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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN EVALUASI 

A. PEMBAHASAN 

a. Program Bersama 

1) Keilmuan 

Tidak ada program bersama keilmuan 

2) Keagamaan 

2.1 Program bersama bidang keagamaan meliputi Pengajaran wudhu dan 

tayamum dilaksanakan pada 9 dengan durasi yang cukup lama karena 

menghafal bacaan dan gerakan dari wudhu cukup lama. Untuk pengajaran 

tayamum cukup dengan waktu singkat dapat dipahami oleh anak-anak 

berkelanjutan dari pengajaran wudhu. 

2.2 Pengajaran sholat jenazah untuk remaja, dilaksanakan pada 10 Februari 

2017, dengan durasi yang cukup lama karena menghafal bacaan dan 

gerakan dari sholat jenazah tidak lah cepat dan perlu beberapa kali 

dipraktikakkan dan dihafalkan. Sasaran pengajaran sholat jenazah yang 

dituju pada awalnya adalah remaja, namun karena antusias dari anak-anak 

TPA Al-Iman sendiri untuk mengikuti pengajaran sholat jenazah, maka 

remaja dan anak-anak ikut terlibat di dalamnya. Program keagamaan 

berjalan secara keseluruhan terlaksana dengan baik. Program ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk mengajarkan pada anak-anak agar dapat 

menghafal dan mempraktekkannya dikehidupan sehari-hari. Program ini 
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diharapkan dapat memberikan semangat bagi anak-anak untuk lebih giat 

lagi dalam belajar ilmu keagamaan. 

3) Seni dan Olahraga 

3.1 Dalam kegiatan program bersama terbagi menjadi dua subbidang yaitu 

Subbidang Seni dan Subbidang Olahraga. Program subbidang seni yaitu 

Pelaksanaan lomba mewarnai kaligrafi, program ini terlaksana pada tanggal 

13 Februari 2017.  

3.2 Program subbidang olahraga adalah Pelaksanaan Jum’at dan Minggu sehat, 

kegiatannya meliputi senam pada tiap hari Jum’at pagi, yaitu tanggal 27 

Januari, 3 dan 10 Februari 2017 dan satu kali jalan sehat pada hari Minggu 

tanggal 12 Februari 2017. Kegiatan olahraga tersebut rutin dilakukan bersama 

dengan seluruh pegawai Kecamatan Ambarawa dan Kelurahan yang ada di 

dalamnya, demi terwujudnya pola hidup sehat dengan rutin berolahraga. 

4) Program Tematik 

Program kerja tematik yang diangkat oleh Divisi 1.A.2 adalah tentang 

permasalahan yang ada pada  masyarakat dan potensi yang dapat dikembangkan 

dari masyarakat agar menjadi lebih produktif.  

4.1 Program kerja tersebut yang pertama adalah Penyuluhan penanganan 

bencana banjir pada masyarakat, berisikan sosialisasi penanganan banjir dan 

pembersihan sungai serta pemasangan talut untuk mencegah terjadinya banjir 

yang sering terjadi di bantaran sungai sekitar RW 4 Losari, Kelurahan 

Lodoyong. Kegiatan trsebut terlaksana pada tanggal 9 dan 12 Februari 2017 

dengan bekerjasama dengan BPBD dan Lurah untuk sosialisasi ketika ada 
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pertemuan RW serta warga sekitar ketika pembersihan sungai dan 

pemasangan talut pencegah banjir. 

4.2 Dilakukan juga program kerja Pengenalan rambu-rambu lalu lintas pada 

anak-anak, mengingat sering ditemukan orang dewasa bahkan anak-anak 

mengendarai motor tidak sesuai aturan dan membahayakan. Dikalsanakan 

pada tanggal 19 Februari 2017 sekaligus praktek simulasi.  

4.3 Warga di Kelurahan Lodoyong tercatat gemar membuang sampah di sungai, 

maka perlu membiasakan buang sampah pada tempatnya untuk anak-anak 

yang terlaksana pada tanggal 15 Februari 2017. 

4.4 Selain permasalahan masyarakat, program juga diambil dari potensi yang 

ada, yaitu wirausaha, dengan mengadakan pelatihan pengolahan kripik 

singkong dan  

4.5 Pembuatan ekstrak jahe, karena di daerah Ambarawa memiliki suhu yang 

cukup dingin.  

4.6 Program kerja yang disarankan dari Universitas sendiri adalah mengenai 

Olahraga Tonis dan Pelatihan Gerak dan Lagu untuk anak-anak, selain itu 

juga diadakan perlombaan adzan untuk meningkatkan minat dari anak-anak 

meramaikan masjid. Pengajian rutin juga dilaksanakan setiap hari Senin di 

Masjid Ummu Salamah Sanggrahan. 

5) Program Non Tematik 

Program kerja penyelenggaraan kerja bakti adalah program kerja yang 

bekerjasama dengan warga Kelurahan Lodoyong dengan tujuan menumbuhkan 

rasa gotong royong antar warga dan mencegah terjadinya banjir, pada awalnya 
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direncanakan bahwa program tersebut bertujuan untuk pemberantasan jentik 

nyamuk, namun yang lebih mendesak adalah mencegah taerjadinya banjir yang 

kemungkinan terjadinya lebih besar dibandingkan kasus Demam Berdarah. 

Terlaksana pada tanggal 12 Februari 2017. Dilakukan juga pendampingan 

kegiatan Posyandu yang dibimbing langsung oleh Bidan Desa, terlaksana pada 8 

dan 16 Februari 2017. Pelatihan pengolahan tepung mocaf terlaksana pada 

tanggal 13 Februari 2017 dengan sasaran ibu-ibu PKK. Pelaksaaan rapat dan 

pertemuan warga terlaksana pada tanggal  28 Januari, 9 dan 11 Februari 2017. 

Dilaksanakan pemasangan plang Kelurahan yang telah rusak dan pemasangan 

lampu penerangan untuk kantor kelurahan dan jalan sekitar kantor kelurahan pada 

tanggal 24 Januari, 5 dan 17 Februari 2017. 

b. Program individu 

Berikut penjelasan program kerja individu Kuliah Kerja Nyata Reguler periode 

LIX unit 1.A.2 yang telah terlaksana selama 30 hari di Kelurahan Lodoyong, 

Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. 

a) Nama   : Ahmad Fajar Romadhon 

NIM  : 1300006012 

Program Studi : Pendidikan Matematika 

1) Keilmuan 

1.3 Penyelenggaraan Pelatihan jarimatika dan menghafal cepat perkalian. 

Program kerja ini terbagi menjadi dua kegiatan yang pertama yaitu 

Memberikan pelatihan jarimatika dan cara cepat menghafal perkalian 

kepada anak-anak SD kelas 3,4 dan 5  di kelurahan Lodoyong yang 
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terlaksana pada 6 Februari 2017,  yang kedua Mengevaluasi pelatihan 

jarimatika yang sudah diberikan di kelurahan Lodoyong yang 

terlaksana pada 14 Februari 2017, dengan tujuan memberikan 

pengetahuan yang lebih kepada anak agar dapat melatih kreatifitas dan 

cara belajar yang menyenangkan karena pelajaran matematika bagi 

anak anak adalah pelajaran yang paling banyak tidak disenangi oleh 

anak anak, oleh karena itu perlu diberikan tekhnik-tekhnik tertentu 

agar anak anak semangat dalam belajar matematika.  

1.3 Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Untuk SD, SMP dan SMA 

Program kerja ini dilaksanakan pada tanggal 25 Januari, 2,6,27,29 

Februari 2017. Sasaran kegitan ini adalah Siswa SD, SMP dan SMA di 

Kelurahan Lodoyong. Program ini dilaksanakan untuk membantu 

kesulitan kesulitan siswa pada pelajaran matematika, misalnya untuk 

persiapan Ujian Nasional, Pengerjaan PR yang belum dimengerti, 

Belajar matematika. Program kerja ini gunanya untuk memberikan 

kefahaman lebih terhadap pelajaran matematika bagi siswa siswi SD, 

SMP dan SMA di kelurahan Lodoyong. 

2) Keagamaan 

Program keagamaan individu yaitu pendampingan TPA. Program 

keagamaan dilaksanakan dengan mendampingi anak-anak TPA di  masjid 

yaitu masjidAl – Iman. Kegiatan yang dilakukan diantaranya 

mendampingi anak-anak membaca iqro yaitu jilid 5. Program ini 
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terlaksana yaitu pada tanggal 24,25,27,30,31 januari, 1,2,3,6,8,9,20 

Februari 2017. 

3) Seni dan Olahraga 

1.1 Penyelenggaraan Pelatihan menggambar dan melukis untuk siswa SD 

kelas 1,2 dan 3. Program kegiatan Pelatihan menggambar dan melukis 

untuk siswa SD kelas 1,2 dan 3 terlaksana pada 20 februari 2017 

dengan adanya program ini diharapkan anak anak dapat lebih lebih 

kreatif dan dapat berimajinasi yang dapat meningkatkan pola pikir 

seorang anak sehingga anak anak menjadi aktif dan pintar terutama 

senang dalam belajar. 

1.2 Penyenggaraan pelatihan olahraga tonis untuk anak anak di kelurahan 

Lodoyong. Program kegiatan pelatihan olahraga tonis untuk anak 

anak di kelurahan Lodoyong yang terlaksana pada 5 februari 2017 

dengan adanya program kegiatan ini anak anak di ajarkan 

pengetahuan tentang olahraga tonis dan anak anak dilatih olah raga 

tonis sehingga dipilih beberapa anak untuk mewakili Kelurahan 

dalam rangka perlombaan tonis se kecamatan Ambarawa di tiga 

kelurahan yaitu Lodoyong, Baran dan Tambakboyo. 

4) Tematik dan Nontematik 

A. Tematik 

Penyelenggaraan pelatihan pembuatan kue kukus bakpao untuk ibu ibu 

pkk kelurahan Lodoyong, Program kegiatan   pelatihan pembuatan kue 

kukus bakpao untuk ibu ibu pkk kelurahan Lodoyong terlaksana pada 8 
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Februari 2017. Dengan adanya program kegiatan ini ibu ibu pkk di 

kelurahan Lodoyong dapat mempunyai pengetahuan bagaimana cara 

pembuatan bakpao dan sangat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan 

dan kemakmuran  terutama dalam menigkatkan di bidang sector 

perekonomian 

B. Nontematik 

1.1 Pelaksanaan Piket harian di Kelurahan, Program kegiatan Pelaksanaan 

Piket harian di Kelurahan terlaksana pada 26,30 januari 1,13 Februari 

2017 dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu dan 

meringankan tugas bapak lurah beserta staf stafnya di kantor kelurahan 

contohnya menginputkan data data kelurahan, membereskan berkas berkas 

di kelurahan dll. 

1.2 Pelaksanaan Piket masjid RW 6, Program kegiatan Pelaksanaan Piket 

masjid RW 6 di Kelurahan terlaksana pada 27 Januari 3,15,20 Februari 

2017 dengan adanya program kegiatan ini diharapkan dapat membantu 

dan meringankan tugas bapak takmir masjid di masjid Al-Iman bugisan di 

kelurahan Lodoyong contohnya membersihkan halaman masjid, 

membersihkan lantai masjid untuk persiapan sholat berjama’ah dan 

menata perlengkapan masjid.  

b) Nama   : Frida Nur Wiranti 

NIM  : 1300005232 

Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

1) Keilmuan 
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1.1 Pelatihan Membaca dan Menulis Halus 

Program kerja ini terbagi menjadi dua kegiatan yang pertama yaitu 

melakukan kegiatan pelatihan membaca untuk anak kelas 1 dan 2 SD 

di Kelurahan Lodoyong, yang kedua melakukan pelatihan menulis 

halus di Kelurahan Lodoyong. Program kerja ini terlaksana pada 

tanggal 31 Januari 2017, 3 Februari 2017, 13 Februari 2017, 15 Februari 

2017, 16 Februari 2017. 

1.2 Bimbingan Belajar 

Program kerja ini dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2017, 8 Februari 

2017. Sasaran awal kegitan ini adalah anak-anak dengan kategori kelas 

4 SD. Adapun mata pelajaran yang dibimbelkan adalah Matematika 

dan IPA. Adapun kegiatan pemberian bimbingan belajar di TPA Al-

Iman Bugisan 

2) Keagamaan  

Program keagamaan individu yaitu pendampingan TPA. Program 

keagamaan dilaksanakan dengan mendampingi ana-anak TPA di  satu 

masjid yaitu Masjid Al-Iman. Kegiatan yang dilakukan diantaranya 

mendampingi anak-anak membaca iqro. Program ini terlaksana pada 

tanggal 24, 25, 27, 30 Januari, 1, 2 , 3, 6 Februari 2017. 

Selain pendampingan TPA, program keagamaan individu yang dilakukan 

adalah mendampingi hafalan surat-surat pendek. Surat-surat pendek yang 

diberikan adalah surat Al-Kautsar dan surat Al-Kaafirun. Program ini 

terlaksana pada tanggal 7, 9 Februari 2017. 
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3) Seni dan Olahraga 

Program kegiatan kesenian ini adalah Melatih anak-anak gerak dan lagu. 

Program kegita melatih anak-anak gerak dan lagu terlaksana pada tanggal 

29 Januari 2017 dan sasarannya adalah anak-anak TPA Masjid Al-Iman, 

Bugisan. Selain melatih gerak dan lagu kepada anak-anak TPA Masjid Al-

Iman, Bugisan, program kegiatan kesenian yang terlaksana adalah 

memperkenalkan lagu Nasional, yaitu lagu Nasional Indonesia Pusaka. 

Program mengenalkan lagu nasional terlaksana pada tanggal 7 Februari 

2017. 

4) Tematik dan Non-tematik 

4.1 Pelaksanaan tugas administrasi Kelurahan Lodoyong 

Program non tematik yang pertama adalah Melaksanakan piket harian di 

Kelurahan Lodoyong. Program tersebut dilaksanakan pada tanggal 25, 27, 

30 Januari, 7 Februari 2017. 

4.2 Pendampingan SD 

Program pendampingan SD dibagi menjadi dua bagian, yang pertama 

yaitu mendampingi kegiatan belajar mengajar di SD N 1 Lodoyong 

dengan mata pelajaran Matemarika yang dilaksanakan pada tanggal 31 

Januari 2017. Kedua, mendampingi ekstrakurikuler di sekolah. 

Ekstrakurikuler yang didampingi adalah PRAMUKA yang dilaksanakn 

pada tanggal 29 Januari 2017. 

4.3 Pendampingan Arisan Ibu-Ibu 



69 
 

Program ini dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2017, pendampingan 

arisan ibu-ibu ini bertempat di kediaman ketua ibu PKK, yang kebetulan 

saat itu ibu-ibu PKK tengah mengadakan arisan. 

4.4 Pendampingan Pengajian Ibu-ibu 

Program pendampingan pengajian ibu-ibu dilaksankan pada tanggl 30 

Januari dan 2 Februari 2017. Pengajian ini bertempat di Masjid Umu 

Salamah. 

c) Nama   : Arya Ajisaka 

NIM  : 12020008 

Program Studi : Teknik Kimia 

1) Keilmuan 

1.2 Penyuluhan Tentang Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) 

Program kerja ini terlaksana pada 7 Februari 2017. Dalam 

penyuluhan ini saya mengajak ibu-ibu di Kelurahan Lodoyong untuk 

tanggap dan paham tentang pentingnya menjaga lingkungan 

khususnya pencemaran air sungai yang marak terjadi di lingkungan 

Kelurahan lodoyong. Bersama Kelurahan dan beberapa tokoh 

masyarakat kami menghimbau sekaligus mengedukasi ibu-ibu di 

Kelurahan lodoyong agar paham cara penanganan limbah B3 (Bahan 

Beracun dan Berbahaya). Efeknya setelah penyuluhan ibu-ibu paham 

bahwa pembuangan sisa rumah tangga berbahaya seperti air cucian, air 

sabun, dll dapat mencemari lingkungan dan mulai mengurangi 

pembuangan air limbah rumah tangga langsung ke sungai.   
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1.2 Pelatihan fungsi dasar dalam Microsoft Excel untuk anak-anak SD-SMP 

Program kerja ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama saya 

menyelenggarakan pelatihan menggunakan tools yang ada di Microsoft Excel 

untuk anak-anak SD-SMP di Kelurahan Lodoyong dan telah  dilaksanakan 

pada tanggal 25 Januari 2017. Kemudian tahap kedua saya 

menyelenggrakan pelatihan fungsi dasar aritmatika dalam Microsoft Excel 

untuk anak-anak SD-SMP di Kelurahan Lodoyong dan telah dilaksanaan 

pada tanggal 10 Februari 2017. Anak-anak di lingkungan Lodoyong 

sangat antusias dalam mengikuti pelatihan berbasis komputer ini serta 

orang tua yang sangat mendukung mengingat jarangnya pelatihan 

komputer di sekolah maupun tempat kursus diluar sekolah. Efeknya 

anak-anak sekarang menjadi lebih mahir dalam penggunahan 

Microsoft Excel dan lebih siap menghadapi kurikulum sekolah yang 

mulai marak menggunakan metode belajar digital berbasis komputer. 

1.2 Pelatihan Pembuatan Lilin di Kelurahan Lodoyong 

Program kerja ini terlaksana pada 7 Februari 2017. Dalam 

pelatihan ini saya mengajak ibu-ibu PKK untuk berkreasi dengan lilin. 

Antusias dan semangat yang ditunjukkan ibu-ibu selama pelatihan 

merupakan indikator keberhasilan dalam menjalankan program ini. 

Selain itu esensi dari pelatihan ini adalah memberikan kreatifitas baru 

kepada ibu-ibu PKK yang terkenal aktif juga inovatif dalam membuat 

karya cipta. Selain itu pelatihan ini diharapkan dapat menjadi cikal 

bakal UMKM baru oleh ibu-ibu PKK sehingga dapat menunjang 

perekonomian di kelurahan tersebut.  
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2) Keagamaan 

Program keagamaan individu yaitu pendampingan TPA. Program 

keagamaan dilaksanakan dengan mendampingi anak-anak TPA di  masjid 

Al-Iman Bugisan. Kegiatan yang dilakukan diantaranya mendampingi 

anak-anak menghafal juz amma (Al-kautsar dan Al-Asr), menghafal doa 

ibu-bapak dan doa keluar rumah serta membentuk karakter anak lewat 

cerita sifat-sifat Rasulullah. Program ini terlaksana yaitu pada tanggal 

24,25,30,31 Januari 2017 dan 1,9,12,13,15,16,20 Februari 2017. 

3) Seni dan Olahraga 

3.1 Pelaksanaan dan pengembangan kreativitas seni 

3.1.1 Menyelenggarakan pelatihan permainan gitar 

Menyelenggarakan pelatihan permainan gitar yang ada di 

Kelurahan Lodoyong dengan tujuan mengembangkan 

kreativitas seni bagi anak-anak di Kelurahan Lodoyong. 

Karena seni bermain gitar bisa dilakukan dimana saja maka 

sekiranya cocok untuk diajarkan bagi para remaja. Pelatihan ini 

diadakan pada tanggal 12 Februari 2017 yang bertempat di 

Posko KKN dengan sasaran anak-anak di Kelurahan 

Lodoyong. 

3.2 Penyelenggaraan Pelatihan Olahraga Tonis di Kelurahan Lodoyong 

Program kegiatan olahraga yaitu melatih anak-anak bermain 

TONIS. Program ini terlaksana dan dilaksanakan di lapangan balai 

desa Sukoreno. Melatih anak-anak bermain TONIS ini betujuan untuk 
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mengenalkan jenis olah raga dan untuk ikut lomba TONIS tingkat 

Kecamatan yang dilaksanakan Oleh KKN REGULER LXI  di Balai 

Kelurahan Baran. Pelatihan TONIS ini dilakukan seminggu sekali  

yaitu pada tanggal 5 Februari 2017 dan setiap hari minggu sore  yang 

bertempat di Balai Desa Kelurahan Lodoyong dengan sasaran anak-

anak Kelurahan Lodoyong. 

4) Tematik dan Non Tematik 

1.2 Tematik 

Pelatihan pembuatan ekstrak jahe tidak terlaksana sebagai program 

individu karena telah beralih menjadi program bersama, mengingat 

banyaknya warga yang antusias, sehingga perlu dilaksanakan oleh 

beberapa mahasiswa untuk beberapa sasaran ibu-ibu di Kelurahan 

Lodoyong. 

1.2 Non Tematik 

Pelaksanaan tugas administrasi, program kerja ini adalah 

membantu pekerjaan petugas kelurahan dan pengadministrasian kantor 

kelurahan bertujuan untuk mempermudah pekerjaan petugas 

kelurahan. Terlaksana pada tanggal 26, 30 Januari 13, 15 Februari 

2017. 

d) Nama   : Yanuais Ilmannafi’a 

NIM  : 1300023170 

Program Studi : Farmasi 

1) Keilmuan 



73 
 

1.2 Penyuluhan Tanaman Obat Keluarga terlaksana pada tanggal 15 

Februari 2017, berisikan materi terkait dengan pemanfaatan tanaman 

obat keluarga yang berada di sekitar masyarakat dan sering ditemui 

pada kehidupan sehari-hari untuk alternative terapi obat sintetis yang 

cenderung memberikan efek samping lebih tinggi dibandingkan obat-

obatan herbal. Sasarannya adalah pengurus PKS (Paguyuban Keluarga 

Sejahtera) karena dari PKS terdapat forum untuk membahas khusus 

mengenai kesehatan keluarga. 

1.2 Penyelenggaran Apoteker Junior dan PHBS terlaksana pada 30, 31 

Januari dan 2, 3 Februari 2017, bertujuan untuk mengenalkan kepada 

anak-anak (dalam hal ini siswa SD) tentang macam-macam bentuk 

sediaan obat, cara penggunaan dan cara pembuatannya secara 

sederhana, diharapakan anak-anak semakin mengenal profesi apoteker 

dan semakin tidak asing ketika melihat obat sehingga meminimalkan 

terjadinya kesalahan oengobatan karena mindset anak-anak yang 

cenderung menolak mengkonsumsi obat. Untuk PHBS (Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat) perlu ditanamkan sejak dini, sehingga tercipta 

pola hidup bersih dan sehat, terhindar dari penyakit yang mungkin 

mudah menginfeksi pada lingkungan yang kotor. 

1.2 Penyuluhan DAGUSIBU Obat-obatan terlaksana pada 14 Februari 

2017, penyuluhan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi 

terkait dengan bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, 

menyimpan dan membuang obat secara baik dan benar, sehingga tidak 
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ada kesalah pengobatan dan penyimpanan obat serta mencegah 

terjadinya penyalahgunaan dan pencemaran lingkungan dikarenakan 

pembuangan obat secara tidak tepat. 

2) Bidang Keagamaan 

Pendampingan Iqra’ dan Al – Qur’an untuk anak-anak TPA 

Program keagamaan individu yaitu pendampingan TPA. Program 

keagamaan dilaksanakan dengan mendampingi anak-anak TPA di  masjid 

yaitu masjidAl – Iman. Kegiatan yang dilakukan diantaranya 

mendampingi anak-anak membaca iqro yaitu jilid 4. Program ini 

terlaksana yaitu pada tanggal 24,25,27,30,31 januari, 6,7,9,11,12,20 

Februari 2017. 

3) Seni dan Olahraga 

Penyelenggaraan Pelatihan menggambar dan mewarnai kartun untuk anak-

anak. Program kegiatan Pelatihan menggambar dan melukis untuk anak-

anak  terlaksana pada 20 februari 2017 dengan adanya program ini 

diharapkan anak anak dapat lebih lebih kreatif dan dapat berimajinasi yang 

dapat meningkatkan pola pikir seorang anak sehingga anak anak menjadi 

aktif dan pintar terutama senang dalam belajar. 

4) Tematik dan Non Tematik 

1.2 Tematik 

Penyuluhan penyakit demam berdarah tingkat RW se-Kelurahan 

Lodoyng, terlaksana pada tanggal 4 Februari untuk penyuluhannya dan 

tanggal 1,2,3 Februari untuk pemantauan jentik nyamuk di rumah 
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warga. Program ini ada karena sesuai dengan informasi yang telah 

didapatkan dari Kelurahan bahwa prevalensi terjadinya penyakit 

demam berdarah di lingkungan Kelurahan Lodoyong cukup tinggi. 

Diharapkan dengan dilakukan penyuluhan dan pemantauan, 

pemberantasan jentik nyamuk di rumah-rumah warga dapat 

menurunkan angka prevalensi demam berdarah, dan dapat berlanjut 

kesadaran masyarakat untuk melakukan pemberantasan jentik nyamuk 

bersama dengan Jumantik dari tingkat Kelurahan. 

1.2 Non Tematik 

Pelaksanaan tugas administrasi, program kerja ini adalah membantu 

pekerjaan petugas kelurahan dan pengadministrasian kantor kelurahan 

bertujuan untuk mempermudah pekerjaan petugas kelurahan. 

Terlaksana pada tanggal 25, 26 Januari 6, 7 Februari 2017. 

e. Nama   : Pegi Melati Sukma 

NIM  : 1300008166 

Program Studi : Pendidikan Biologi 

1) Keilmuaan 

1.1 Pelatihan tentang IPA Biologi 

Kegiatan yang pertama pada program ini adalah melatih 

membuat herbarium bagi anak-anak usia anatara 7-11 tahun yang 

tinggal di Kelurahan Lodoyong. Herbarium adalah koleksi specimen 

tanaman yang diawetkan. Sasaran dari pelatihan ini adalah anak-anak 

TPA yang usianya antara 7-11 tahun. Tujuan dari kegiatan ini adalah 

mengenalkan anak tentang apa sih itu herbarium dan bagaimana cara 

pembuatannya. Program ini direncanakan pada tanggal 31 Januari 
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2017. Tetapi program terlaksana pada tanggal 25 Januari 2017, hal ini 

disebabkan karena menyesuaikan dengan jadwal anak-anak yang 

TPA. Kegiatan yang kedua adalah Menyelenggarakan games IPA 

bagi anak-anak SD yang tinggal di Kelurahan Lodoyong. Games yang 

pertama adalah Lomba mewarnai organ-organ pada manusia, sasaran 

dari kegiatan ini adalah anak-anak TPA, kegiatan ini bertujuan untuk 

mengasah kreatifitas anak-anak TPA dan mengenalkan tentang 

system organ yang ada pada manusia. Program ini direncanakan pada 

tanggal 2 Februari 2017 namun terlaksana pada tanggal 6 Februari 

2017, hal ini disebabkan karena pada tanggal 6 Februari di jadwalkan 

untuk mewarnai setelah pendampingan ngaji. Games yang kedua 

adalah Tebak Cepat IPA Biologi, sasaran dari games ini adalah siswa-

siswi SDN Lodoyong 01 dengan memberikan beberapa pertanyaan 

seputar tentang IPA Biologi diharapkan siswa-siswi mampu 

menjawab dengan tepat, tujuannya adalah untuk melatih mental dan 

keberanian anak-anak dalam memberikan jawaban. Peserta yang 

mampu menjawab dengan benar diberi hadiah. Program ini 

direncanakan pada tanggal 4 Februari 2017 tetapi terlaksana pada 

tanggal 31 Januari 2017, hal ini disebabkan karena pihak sekolah 

menjadwalkan pada tanggal tersebut. 

1.2 Melaksanakan Bimbingan Belajar IPA Biologi 

Bimbingan belajar dilaksanakan seusai TPA, dengan sasaran anak-

anak TPA dan anak-anak sekitar posko. Program bimbingan belajar 

ini bertujuan untuk membantu meringankan beban anak-anak SD-

SMP yang memiliki tugas rumah yang berat pada pelajaran IPA. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25,26,27,29,30 Januari dan 3 

Februari 2017. 

2) Bidang Keagamaan 

Program pendampingan TPA yaitu untuk mendampingi Iqro jilid 2 

di masjid Al Iman Bugisan yang ada di Kelurahan Lodoyong. Selain 

mendampingi membaca Iqro jilid 2  juga mendampingi menulis kaligrafi, 
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dalam hal ini santri-santri menuliskan kembali bacaan yang mereka baca 

kemudian dinilai. Hal ini bertujuan untuk melatih santri dalam menulis 

huruf arab dengan baik dan benar selain itu juga agar santri ada kegiatan 

setelah membaca iqra dan atau sembari menunggu giliran mengaji. 

Program ini terlaksana pada tanggal  24,25,27,30,31,1,2,3,6,8,9,14. 

Sasaran program ini adalah anak-anak santri TPA. 

 

3) Bidang Seni dan Olahraga 

3.1 Pelatihan gerak dan lagu 

Program pelatihan gerak dan lagu adalah mengajarkan gerakan 

yang disesuaikan dengan lagu yang telah dipilih. Ini merupakan salah satu 

alternatif pembelajaran untuk anak-anak agar lebih meningkatkan 

kecerdasan musikal dan kinestetik.Gerak dan lagu membutuhkan 

keterampilan dalam mengkoordinasikan antara gerakan/motorik dan juga 

lagu. Program ini ditujukan untuk anak-anak SD, yang dilakukan di 

halaman masjid Al Iman Bugisan pada tanggal 28, 29 Januari, 5 Februari 

2017.Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan 

motorik halus dan kasar bagi anak.Selain itu untuk meningkatkan jiwa 

seni dan meningkatkan rasa percaya diri pada anak-anak SD. Setelah 

melatih beberapa kali kemudian diadakan lomba gerak lagu antar regu di 

kelurahan Lodoyong yang kemudian diseleksi untuk di lombakan antar 

kelurahan Lodoyong, Baran dan Tambakboyo. 

 

4) Bidang Tematik dan Non Tematik 

4.1 Penyuluhan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif) 

Penyuluhan NAPZA dilakukan di SDN Lodoyong 01 dengan 

sasaran anak-anak kelas 1-5 SD dengan waktu bergantian. Program ini 

bertujuan untuk mensosialisasi tentang bahayanya NAPZA bagi generasi 

muda, karena sosialisasi harus dilakukan sedini mungkin oleh karena itu 

sasaran yang tepat adalah anak-anak SD dengan pendampingan dari guru. 
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Program ini terlaksana pada tanggal 31 Januari 2017 dengan lokasi di 

SDN Lodoyong 01 dan sasaran anak-anak SD kelas 1-5. 

4.2 Penyelenggaraan Tes Buta Warna 

Tes buta warna dilaksanakan 2 kali yang pertama di TPA Al Iman 

Bugisan dengan sasaran santri-santri TPA Al Iman Bugisan, kegiatan ini 

dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2017. Kegiatan yang kedua 

dilaksanakan di SDN Lodoyong 01 dengan sasaran siswa-siswa SDN 

Lodoyong 01, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2017. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan buku ishihara pada 

anak. 

4.3 Pelaksanaan Piket Kelurahan 

Piket kelurahan dilaksanakan setiap hari senin-jumat dengan jadwal 

yang telah ditentukan, tujuannya adalah untuk membantu administrasi di 

kantor kelurahan Lodoyong. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25.26,30 

Januari, 6 Februari di kantor kelurahan Lodoyong. 

4.4 Pelaksanaan Piket Masjid 

Piket masjid dilaksanakan di masjid Al Iman Bugisan. Kegiatan ini 

dilaksanakan pada tanggal 27 Januari, 3,6,13,15 Februari 2017. 

 

e) Nama   : Regina Amelia Ulfa 

NIM  : 1300001142 

Program Studi : Bimbingan dan Konseling 

1) Keilmuan 

1.1 Penyelenggarakan layanan Bimbingan Pribadi 

Program kerja ini terbagi menjadi dua kegiatan yang pertama yaitu 

Membangun sikap bersyukur kepada anak-anak TPA Al-Iman di 

Mesjid Al-iman Bugisan, Lodoyong-Ambarawa, Kabupaten Semarang 

yang terlaksana pada 26 Februari 2017,  yang kedua Mengembangkan 
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sikap jujur kepada anak-anak TPA Al-Iman di Mesjid Al-iman 

Bugisan, Lodoyong-Ambarawa, Kabupaten Semarang yang terlaksana 

pada 27 Februari 2017, dengan tujuan memberikan edukasi yang baik 

akan pentingnya rasa bersyukur dalam hidup dan pentingnya bersikap 

jujur dalam bersikap dengan harapan bisa di terapkankannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

1.1 Penyelengarakan layanan Bimbingan Kelompok Program kerja ini di 

bagi menjadi dua kegiatan, yang pertama Game kerjasama 

dilaksanakan pada tanggal 31 Januari dan 8 Februari 2017. Kegiatan 

ini menggunakan teknik game yang bertemakan tentang kerjasama. 

Dengan tujuan agar anak-anak mampu berlatih untuk bisa bekerjasama 

dalam tim maupun dengan dirinya sendiri untuk bisa menyelesaikan 

sebuah permasalahan ataupun untuk mencapai sebuah tujuan. Kegitan 

kedua yaitu Game meningkatkan kreativitas diri kegiatan ini masih 

tetap menggunakan game yang melatih anak-anak untuk bisa berkreasi 

sekretif mungkin menggunakan bahan-bahan bekas ataupun kertas 

lipat, mengubah sesuatu yang sederhana menjadi lebih bernilai seni.  

Sasaran kegitan ini adalah yaitu anak-anak TPA Al-Iman di Mesjid Al-

iman Bugisan, Lodoyong-Ambarawa,Kabupaten Semarang.  

1.1 Penyelenggaraan pemutaran film tentang edukasi Program kerja ini 

dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2017, kegiatan ini yaitu 

memberikan film-film edukasi kepada anak-anak bertemakan 

kehidupan sehari-hari setelah menonton film, anak-anak pun di  minta 
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untuk mengambil makna dari film yang telah di tonton. Hal ini 

bertujuan agar anak lebih mudah mengingat dan mampu 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sasaran yang di tuju 

yaitu TPA Al-Iman di Mesjid Al-iman Bugisan, Lodoyong-

Ambarawa,Kabupaten Semarang 

1.1 Penyelenggaraan Bimbingan belajar 

Program kerja ini terbagi menjadi dua kegiatan yang pertama yaitu 

Pengenalan macam – macam profesi kepada anak-anak dengan tujuan 

agar anak-anak mengetahui berbagai macam profesi yang ada dan 

mampu memotivasi anak-anak agar mempunyai sebuah cita-cita dan 

berusaha untuk bisa meraihnya. 

Kegiatan yang kedua yaitu Menumbuhkan sikap kepemimpinan 

melalui game kegiatan ini dengan tujuan agar anak mampu menjadi 

seorang pemimpin baik dalam lingkup kecil maupun besar, melatih 

juga kepercayaan diri anak supaya bisa lebih percaya diri. Sasaran 

dalam kegiatan ini adalah anak-anak TPA Al-iman Bugisan, 

Lodoyong, Ambarawa. 

2) Keagamaan 

1.1 Penyenggaraan pengajian TPA 

Program keagamaan dilaksanakan dengan mendampingi anak-anak 

TPA di satu masjid yaitu masjid Al-Iman. Kegiatan yang dilakukan 

diantaranya mendampingi anak-anak membaca iqro yaitu jilid 1. 
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Program ini terlaksana yaitu pada tanggal 24,25,29,31 Januari, 1,2,3,6 

Februari 2017 

1.1 Melatih hafalan surat-surat pendek 

Program kerja ini yaitu melatih anak-anak untuk bisa menghafal surat-

surat pendek, surat yang dipilih adalah surat An-nas yang dilaksanakan 

pada tanggal 25,27 januari,6 Februari 2017. Sasaran yaitu anak- anak 

TPA Al-Iman di Mesjid Al-iman Bugisan, Lodoyong-

Ambarawa,Kabupaten Semarang. 

1.1 Melaksanakan pendampingan santri untuk menghafalkan doa sehari-

hari 

Program kerja ini mendampingi anak-anak Tpa untu menghafal doa 

sehari-hari yaitu doa bangun tidur dengan tujuan agar anak-anak tidak 

hanya ketika akan pergi tidur ia membaca doa tetapi ketika bangun 

tidurpun bisa tetap berdoa. 

3) Seni dan Olahraga 

Program kegiatan kesenian ini adalah Pelatihan Gerak dan Lagu dengan 

kegiatan Melatih lagu untuk tari islami. Program kegiatan Melatih lagu 

untuk tari islami terlaksana pada tanggal 28 Januari,5 Februari 2017 dan 

sasarannya peserta lomba yang dipilih dan dilatih untuk perlombaan gerak 

dan lagu tingkat kecamatan dengan sasaran anak-anak TPA. 

4) Subbidang Tematik 

Tidak ada program individu Subbidang Tematik. 
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5) Subbidang Nontematik 

1.1 Pelaksanaan tugas administrasi 

Program kerja ini adalah membantu pekerjaan petugas kelurahan dan 

pengadministrasian kantor kelurahan bertujuan untuk mempermudah 

pekerjaan petugas kelurahan. 

1.1  Pelatihan untuk anak-anak INKLUSI/ ABK 

Program ini adalah pengganti program yang sebelumnya adalah PEER 

KONSELING alasan penggantian program ini melihat dari sasaran 

program yang mengarah kepada anak remaja. Mengingat sulitnya 

mengumpulkan anak-anak remaja pada saat itu, maka program di ganti 

dengan pelatihan untuk anak-anak Inklusi/ABK yang ada di SD Negeri 

Lodoyong 1. Pelatihan yang di berikan adalah pelatihan mewarnai 

buah-buahan dan binatang sebagai pengenalan kepada anak-anak ABK 

akan buah-buah dan binatang. Antusias anak-anak ABK sangat baik 

dan sangat menyenangkan.  

1.1 Penyelenggaraan pembersihan masjid 

Program kerja ini adalah pembersihan masjid Al-iman sebelum 

diadakannya solat jumat dan pembersihan mesjid secara rutin sebelum 

diadakannya TPA. Sasaran di mesjid Al-Iman Bugisan. 

g) Nama  : Dona Yuswanti 

NIM  : 1300012047   

Program Studi : Akuntansi 

1) Keilmuan 
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1.1 Pelatihan Pembukuan 

Program ini memberikan pendampingan administrasi pembukuaan 

terutama pembukuan keuangan dengan sasaran pengurus/kader posyandu 

balita RW 2 wilayah Sanggrahan Kelurahan Lodoyong. Program ini 

terlaksana dan dilaksanakan di Rumah Ibu Eny pada tanggal 16 Februari 

2017. 

1.2 Penyelenggaraan Sosialisasi Ekonomi Syariah 

Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang system 

ekonomi syariah kepada remaja, meliputi konsep dasar perekonomi Islam, 

definisi ekonomi dalam Islam, sumber hukum dalam Islam, jenis-jenis 

transaksi dalam ekonomi Islam, dan jenis-jenis transaksi yang dilarang 

dalam Islam. Sosialisasi tentang ekonomi syariah ini diharapkan dapat  

memberikan dampak positif kepada remaja di Kelurahan Lodoyong agar 

dapat membedakan transaksi ekonomi yang diperbolehkan dan yang 

dilarang dalam Islam. Program kerja ini dilaksanakan pada tanggal 11 

Februari 2017 bertempat di Masjid Al Iman Bugisan Lodoyong 

Amabarawa dengan sasaran remaja masjid. 

1.3 Bimbingan Belajar 

Belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang 

kemudian menimbulkan perubahan. Untuk memunculkan perubahan dalam 

diri siswa (terutama siswa/ siswi SD), maka diadakan program bimbingan 

belajar, dalam hal ini adalah program bimbingan belajar IPS. Selain program 

bimbingan belajar IPS, dilaksanakan pendampingan mnegerjakan PR untuk 



84 
 

anak-anak SD. Pendampingan  mengerjakan PR ini bertujuan untuk  

membantu meringankan beban anak-anak SD yang memiliki tugas rumah. 

Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Al Iman Bugisan  dari jam 15.00 sampai 

dengan selesai, dan terlaksana pada tanggal 25, 27 Januari 2017 & 7, 15 

Februari 2017 untuk bimbel IPS dan 24, 29 Januari 2017 & 6, 16 Februari 

untuk mendamoingi mengerjakan PR. 

2) Bidang Keagamaan  

2.1 Pendampingan TPA 

Kegiatan dalam Program pendampingan TPA meliputi mendampingi 

membaca iqra 5, hafalan doa sehari-hari dan mendampingi menulis Arab 

untuk anak-anak TPA Al Iman Bugisan. Kegiatan mendampingi membaca 

iqra 5 yang diadakan di TPA Al Iman Bugisan dilaksanakan setiap hari Senin 

sampai dengan Jumat sore yang dibagi dalam 8x pertemuan. Pembagian 

jadwal untuk mendampingi membaca iqra 5 yaitu pada minggu pertama 2x 

pertemuan  untuk halaman 1-6 pada tanggal 24 & 25 Januari 2017. Minggu 

kedua 2x pertemuan untuk halaman 7-12 pada tanggal 27 & 31 Januari 2017, 

minggu ketiga 2x pertemuan untuk halaman 13-19 pada tanggal 1 & 3 

Februari 2017, dan yang terakhir pada minggu keempat 2x pertemuan untuk 

halaman 20-26 pada tanggal 6 & 8 Februari 2017. Kegiatan dalam 

pendampingan TPA yang kedua adalah hafalan doa sehari-hari. Doa sehari-

hari yang dihafalkan adalah doa keluar rumah dan doa bercermin. Hafan doa 

sehari-hari dibagi dalam 4 sesi yang dilaksanakan dalam 2x pertemuan yaitu 

pada tanggal 25 & 27 Januari 2017.  
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Kegiatan dalam pendampingan TPA yang ketiga yaitu 

mendampingi menulis Arab. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan 

mengasah kemampuan anak-anak TPA dalam menulis Arab dan menjaga 

ketenangan dan ketertiban selama kegiatan TPA berlangsung yang 

dilaksanakan pada tanggal 30 Januari & 3 Februari 2017.  

3) Bidang Seni dan Olahraga 

3.1 Pelatihan Kreatifitas Kerajinan Tangan 

Program ini betujuan untuk meningkatkan kretifitas Ibu-ibu di Kelurahan 

Lodoyong dalam rangka menigkatkan perekonomian masyarakat yang 

disesuaikan dengan wilayah tempat tinggal masyarakat yaitu daerah perkotaan, 

dengan mengadakan pelatihan pembuatan souvenir yang berbahan dasar sapu 

tangan handuk. Sasaran dari program ini adalah Ibu-ibu PKK dan terlaksana pada 

tanggal 7 Februari 2017 bertempat di rumah Ibu Eny selaku ketua PKK. 

3.2 Pelatihan Gerak dan Lagu 

  Program kegitan kesenian yang kedua adalah Pelatihan Gerak dan Lagu 

 dengan kegiatan Melatih Gerak dan Lagu untuk tari Islami dengan sasaran 

 anak-anak TPA Al Iman Bugisan yang dipilih untuk perlombaan gerak dan 

 lagu tingkat kecamatan.  Program kegiatan ini terlaksana pada tanggal 28,29 & 

 5 Februari 2017 yang bertempat di halaman Masjid Al Iman Bugisan,

 Lodoyong Ambarawa.  

4) Bidang Tematik dan Nontematik 

Program kegiatan tematik dan nontematik yang terlaksana yaitu pelaksanaan 

piket harian di Kelurahan yang dilaksanakan selama 4x yaitu pada tanggal 26, 30 
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Januari & 3,6 Februari 2017 dengan membantu dalam pelayanan administrasi 

yang ditujukan untuk masyarakat Kelurahan Lodoyong. Prorgam kegiatan yang 

kedua yaitu Pengenalan Aksara Jawa kepada anak-anak SD/TPA. Kegiatan yang 

dilaksanakan adalah melatih membaca dan menulis aksara Jawa agar anak-anak 

menguasai aksara Jawa, mengingat membaca dan menulis akasara Jawa  

merupakan bagian dari mata pelajaran Bahasa Jawa yang diujikan dalam UKK  

maupun UAS bagi sekolah yang berada di wilayah Jawa Tengah. Kegiatan ini 

berlangsung pada tanggal 2,6,8,&14 Februari 2017.  Program kegiatan yang 

ketiga adalah Menyelenggarakan Pembersihan Masjid sasaran dari kegiatan ini 

adalah Masjid Al Iman Bugisan dan terlaksana pada tanggal 27 Januari, 3 & 15 

Februari 2017. Program kegiatan selanjutnya yaitu Pendampingan TK yang 

terlasana pada tanggal 1 Februari 2017 bertempat di TK ABA 2 Losari dengan 

sasaran Guru TK ABA 2 Losari. Program kegiatan yang terakhir yaitu mengikuti 

kegiatan senam lansiaRW 2 yang terlasana pada tanggal 13 Februari 2017 

bertempat di Rumah Ibu Eny.  

h) Nama   : Egia Annisa Putri 

NIM  : 1300012071 

Program Studi : Akuntansi 

1) Bidang Keilmuan 

1.1 Penyelenggaraan menabung sejak dini  

 1.1.1 Menyelenggarakan menabung untuk anak-anak TPA  

Program ini bertujuan untuk memberikan dorongan atau motivasi 

agar anak-anak mau belajar untuk menabung. Dengan adanya 
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program kebiasaan menabung juga akan membuat anak-anak 

menjadi terbiasa menabung dan lebih memilih memasukkan sisa 

uangnya ke tabungan di bandingkan untuk membeli barang-barang 

yang kurang bermanfaat. Program ini dilaksanakan pada tanggal 27 

Januari, 1, 6, 8, 16 Februari 2017 pukul 15.00-16.00 bertempat di 

Masjid Al – Iman Bugisan dengan sasaran santri TPA. 

1.2   Penyelenggaraan sosialisasi mata uang asing 

 1.2.1 Melakukan pengenalan mata uang rupiah dan uang asing 

melalui gambar kepada anak-anak. 

Program kerja ini dilaksanakan di Masjid Al – Iman Bugisan 

tanggal 29 Februari 2017 pukul 16.00 - 17.00 dengan sasaran anak-

anak TPA, harapannya dengan diadakannya kegiatan ini melalui 

gambar-gambar anak-anak dapat meningkatkan pengetahuan 

mengenai mata uang yang ada di seluruh dunia.  

1.3 Pelaksanaan bimbingan belajar untuk SD/MI 

1.3.1 Mendampingi pengerjaan PR anak-anak SD/MI 

Program bimbingan belajar ini bertujuan untuk membantu 

meringankan beban anak-anak SD/MI yang memiliki tugas rumah 

yang berat pada semua mata pelajaran SD/MI. Kegiatan ini 

dilaksanakan pada tanggal 125, 29 Januari, 3, 8 Februari 2017 yang 

bertempat di Masjid Al – Iman Bugisan. 

2) Bidang Keagamaan 

2.1 Penyelenggaraan Pengajian TPA  Anak-Anak 

2.1.1 Pendampingan Iqra’ dan Al – Qur’an untuk anak-anak TPA 
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Program pendampingan Iqra’ dan al – qur’an ini sangat penting 

untuk anak-anak usia dini sampai SD, diharapkan mereka dapat lancar 

dalam membaca Al-Quran kedepannya. Program ini dilaksankan pada 

tanggal 24, 25, 30, 31 Januari, 2, 6, 7, 9 Februari 2017 pukul 15.00-

16.00 WIB bertempat di Masjid Al – Iman Bugisan dengan sasaran 

santri TPA.  

2.1.2 Melatih hafalan surah pendek untuk anak-anak TPA 

Selain mendampingi membaca Iqro’ dan Al-qur’an juga 

menghafalkan surah-surah pendek seperti surah Ad-Duha dan At-tin 

dimana menghafal surah-surah pendek bertujuan untuk melatih anak-

anak sejak kecil agar mampu menguasai bacaan Arab dan surah-surah 

pendek yang telah diajarkan. Program ini terlaksana pada tanggal  5, 6, 

7 Februari 2017. Sasaran program ini adalah anak-anak santri TPA Al 

– Iman Bugisan. lagu Islami 

2.2 Pembinaan TPA 

2.1.3 Melatih nyanyian lagu- lagu untuk anak-anak TPA 

Program ini bertujuan untuk memberikan beberapa selingan 

hiburan seperti bernyanyi bersama-sama untuk membangun semangat 

belajar mereka. Program ini terlaksana pada tanggal 31 januari dan 7 

februari 2017 dan sasaran program ini adalah anak – anak TPA Al – 

Iman Bugisan. 

3) Bidang Seni dan Olah Raga 

3.1 Peningkatan Kreativitas Anak 
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3.1.1 Kreasi Mewarnai 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas anak-

anak dalam memadupadankan warna. Program ini 

dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2017  bertempat di 

Masjid Al – Iman Bugisan dengan sasaran santri TPA. 

3.2 Pelatihan Gerak dan Lagu  

Gerak dan lagu merupakan salah satu alternative pembelajaran untuk 

anak-anak agar lebih meningkatkan kecerdasan musical dan kinestik 

pada anak. Gerak dan lagu mengkoordinasikan antara gerakan/motorik 

dengan lagu. Program ini ditujukan untuk anak-anak setara SD yang 

dilakukan di Majid Al – Iman Bugisan pada tanggal 28 Januari 2017. 

Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan anak. 

selain itu untuk meningkatkan jiwa seni dan meningkatkan rasa 

percaya diri anak-anak TK dan SD. 

4) Bidang Tematik dan NonTematik 

4.1 Pelaksanaan tugas administrasi 

4.1.1 Melaksanakan tugas administrasi kelurahan Lodoyong 

Kegiatan ini dilakukan mahasiswa KKN guna membantu tugas 

administrasi di kelurahan Lodoyong agar mengurangi tugas yang 

diberikan kepada staff-staff kelurahan Lodoyong. Program ini 

terlaksana pada tanggal 26,30,31 Januari ,7 februari 2017 yang 

bertempat di Kantor Kelurahan Lodoyong. 

4.2 Pendampingan kegiatan POSYANDU 
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Mendampingi kegiatan POSYANDU 

Kegiatan ini berisi tentang penimbangan bayi, pengukuran 

tinggi badan, lingkar kepala, pemberian makanan 4 sehat 5 sempuna, 

imunisasi, dan pengobatan sederhana untuk anak yang sakit. Kegiatan 

Posyandu terlaksana pada tanggal 16 februari 2017 yang bertempat di 

Rumah Ibu Eny. 

 

4.3 Penyelenggaraan pembersihan masjid 

Menyelenggarakan pembersihan masjid 

Kegiatan ini dilakukan mahasiswa KKN di bantu oleh warga untuk 

pembersihan masjid. Secara fisik, masjid adalah bangunan biasa yang 

terdiri atas lantai, tiang, dan atap. Namun, secara spiritual, masjid 

adalah poros nadi umat yang sangat fundamental. Selain menjadi 

perekat umat di mana mereka bisa menebarkan kebajikan, masjid juga 

merupakan media bagi sang Muslim agar sukses dalam menjalin 

hubungan vertikal dengan Allah; melalui masjid, sang Muslim bisa 

melakukan mi'raj menuju Ilahi. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk  

para jamaah masjid keasrian dan kebersihan masjid mendukung 

kekhusyukan para jamaah masjid yang sedang beribadah. Kegiatan ini 

terlaksana pada tanggal 27 Januari, 3, 6 Februari 2017 yang bertempat 

di Masjid Al – Iman bugisan. 

4.4 Pendampingan kegiatan TK  

Mendampingi kegiatan TK 
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Kegiatan  TK sebagian besar merupakan kegiatan yang 

mengenalkan anak-anak pada pengetahuan-pengetahuan yang baru 

yang nantinya mereka dapatkan pada pendidikan sekolah dasar, 

menengah hingga pendidikan perguruan tinggi. Kegiatan ini terlaksana 

pada tanggal 1 Februari 2017 bertempat di TK ABA 02 Lodoyong.  

4.5 Pendampingan kegiatan ibu – ibu PKK 

Mengikuti kegiatan ibu-ibu PKK  

Pendampingan kegiatan ibu-ibu PKK membuat mahasiswa 

lebih dekat dengan masyarakat. Tidak hanya tegur sapa saja tetapi 

juga ikut berpatisipasi dalam kegiatan formal saja melainkan informal 

yaitu kegiatan arisan yang dilakukan pada tanggal-tanggal yang sudah 

terjadwalkan. 

i) Nama   : Awendsa Tazakka Shafirannuri 

NIM  : 1300004250 

Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris  

1) Keilmuan 

1.3 Pelatihan Speaking 

Program kerja ini terbagi menjadi dua kegiatan yang pertama yaitu 

melatih kepada anak-anak tentang Public Speaking kepada anak-anak 

di kelurahan Lodoyong  yang terlaksana pada 6 Febuari 2017, yang 

kedua Melatih anak-anak tentang baca puisi bersama anak-anak di 

kelurahan Lodoyong yang terlaksana pada 27 Januari 2017. 

1.3 Pelaksanaan bimbingan belajar bagi anak-anak 
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Program Program kerja ini mempunyai satu kegiatan dengan empat 

mata pelajaran yang di ajarkan. Tujuan program kerja ini adalah agar 

anak – anak bisa lebih memahami mata pelajaran dalam kosa kata 

maupun pengucapan.  

Kegiatan ini berupa Mendampingi pengerjakan PR kepada anak-anak 

SD dengan beberapa mata pelajaran, seperti: Stationaries, Greetings, 

Days, dan Vocabularies. Sasaran pada kegiatan ini adalah anak-anak 

di kelurahan Lodoyong  yang terlaksana pada 25, 26 Januari, 1, 2, 3, 

dan 4 Febuari 2017.  

2) Keagamaan 

Program keagamaan individu yaitu pendampingan TPA. Program 

keagamaan dilaksanakan dengan mendampingi anak-anak TPA di  masjid 

Al – Iman, Bugisan. Kegiatan Pertama yang dilakukan diantaranya 

mendampingi anak-anak membaca iqro yaitu jilid 2. Program ini 

terlaksana yaitu pada tanggal 24, 25, 29, 30, 31 Januari, dan 2 Febuari 

2017. Kegiatan Kedua yaitu Melatih hafalan surat pendek untuk anak – 

anak TPA  di Masjid Al – Iman. Surat pendek tersebut adalah Al- 

Fathihah, Al- Kafirun, dan An-Nasr. Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 

25, 27, dan 29 Januari 2017.  

3) Seni dan Olahraga 

Program kegiatan kesenian ini adalah Pelatihan Gerak dan Lagu dengan 

kegiatan Melatih lagu untuk tari islami. Program kegiatan Melatih lagu 

untuk tari islami terlaksana pada tanggal 28, 29, 30 Januari, 5 Februari 
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2017 dan sasarannya peserta lomba yang dipilih dan dilatih untuk 

perlombaan gerak dan lagu tingkat kecamatan.  

4) Non Tematik 

4.1 Pelaksanaan Tugas Administrasi Kelurahan Lodoyong 

Program Non Tematik ini mempunyai satu kegiatan yaitu Melaksanakan 

tugas administrasi di Kelurahan Lodoyong. Kegiatan ini terlaksana pada 

tanggal 25, 26, 27, dan 30 Januari 2017.  

4.2 Pendampingan  Ibu PKK 

     Program ini mempunyai satu kegiatan yaitu Mendampingi  

Ibu PKK yang terdapat di daerah Kelurahan Lodoyong. Kegiatan ini 

terlaksana pada tanggal 7 dan 8 Febuari 2017 bertempat di rumah Ibu Eny.  

4.3 Pendampingan pertemuan silaturahmi  

Program ini mempunyai satu kegiatan yaitu Mendampingi pertemuan 

silaturahmi yang bertempat di rumah Pak RT 04. Sasaran awal kegiatan ini 

adalah RW 06 akan tetapi, diganti menjadi RT 04 karena pada bulan 

tersebut, hanya ada pertemuan di RT 04. Kegiatan ini terlaksana pada 

tanggal 9 Februari 2017.  

4.4 Pendampingan Alfabhet untuk Anak-anak  

Sasaran utama pada program ini adalah anak – anak. Program ini 

mempunyai satu kegiatan yaitu Mendampingi Alfabhet untuk Anak-anak. 

Tujuan dari program kerja ini adalah untuk mengembangkan kemampuan 

anak untuk menghafal Alphabet dalam bahasa inggris.  

Program ini terlaksana pada tanggal 28, 29 Januari, 4, dan 7 Februari 2017.  
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A. 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 mahasiswa juga menemui beberapa kendala antara 

lain: penyesuaian waktu kegiatan KKN dengan waktu kegiatan masyarakat setempat, 

yang pada bulan itu terdapat banyak sekali kegiatan yang padat. Pelaksanaan KKN ini 

dilaksanakan pada pagi sampai malam hari. 

1. Faktor penghambat 

 Pelaksanaan program kerja KKN reguler ternyata tidak bisa dilakukan sebaik 

yang direncanakan, karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan. 

Hambatan-hambatan tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. Kondisi dan jadwal atau kebiasaan rutin masyarakat yang tidak sesuai dengan 

jadwal rencana kegiatan KKN sehingga untuk beberapa kegiatan yang telah 

direncanakan pada tanggal tertentu tidak bisa dilaksanakan pada tanggal itu, 

kemudian pelaksanaannya diganti pada hari lain, dan ada pula yang harus 

mengganti proker disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.  

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

program kegiatan yang berjalan tidak dengan proporsi yang seharusnya. 

2. Faktor pendukung  

Adapun faktor-faktor pendukung terlaksananya kegiatan yang direncanakan, 

antara lain : 
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a. Adanya tanggapan yang positif dari masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan 

antusias masyarakat dalam berpartisipasi terhadap kegiatan KKN. 

b. Warga memberi masukan yang membangun, sehingga kami dapat bekerja 

dengan baik. 

c. Antusiasme anak-anak dalam mengikuti program yang diselenggarakan oleh 

mahasiswa KKN, seperti kegiatan bimbingan belajar, TPA, seni & olahraga. 

Program kerja yang dilaksanakan mahasiswa KKN Reguler LXI UAD di  Kelurahan Lodoyong, 

Kecamatan Ambarawa, Kabuaten Semarang dapat dilaksanakan dengan baik berkat kerja sama 

mahasiswa KKN Reguler, dan dukungan dari takmir masjid Al-Iman Bugisan,  pengurus SD N 

01 Lodoyong, pengurus TK, masyarakat, pemuda-pemudi, ibu-ibu PKK dan semua pihak yang 

tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 

 

  

 


