini mereka dikenalkan pengobatan 

dasar untuk sesama teman sebaya. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 

17 november 2016 dengan sasaran anak anak RW 07 kelurahan Baciro.  

 

17) Penyuluhan PHBS  

 Penyuluhan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bertujuan untuk 

meningkatkan perilaku hidup bersih anak2 tpa di masjid darul husna 

pengok kidul. Penyuluhan PHBS yang dilakukan yaitu sikat gigi yang 

baik dan benar yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak2 tpa 

darul husna akan kebersihan mulut, dan mengajarkan cara sikat gigi yang 

baik dan benar, dan 7 langkah untuk cuci tangan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran anak2 tpa darul husna guna mencuci tangan 

sebelum dan sesudah makan dengan baik dan benar, yaitu dengan 

menggunakan air mengalir dan memakai sabun. 

 

18) Bimbingan Belajar 

  Penyelenggaraan bimbingan belajar untuk SD maupun SMP meliputi 

bimbingan belajar IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa 

Indonesia, PKN, dan PAI. Mahasiswa berperan sebagai pendidik, 

fasilitator serta pendamping belajar agar anak-anak dan remaja mampu 

menyelesaikan masalah yang terdapat dalam mata pelajaran IPA, IPS, 

Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, PKN, dan PAI.Materi 

yang diajarkan sesuai dengan pelajaran yang ada di sekolah. Sebagian 

besar anak-anak juga membawa Pekerjaan Rumah (PR) untuk diselesaikan 

secara berkelompok. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai kebutuhan siswa 

dan kesepakatan dengan mahasiswa sehingga waktunya tidak 

ditentukan.Dalam pelaksanaan bimbingan belajar  membutuhkan waktu 50 
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menit. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu anak-anak dalam mengatasi 

kesulitan belajar diluar jam sekolah. Tujuan dari bimbingan belajar ini 

adalah meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa pada jenjang SD dan 

SMP di Pengok Kidul, Baciro, Gondokusuman. 

 

a. Bidang Keagamaan 

1) Pendampingan TPA 

Kegiatan TPA dilaksanakan setiap hari senin,selasa, rabu, kamis, dan 

jumatdi TPA Masjid Darul Husna. Materi yang diajarkan pada TPA adalah 

mengaji iqro dan al-qur’an, pengenalan sifat Allah, rosul,dan malaikat, dan 

Rasul, Hafalan surat-surat pendek, hafalan doa sehari-hari, pengenalan 

nama dan tugas malaikat, pengajaran hafalan sholat, mengajarkan menulis 

arab, penyelenggaraan cerita kisah nabi, pegajian anak-anak,gerak tepuk 

lagi, pelaksanaan nobar islami, asmaul husna, pelatihan pengenalan cara 

wudhu dan sesudah wudhu yang benar.  

 

b. Seni dan Olahraga 

1) Menggambar dan mewarnai  

Kegiatan menggambar dan mewarnai di laksanakan di masjid Darul 

Husna. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas anak-anak 

TPA dalam menggambar dan mewarnai sehingga menghasilkan suatu 

karya yang bagus. 

  

2) Penyelenggaraan Pelatihan dan perlombaan Gerak Lagu 

Pelatihan gerak dan lagu dikhususkan untuk anak usia 6 – 12 tahun, 

kegiatan dilakukan pada sore hari. Anak-anak sangat antusias dengan 

kegiatan tersebut. Kegiatan ini diperlombakan yang diikuti oleh seluruh 

anak yang telah dilatih oleh mahasiswa KKN di masing-masing unit. 

Perlombaan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember  2016 di SD 

Bayangkara Yogyakarta. Pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan dengan 

lancar. 
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3) Penyelenggaraan Pelatihan Tonis 

Tonis merupakan salah satu program wajib yang dilakukan oleh 

mahasiswa KKN. Pelatihan tonis diadakan setiap hari sabtu dan minggu di 

lapanganBaciro RW 07 yang diikuti oleh remaja dan anak anak-anak TPA 

di wilayah tersebut. 

 

4) Senam Sehat  

Kegiatan senam sehat dilaksanakan di Balai RW Pengok Kidul, 

Baciro. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak dan warga Baciro, khususnya 

warga Pengok Kidul. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajarkan pola 

hidup sehat kepada anak-anak dan warga dengan cara berolahraga rutin. 

 

5) Penyelenggaraan Permainan Tradisional 

Kegiatan ini berguna ntuk melestarikan macam permainan tradisional 

agar anak-anak tidak melupakan berbagai macamdan sejarah permainan 

tradisional yang pernah ada. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 

oktober 2016.  

 

6) Pelatihan Membuat Celengan  

Program membuatan celengan ini ditujukan bagi anak-anak TPA di 

Masjid Darul Husna, tujuan dari program kegiatan ini adalah untuk 

memberikan pengetahuan tentangmenabung serta dapat memanfaatkan 

bahan bekas untuk dijadikan benda bermanfaat seperti menjadi celengan. 

 

7) Senam Lansia 

Senam Lansia dilaksanakan di Lapangan Danukusuman dan diikuti 

oleh ibu-ibu dan bapak-bapak lansia.Kegiatan ini bertujuan untuk 

memberikan kebugaran untuk badan yang sehat. 
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8) Pelatihan lagu daerah  

Program kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa 

nasionalisme dan cinta akan budaya. 

 

c. Bidang Tematik dan Non-tematik 

1) Pendataan Jamaah 

Kegiatan ini untuk mengetahui jumlah jamaah di RW07 Baciro, 

Gondokusuman. 

2) Pendampingan Paud 

Untuk menyalurkan ilmu kepada anak-anak paud dan memajukan paud 

agar lebih berkualitas. 

3) Plangisasi 

Pelangisasi dilaksanakan untuk memberi petunjuk atau arah disetiap 

tempat.Pelangisasi dilakukan oleh semua mahasiswa. 

4) Pendampingan Posyandu 

Pengadaan posyandu di Baciro Gondokusuman hanya satu bulan sekali. 

Posyandu tersebut meliputi posyandu bayi balita dan anak-anak. 

Kegiatan posyandu ini meliputi penimbangan, pengukuran tinggi 

badan,pemberian makanan bergizi dan vitamin. Antusias dari warga 

sangat baik sehingga memperlancar kegiatan tersebut. 

5) Penyuluhan DBD  

Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat mengetahui dan memehami 

tentang bahaya penyakit deman berdarah yang disebebekan oleh 

nyamuk aides yang bisa mengancam jiwa dan keluarga. Kegiatan ini 

terlaksana tanggal 21 oktober 2016 di balai RW Baciro Gondokusuman. 

6) Penyelenggaraan Gotong royong 

Penyelenggaraan gotong royong ini bertujuan untuk menciptakan 

lingkungan disekitar masjid Darul Husna dan Baciro menjadi bersih. 

Begitu juga diadakan pemberantasan sarang nyamuk.Kegiatan ini di 

ikuti oleh bapak-bapak dan mahasiswa KKN. 
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7) Pengajian Remaja 

Pengajian Remaja ini dilaksanakan setiap hari kamis dirumah-rumah 

remaja dan bermanfaat untuk menjalin keakraban anatara remaja dan 

anak KKN serta meningkatkan religiusitas. 

8) Pengajian Ibu-ibu 

Pengajian Ibu-ibu dilaksanakan setiap hari rabu di Masjid Darul Husna 

kegiatan ini bermanfaat untuk memperlancarkan membaca AlQuran 

untuk Ibu-ibu yang belum lancar cara membacanya dan mau belajar Al 

Quran.  

9) Pengajian Warga 

Pengajian warga dilaksanakan setiap jumat dan bermanfaat untuk 

menjalin silaturahmi antar warga dan memberikan informasi dan 

pengetahuan tentang bidang keagamaan. 

 

 

B. EVALUASI 

Setelah membahas semua program yang dilaksanakan. Kami akan 

mengevaluasi kegiatan selama KKN dari 19 Oktober 2016 –18 Desember 

2016. Kegiatan tersebut terkait dengan bidang keilmuan, keagamaan, seni dan 

olahraga, serta kegiatan tematik  dan non tematik. 

Waktu pelaksanaan program kerja KKN tidak sesuai dengan perncanaan. 

Karena dalam pelaksanaan terdapat beberapa hambatan seperti kesibukan 

warga yang sulit diprediksi. Ada beberapa kegiatan yang tidak direncanakan 

karena permintaan masyarakat itu sendiri dan melihat kondisi masyarakat maka 

kelompok kami melaksanakan kegiatan-kegiatan tambahan yang berguna untuk 

membantu masyarakat di Baciro, Gondokusuman dalam menjalankan 

kegiatannya. Untuk   kegiatan yang terlaksana maupun yang tidak terlaksana 

sudah kami paparkan pada bagian pembahasan. 

 

 


