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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN EVALUASI 

 

 Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan LXI  

Tahun Akademik 2016/2017 terdiri dari 9 anggota yang berasal dari 8 Jurusan 

atau program studi yang berbeda yaitu Sistem Informasi; Ilmu Kesehatan 

Masyarakat; Pendidikan Guru Sekolah Dasar; Pendidikan Matematika; Akuntansi; 

Bimbingan dan Konseling; Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; serta 

Biologi. Pelaksanaan KKN ini dilakukan dengan tujuan untuk Pemberdayaan 

Masyarakat serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat selama 

perkuliahan. 

 Serangkaian program Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad 

Dahlan Divisi XI.C.2 di Padukuhan 8, Kranggan Kidul, Kranggan, Galur, Kulon 

Progo telah dilaksanakan penerjunan pada hari Rabu, 25 Januari 2017. Adapun 

program kerja yang akan di bahas meliputi 4 bidang yaitu bidang keilmuan, 

bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga, dan bidang tematik nontematik yang 

mana bidang-bidang tersebut disusun terlebih dahulu dalam matrik rencana dan 

pelaksanaan kegiatan.  

Pelaksanaan program kerja KKN Reguler membutuhkan tunjangan materi 

berupa dana agar program tersebut terlaksana dengan lancar dan sukses. Dalam 

hal ini, perolehan dana berasal dari stimulan kampus, iuran wajib mahasiswa 

KKN dan dari masyarakat. Kehadiran mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Reguler 

Universitas Ahmad Dahlan Divisi XI.C.2 di Kranggan Kidul, Kranggan, Galur, 
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Kulon Progo, Yogyakarta mendapat sambutan hangat dari perangkat desa dan 

masyarakat, sehingga mahasiswa KKN dalam memperoleh data dan penyusunan 

program kerja sampai dengan pelaksaannya senantiasa mendapat dukungan dan 

partisipasi dari perangkat dusun dan masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat 

dan perangkat desa sangat baik terhadap mahasiswa KKN dalam rangka 

pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad 

Dahlan. 

Faktor – faktor yang mendukung suksesnya program kerja KKN Reguler 

UAD diantaranya: 

a. Kebijakan pemerintah setempat yang telah menyetujui dan mengesahkan 

program kerja KKN Reguler UAD. 

b. Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu kegiatan KKN Reguler UAD. 

c. Tanggapan positif dari masyarakat. Hal ini ditunjukan dengan antusiasme 

masyarakat dalam berpartisipasi mengikuti kegiatan KKN. 

 Sebelum melakukan penerjunan ke lokasi KKN, mahasiswa telah 

melakukan survei yang berguna untuk merancang program kerja yang cocok 

dengan lokasi KKN. Program kerja tersebut terdiri dari program kerja bersama 

yang dilakukan oleh semua mahasiswa dalam satu unit dan program kerja 

individu. Mahasiswa KKN Reguler UAD selama berada di lokasi telah berhasil 

dan sukses melaksanakan program kerja yang dapat dijabarkan sebagai berikut.  
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A. Program Kerja Bersama 

1. Bidang Keagamaan 

a.  Pembinaan TPA 

Program pembinaan TPA merupakan sebuah kegiatan 

keagamaan yang berupaya untuk mendidik anak-anak dalam bidang 

keagamaan salah satunya mengenai tata cara membaca Al-Quran. 

TPA (Taman Pendidikan Al-Quran) diikuti oleh anak-anak 

padukuhan 8 Kranggan Kidul dan beberapa anak dari padukuhan 

lain. Pembinaan TPA sangat penting untuk dilaksanakan sejak usia 

dini karena pada usia ini anak-anak masih dalam tahap 

perkembangan. Program pembinaan TPA ini terdapat dua kegiatan 

yaitu pesan berantai pada tanggal 02 Februari 2017 dan susun huruf 

hijaiyah pada tanggal 09 Februari 2017 yang bertempat di masjid At-

Taqwa Padukuhan 8 Kranggan Kidul. Kedua kegiatan ini dilakukan 

secara berkelompok dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan 

diri, kerjasama, dan ketangguhan pada setiap anak. Pelaksanaan 

pembinaan TPA ini mendapat respon yang baik dari masyarakat 

khususnya anak-anak yang sangat antusias mengikuti kegiatan ini 

dan menambah semangat anak-anak dalam belajar ilmu agama. 

Pelaksanaan pembinaan TPA tidak terdapat hambatan yang berarti. 
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b. Pendampingan Pengajian 

Salah satu kegiatan rutin di padukuhan 8 Kranggan Kidul adalah 

pengajian. Kegiatan pengajian rutin ini ada dua kategori yaitu pengajian 

Ibu-ibu yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2017 dan pengajian 

bapak-bapak pada tanggal 14 Februari 2017. Pengajian ini rutin 

diadakan di Padukuhan 8 sehingga mahasiswa KKN UAD hanya 

mendampingi kegiatan pengajian. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 

menambah pengetahuan agama dan keakraban antara mahasiswa KKN 

UAD dengan masyarakat serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan 

masyarakat. Hambatan dalam pendampingan pengajian ini yaitu tidak 

banyak bapak-bapak yang hadir dalam pelaksanaan pengajian. 

 

c. Pengadaan Sarana & Prasarana Masjid 

Padukuhan 8 Kranggan Kidul memiliki satu masjid yaitu masjid 

At-Taqwa. Tujuan pengadaan sarana dan prasarana masjid adalah untuk 

menambah beberapa perlengkapan yang dibutuhkan, seperti pengadaan 

perlengkapan TPA, pengadaan peralatan kebersihan, dan pengadaan 

perlengkapan alat sholat. Manfaat program pengadaan sarana dan 

prasarana masjid yaitu supaya masyarakat setempat dapat menggunakan 

perlengkapan yang terdapat di dalam masjid At-Taqwa. Pengadaan 

sarana dan prasarana masjid dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada 

tanggal 28 Januari 2017 dengan penyerahan perlengkapan TPA yang 

diserahkan kepada pengajar TPA yaitu ibu Hati dan pada tanggal 22 
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Februari 2017 satu hari sebelum penarikan yang diserahkan kepada 

kepala padukuhan 8 yaitu bapak Samidi. Pengadaan sarana dan 

prasarana masjid mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat. 

 

2. Bidang Seni dan Olahraga 

a. Seni  

Program kerja dalam bidang seni yaitu melaksanakan 

penyuluhan dan pelatihan daur ulang sampah yang dilaksanakan pada 

tanggal 31 Januari 2017 yang dihadiri oleh 20 ibu-ibu padukuhan 8. 

Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan 

pengetahuan dan keterampilan dalam pemanfaatan sampah plastik 

menjadi bantal yang bernilai ekonomis. Hambatan dalam pelaksanaan 

penyuluhan dan pelatihan daur ulang sampah yaitu proses pengeringan 

dan pengguntingan sampah plastik yang cukup lama. 

 

b. Olahraga 

Program kerja dalam bidang olahraga yaitu penyelenggaraan 

senam keluarga yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2017 yang 

dihadiri oleh 25 orang yang melibatkan remaja, ibu/bapak, dan anak-

anak. Tujuan kegiatan ini adalah  untuk meningkatkan kebugaran 

jasmani masyarakat padukuhan 8 Kranggan Kidul serta mengajarkan 

cara menjaga tubuh agar selalu sehat dengan aktivitas olahraga. 
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Kegiatan-kegiatan tersebut bertempat di posko XI.C.2 padukuhan 8 

Kranggan Kidul. 

 

3. Bidang Tematik dan Nontematik 

a. Tematik 

1) Pelatihan Kerajinan Tangan dari Limbah Bekas 

Kegiatan pelatihan kerajinan tangan dari limbah bekas ini 

memanfaatkan limbah sisa pertanian seperti padi, kedelai, jagung 

dan sebagainya yang memang sudah terbuang atau kualitas buruk. 

Pembuatan kerajinan tangan ini bermanfaat bagi anak-anak dalam 

pengembangan diri baik dalam hal kreativitas maupun kerjasama. 

Kegiatan ini dibagi menjadi empat produk yaitu celengan dari 

limbah padi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2017, 

kolase dari limbah padi/kedelai terlaksana tanggal 30 Januari 2017, 

hiasan bingkai dari limbah padi telah terlaksana tanggal 6 Februari 

2017 dan pameran skala kecil yang memamerkan seluruh hasil 

produk telah terlaksana tanggal 11 Februari 2017. Kegiatan ini 

ditujukan kepada anak-anak Padukuhan 8 Kranggan Kidul agar 

mereka dapat memanfaatkan limbah tani yang berada disekitar 

mereka. Kegiatan ini dilaksanakan di Posko KKN UAD XI.C.2 

rumah Bapak Samidi.  
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2) Pelatihan Pembuatan Kembang Gula 

Kegiatan pelatihan pembuatan kembang gula bertujuan 

untuk memberikan inovasi dalam olahan makanan dengan 

memanfaatkan sumber daya yang ada di Kranggan Kidul yaitu 

pohon kelapa yang jumlahnya cukup banyak. Kegiatan ini 

dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2017 bertempat di posko 

XI.C.2 padukuhan 8 Kranggan Kidul yang dihadiri oleh 20 ibu-ibu. 

Pelatihan pembuatan kembang gula mendapat tanggapan yang 

positif dari masyarakat terlihat dari pembuatan kembang gula pada 

saat perkumpulan ibu-ibu PKK dan dijadikan sebagai makanan 

bazar pada saat penutupan. Pelaksanaan pelatihan ini berjalan 

dengan lancar tanpa ada hambahan. 

 

3) Pelatihan Olahan Tepung Mocaf 

Pelatihan membuat makanan dari bahan dasar tepung mocaf 

menjadi program wajib yang dititipkan oleh Universitas Ahmad 

Dahlan yang bertujuan meningkatkan pemanfaatan tepung mocaf 

untuk dijadikan makanan yang bergizi dan sebagai pengganti 

tepung terigu/ganji. Pelatihan mocaf ini dilaksanakan pada tanggal 

18 Februari 2017 bertempat di Kelurahan Kranggan dengan 

pemateri Ibu Sudarmini. Sasaran pelatihan ini yaitu ibu-ibu dari 

setiap padukuhan dengan mengirimkan 2 orang perwakilan. 

Kegiatan ini merupakan kegiatan kerjasama antar unit yang 
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diakukan se-kecamatan Galur. Pelatihan ini berjalan dengan lancar 

dan mendapat respon yang positif dari peserta pelatihan dilihat dari 

pembuatan makanan bazar yang banyak berbahan dasar dari tepung 

mocaf. 

4) Penyelenggaraan Lomba Tonis dan Gerak Lagu 

Lomba tonis dan gerak lagu menjadi suatu kegiatan besar 

yang telah terlaksana dengan sukses. Lomba gerak dan lagu telah 

dilaksanakan pada hari Minggu, 19 Februari 2017. Sasaran peserta 

lomba yaitu anak-anak yang berasal dari setiap padukuhan yang 

ada di Kranggan, Banaran dan Pandowan. Perlombaan tonis sendiri 

terdiri dari tonis putra dan tonis putri yang dilaksanakan didalam 

gedung Kelurahan Kranggan, sedangkan gerak lagu dilaksanakan 

di pendopo Kelurahan Kranggan. Masing-masing perlombaan telah 

didapatkan juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1 dan juara 

harapan 2. Lomba tonis dan gerak lagu mendapat respon yang 

positif dan antusias dari anak-anak serta masyarakat. Tujuan 

diadakannya lomba tonis dan gerak lagu yaitu melatih kreativitas 

dan bakat anak-anak khususnya di Galur, Kulon Progo. Hambatan 

selama proses sampai hari pelaksanaan yaitu sulitnya mencari 

kostum gerak lagu dan listrik yang sempat mati di kantor kelurahan 

Kranggan. 
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b.  Non-tematik 

1) Penyuluhan Kesehatan (3 M) 

Program penyuluhan kesehatan merupakan gabungan 

dari berbagai kegiatan dan kesempatan yang berlandaskan 

prinsip-prinsip belajar sehingga harapannya dengan adanya 

penyuluhan kesehatan dapat membuat masyarakat lebih sadar 

akan pentingnya pola kehidupan yang sehat dan bersih. 

Penyuluhan Kesahatan yang diberikan kepada warga yaitu 

gerakan 3 M (menutup, menguras, dan mengubur). Kegiatan 

gerakan 3 M ini dilakukan pada setiap RT yaitu RT 26 pada 

tanggal 27 Januari 2017, RT 27 pada tanggal 29 Januari 2017, 

RT 28 pada tanggal 03 Februari 2017, dan RT 29 pada tanggal 

05 Februari 2017 di padukuhan 8 Kranggan Kidul. Gerakan 3 

M ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terjadi 

di padukuhan 8 Kranggan Kidul mengenai maraknya 

masyarakat yang terjangkit Demam Berdarah Dengue (DBD).  

Masyarakat setempat mengandalkan tindakan 

pengasapan (fogging) ketika terjadi kasus demam berdarah 

padahal untuk dilakukan fogging ada ketentuan tertentu dan 

fogging hanya membunuh nyamuk dewasa sedangkan yang 

perlu diantisipasi adalah jentik nyamuk. Oleh karena itu, tujuan 

diadakannya kegiatan gerakan 3 M ini adalah untuk mengajak 

masyarakat membiasakan hidup bersih dan sehat khususnya 
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kebersihan lingkungan rumah yang rentan menjadi lokasi 

berkembangbiak nyamuk yang dapat dilakukan secara mudah 

tanpa mengandalkan tenaga medis. Penyuluhan kesehatan 

mendapat respon yang baik dari masyarakat, namun terdapat 

kendala pada saat pelaksanaan yaitu waktu pelaksanaan yang 

kurang tepat karena pada waktu tersebut warga sedang bekerja 

diluar rumah. 

 

 

2) Pengadaan Plangisasi 

Program pengadaan plangisasi bertujuan untuk 

menunjukkan lokasi RT yang ada di Padukuhan 8 yaitu RT 26, RT 

27, RT 28, dan RT 29 dan 2 RW (RW 013 & RW 014) yang ada di 

Kranggan Kidul. Program ini terdiri dari tiga rangkaian kegiatan 

yaitu melakukan survei pada tanggal 26 Januari 2017, pembuatan 

plang pada tanggal 15 Februari 2017, dan pemasangan plang pada 

tanggal 22 Februari 2017. Program ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi masyarakat setempat maupun pengguna 

penunjuk arah dalam membantu dan mempermudah dalam urusan 

pemerintahan maupun kepentingan yang lainnya. Pengadaan 

plangisasi mendapat respon yang baik dari masyarakat dan 

pengadaan plangisasi berjalan dengan lancar. 
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3) Pelaksanaan Kerja Bakti 

Program pelaksanaan kerja bakti merupakan program 

kerja yang mengumpulkan partisipasi masyarakat baik dari anak-

anak, pemuda, maupun orang tua padukuhan 8 Kranggan Kidul 

dalam membersihkan lingkungan dusun. Program ini diharapkan 

dapat meningkatkan solidaritas masyarakat dan mahasiswa KKN 

serta untuk mengakrabkan mahasiswa KKN dengan masyarakat. 

Program ini dilakukan dua kali pelaksanaan yaitu pada tanggal 28 

Januari 2017 dan 21 Februari 2017.  Program kerja ini berjalan 

dengan lancar dan mendapat respon yang baik dari masyarakat. 

 

4) Penyelenggaraan Lomba Dusun 

Lomba dusun merupakan serangkaian acara penutupan 

yang terdapat di dusun, mahasiswa KKN UAD XI.C.2 

mengadakan lomba dusun dengan dua kategori peserta yakni 

anak-anak dan dewasa. Lomba dusun bertujuan untuk silaturahmi 

dan meningkatkan keakraban mahasiswa KKN dengan seluruh 

warga Padukuhan 8 Kranggan Kidul. Lomba dengan kategori 

anak-anak telah terlaksana dengan sukses pada tanggal 16 

Februari 2017 bertempat di halaman masjid At-Taqwa Kranggan 

Kidul. Peserta lomba kategori anak-anak ini hanya dikhususkan 

untuk anak-anak Padukuhan 8 Kranggan Kidul usia TK-SD. 

Lomba kategori anak-anak ini terdiri dari 4 lomba yaitu lomba 
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makan krupuk, lomba memasukkan pena ke botol, lomba lari 

karet dan omba pecah air. Masing-masing lomba memperebutkan 

juara 1, 2 dan 3.  

Lomba dengan kategori dewasa ditujukan untuk seluruh 

warga baik itu remaja, ibu-ibu maupun bapak-bapak Padukuhan 8 

Kranggan Kidul. Lomba kategori dewasa terdiri dari lomba topi 

kawat yang memperebutkan juara 1, 2 dan 3; lomba bakiak yang 

terdiri dari 3 orang tiap kelompok dan menghasilkan juara 1 dan 

2; lomba terakhir adalah lomba voli air dimana setiap kelompok 

terdiri dari 2 orang dengan perebutan juara 1 dan 2. Lomba ini 

telah terlaksana pada tanggal 17 Februari 2017.  Pelakanaan 

lomba dusun mendapat respon yang positif dari masyarakat 

dilihat dari antusias ibu-ibu dan anak-anak dalam mengikuti 

lomba. Hambatan dari program kerja lomba dusun yaitu 

kurangnya persiapan alat dan bahan lomba yang akan digunakan 

pada lomba dusun.   
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5) Penyelenggaraan Penutupan 

Program penyelenggaraan penutupan ini terdiri dari dua 

kegiatan yaitu kegiatan penutupan sekecamatan Galur pada 

tanggal 20 Februari bertempat di Kelurahan Kranggan dan 

penutupan dusun pada tanggal 21 Februari 2017 bertempat di 

posko XI.C.2 Padukuhan 8 Kranggan Kidul. kegiatan ini di isi 

dengan pementasan gerak dan lagu yang dilombakan 

sekecamatan, pembagian hadiah pemenang lomba, pemutaran 

video yang berisi semua aktivitas mahasiswa selama KKN, dan 

do‟a penutup yang diberikan oleh tokoh masyarakat setempat. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk berpamitan dengan 

masyarakat padukuhan 8 Kranggan Kidul dan sekitarnya bahwa 

masa KKN UAD telah selesai. Pelaksanaan penutupan se-

Kecamatan maupun dusun berjalan dengan lancar namun terdapat 

hambatan dalam pelaksanaan penutupan kecamatan yaitu 

kurangnya persiapan panitia dalam penataan tempat sehingga 

acara dimulai tidak tepat waktu. 

Mahasiswa KKN Reguler UAD juga telah merancang 

program kerjanya masing-masing. Program kerja tiap mahasiswa 

telah terlaksana dengan baik. Berikut rincian program masing-

masing mahasiswa. 
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B. Program Kerja Individu 

1. Aniska Yustiana (A) 

a. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 

Program dalam bidang ini adalah penyelenggaraan Kelas 

Kesehatan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2017; 

dilanjutkan tanggal 1,16 dan 17 Februari 2017 di dusun Kranggan 

Kidul Padukuhan 8. Adapun sasaran dari kegiatan ini yaitu anak-anak 

dan ibu-ibu di Padukuhan 8. Materi yang disampaikan yaitu manfaat 

cuci tangan kemudian mempraktekkan cara mencuci tangan yang baik 

dan benar. Selain itu ada materi pentingnya memotong kuku serta 

mempraktekkan cara memotong kuku menurut islam. Serta 

menjelaskan ciri-ciri orang yang terkena DBD dan cara pencegahanya. 

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini yaitu untuk menambah pengetahuan 

serta memotivasi anak-anak dan ibu-ibu untuk selalu menjaga 

kesehatannya. Selama kegiatan berlangsung ibu-ibu dan anak-anak 

sangat antusias mendengarkan dan mempraktekkan apa yang telah 

disampaikan. Namun, saat pelaksanaan praktek memotong kuku 

karena kurang alat pemotong kuku, kegiatan ini memakan waktu yang 

lama.  
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b. Bidang Keagamaan 

Program dari bidang keagamaan adalah Pembinaan TPA. 

Program ini dilaksanakan pada tanggal 28, 30 Januari & 4,6,11,13 

Februari 2017 di Padukuhan 8, adapun sasaran dari kegiatan ini adalah 

anak-anak TPA, materi yang diajarkan yaitu membimbing membaca 

iqro, mengajarkan doa sebelum dan sesudah wudhu, mengajarkan 

bahasa arab dasar serta mengadakan pendidikan keagamaan dengan 

permainan estafet membaca surat Al Ikhlas. Tujuan dilaksanankan 

program ini anak-anak agar tambah pengalaman tentang bahasa arab 

dan semakin hafal dengan doa-doa wudhu. Selama program ini 

berlangsung tidak banyak adanya kendala, karena anak-anak sangat 

antusias menerima materi yang disampaikan. 

 

c. Bidang Seni dan Olahraga  

Pelatihan keterampilan tangan adalah program dai bidang ini. 

Kegiatannya adalah membuat bingkai foto dari kardus. Program ini 

dilaksanankan pada tanggal 9 Februari 2017 di Padukuhan 8. Sasaran 

program ini adalah anak-anak. Kegiatan membuat bingkai foto dari 

kardu ini bertujuan agar anak-anak bisa memanfaatkan barang-barang 

bekas yang sudah tidak lagi dipakai agar dapat lebih bermanfaat 

bahkan bernilai jika dijual belikan. Ketika pelaksanaan kegiatan ini 

berlangsung dengan baik terlihat dari antusias anak-anak membuat 

bingkai foto sesuai keinginannya. 
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d. Bidang Tematik dan Nontematik 

1) Penyuluhan Kesehatan 

Program ini dilaksanakan pada tanggal 8 & 12 Februari 

2017 di Padukuhan 8, adapun sasarannya adalah anak-anak, materi 

yang diajarkan yaitu manfaat gosok gigi & praktek gosok gigi, 

tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan & memotivasi mereka 

untuk mempunyai perilaku hidup sehat sejak dini. Pelaksanaan 

kegiatan ini berlangsung dengan baik karena setiap anak diberikan 

sikat gigi sehingga mereka langsung mempraktekan kegiatan 

tersebut ditempat. 

 

2) Pendampingan Posyandu 

Program ini dilakukan pada tanggal 8 Februari 2017 di 

Padukuhan 8, adapun sasarannya adalah balita, tujuannya adalah 

membantu puskesmas untuk menimbang, mengukur TB (Tinggi 

Badan) & BB (Berat Badan) balita dan memberikan vitamin untuk 

balita agar balita tetap sehat dan bisa mengetahui perkembangan 

balita. Adanya pendampingan posyandu ini mempermudah petugas 

posyandu sehingga kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan 

segera selesai. 



99 

 

3) Pelatihan dan Penyelenggaraan Lomba Tonnis dan Gerak Lagu  

Kegiatan pada program ini lebih berfokus pada pemberian 

pelatihan gerakan gerak lagu yang nanti akan diperlombakan se-

kecamatan Galur. Program ini dilaksanakan pada tanggal 

2,7,10,12,13,14 Feburari 2017, adapun sasarannya adalah anak-

anak SD, materi yang diajarkan yaitu gerakkan tari bertujuan untuk 

menambah kepercayaan diri mereka untuk berkreatif & percaya 

diri. Kegiatan ini sangat diapresiasi oleh masyarakat sampai pada 

saat perpisahan mahasiswa KKN anak-anak mempersembahkan 

tarian yang sudah mereka hafal diacara tersebut. Harapan besar dari 

Pak Dukuh Kranggan Kidul kegiatan ini bisa berlangsung kontinu 

agar anak-anak memiliki keratifitas dan kepercayaan diri yang 

tinggi. 

 

2. Rahmaddhani Pandu Yulianto (B) 

a. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 

1) Penyelenggaraan Education Games Based Learning 

Program ini bertujuan untuk memudahkan siswa 

menyerap materi yang diajarkan dengan cara belajar sambil 

bermain atau pembelajaran berbasis permainan edukasi. Pada 

dasarnya siswa SD masih mempunyai karakteristik ingin bermain, 

sulit berkonsentrasi dan suka dengan hal baru maka diadakannya 

program tersebut. Program ini mempunyai beberapa kegiatan 
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antara lain games kartu pecahan yang dilaksananakan pada 

tanggal 4 Februari 2017. Kemudian ada games puzzle mata uang 

dilaksanakan pada tanggal 8 Februari  2017. Semua kegiatan 

bertempat di Posko KKN Divisi XI.C.2 atau rumah Pak Dukuh 

Kranggan Kidul (Bapak Samidi). Program ini cukup menarik 

minat anak - anak di Padukuhan 8 Kranggan Kidul sampai 

terkadang mereka memainkan game ini tanpa adanya mahasiswa 

KKN. 

 

2) Pelatihan Softskill 

Program Softskill ini bertujuan untuk mengembangkan 

potensi dan kemampuan dasar anak yang belum secara maksimal 

berkembang. Kegiatan pada program ini yaitu pelatihan 

pembuatan cerpen untuk siswa SD di Padukuhan 8 Kranggan 

Kidul dan dilaksanakan bertempat di rumah Kepala Padukuhan 8 

(Bapak Samidi) pada tanggal 12 Februari 2017 yang diiikuti oleh 

12 siswa SD. Pelatihan pembuatan cerpen ini diharapkan dapat 

meningkatkan nilai-nilai moral yang baik seperti kepercayaan 

dirianya, mandiri, imajinasi dan sebagainya bagi siswa sehingga 

kemampuan dasarnya semakin berkembang. 
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3) Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 

Kegiatan ini dilaksanakan di Posko KKN atau rumah 

Kepala Dusun (Bapak Dukuh Samidi) yang terlaksana pada tanggal 

4, 8, 10, 12 dan 16 Februari 2017. Adapun sasaran kegiatan ini 

adalah anak-anak di dusun Kranggan Kidul dari kelas 1 SD sampai 

kelas 1 SMP. Bimbingan belajar ini berguna untuk meningkatkan 

pemahaman peserta tentang pelajaran yang telah diajarkan di 

sekolah. Program ini dihadiri sebanyak 15 siswa. 

 

b. Bidang Keagamaan 

1) Pembinaan TPA 

Pembinaan TPA dilakukan bertujuan untuk menambah 

khasanan dan ilmu-ilmu keagamaan. Pembinaan TPA ini terdiri 

dari beberapa kegiatan yakni, menyelenggarakan pengajaran 

bersuci (thaharah) yang terlaksana tanggal 28,30 Januari 2017 dan 

13, 16 Februari 2017. Kemudian ada kegiatan mengajarkan lagu 

dan tepuk islami terlaksana pada tanggal yang sama dengan 

program diatas. Adanya kegiatan ini pembinaan TPA semakin 

bayak materi yang disampaikan dan santi TPA tidak merasa jenuh 

salam TPA berlangsung. Selain itu saat TPA berlangsung anak-

anak antusias mengikutinya. 
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2) Pendampingan Pengajian 

Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid At-Taqwa Kranggan 

Kidul setelah sholat maghrib dengan sasaran jamaah sholat. Warga 

memberikan kesempatan bagi mahasiswa KKN untuk mengisi 

ceramah walaupun hanya beberapa hari saja. Materi yang diberikan 

tidak harus berisikan materi agama, tapi juga ilmu pengetahuan 

yang lain. Adanya program ini tentu saja memberikan nilai positif 

bagi mahasiswa KKN karena dapat mberbagi pengetahuan dengan 

warga dan mendapatkan kesempatan waktu yang juga efektif. 

Selama pemberian kegiatan ini masyarakat khususnya jamaah 

masjid At-taqwa mendapatkan suasana baru pemberi materi 

ceramah. 

 

c. Bidang Seni dan Olahraga 

Pelatihan keterampilan tangan adalah program dari bidang 

tersebut. Program ini bertujuan untuk menambah kemampuan atau 

potensi anak dalam berkreatifitas. Program ini terlaksanakan pada 

tanggal 13 Februari 2017 bertempat di rumah Kepala Dusun (Bapak 

Dukuh Samidi) yang dihadiri oleh 8 anak-anak. Program pelatihan 

keterampilan ini terdiri dari kegiatan pelatihan keterampilan tangan 

seni rupa lukis. Kegiatan ini telah sukses dan begitu menarik minat 

anak-anak sehingga hasil lukisan mereka juga begitu menarik.   
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d. Bidang Tematik dan Nontematik 

1) Pelatihan Kerajinan Tangan dari Limbah Bekas 

Program ini bertujuan untuk melatih kerajinan tangan anak-

anak supaya lebih terampil dalam berkarya dan mempunyai nilai 

jual tersendiri walau bahan-bahannya dari limbah bekas. Program 

ini bertempat di Posko KKN Divisi XI.C.2 atau rumah Kepala 

Dusun (Bapak Dukuh Samidi) dan dihadiri sebanyak 15 orang. 

Program ini mempunyai beberapa kegiatan antara lain, membuat 

kotak Infaq limbah tani, mozaik dan kolase limbah tani dan Pigura 

dari limbah tani. Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 7,9 dan 14 

Februari 2017. Selama kegiatan ini berlangsung tidak ada 

hambatan yang berarti karena pelaksanaan kegiatan ini dibantu oleh 

mahasiswa lain sehingga anak-anak dapt terkontrol dengan baik. 

 

2) Pelatihan dan Penyelenggaraan Lomba Tonnis dan Gerak Lagu 

Program ini bertujuan menambah kebugaran sekaligus 

memperkenalkan permainan olahraga baru yaitu Tonis. Tonis 

adalah gabungan olaharaga bulu tangkis dan tenis. Program ini 

cukup diminati masyarakat karena merupakan hal baru bagi 

mereka. Program ini dilaksanakan bertempat di Posko KKN 

Divisi XI.C.2 atau rumah Kepala Padukuhan 8 (Bapak Dukuh 

Samidi) dan dihadiri sebanyak 15 orang. Program ini mempunyai 

beberapa kegiatan antara lain, pengenalan Tonis, latihan ayunan 
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lengan,  servise dan bermain tunggal maupun beregu. Kegiatan ini 

terlaksana pada tanggal 25 Januari 2017 dan 2, 8, dan 10 Februari 

2017 

 

3) Penyelenggaraan PAKEM Berbasis Permaianan Tradisional 

Program ini bertujuan untuk menambah wawasan anak-

anak dengan sistem PAKEM atau Pembelajaran Aktif, Kreatif, 

Efektif dan Menyenangkan dengan berbasis pada permainan 

tradisional. Konsep dari program ini adalah terdapat permainan 

tradisional yang juga  disertai dengan pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan bagi anak-anak. Program ini bertempat di Posko 

KKN Divisi XI.C.2 atau rumah Kepala Padukuhan 8 (Bapak 

Dukuh Samidi) dan dihadiri sebanyak 15 orang. Program ini 

mempunyai beberapa kegiatan antara lain gobak sodor, ular naga 

panjangnya, dakon dan cublak-cublak suweng. Program ini 

terlaksana pada tanggal 25 Januari 2017 dan pada tanggal 1,4,6 

Februari 2017. 
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3. Mufidatun Fajari (C) 

a. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 

1) Penyelenggaraan Education Games Based Learning 

Program ini bertujuan untuk memudahkan siswa 

menyerap materi yang diajarkan dengan cara belajar sambil 

bermain atau pembelajaran berbasis permainan edukasi. Pada 

dasarnya siswa SD masih mempunyai karakteristik ingin bermain, 

sulit berkonsentrasi dan suka dengan hal baru maka diadakannya 

program tersebut. Adapun kegiatan dalam program ini adalah 

bermain game ular tangga bilangan bulat, game domino perkalian 

dan kartu genap ganjil. Game kartu genap ganjil ini mengganti 

game tegram karena alat permainan kartu genap ganjil ini sudah 

ada untuk digunakan, sedangkan game tegram dikhawatirkan 

anak-anak tidak mampu membuat bentuk yang hiharapkan dan 

tidak bertahan lama untuk dimainkan. Program ini dilaksanakan 

pada tanggal 1, 16 dan 10 Februari 2017 di rumah Pak Dukuh 

Kranggan Kidul. Program ini bertujuan untuk mengajak anak-

anak khususnya siswa SD belajar matematika melalui permainan. 

Sehingga anak-anak tidak merasa bosan dan susah saat 

mempelajari pelajaran matematika. Selama kegiatan ini 

berlangsung anak-anak sangat antusias sehingga tidak ada 

kendala yang berarti. 
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2) Pelatihan Softskill 

Program Softskill ini bertujuan untuk mengembangkan 

potensi dan kemampuan dasar anak yang belum secara maksimal 

berkembang. Kegiatan yang dilakukan adalah melatih teknik 

jaritmatika kepada anak-anak terutama SD. Program yang 

dilaksanakan pada 9 Februari 2017 ini bertujuan untuk 

mempermudah anak-anak terkhusus siswa kelas 3 SD 

mengoprasikan perkalian 6 sampai 10. Sehingga anak-anak tidak 

perlu menghafal perkalian 6 sampai 10. Kegiatan ini berlangsung di 

posko KKN XI.C.2 yang bukan lain adalah rumah pak dukuh 

Kranggan Kidul.  

 

3) Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 

Kegiatan ini dilaksanakan di posko KKN tanggal 4, 8, 10, 

12 dan 16 Februari 2017. Adapun sasaran kegiatan ini adalah anak-

anak di dusun Kranggan Kidul dari kelas 1 SD sampai kelas 1 

SMP. Bimbingan belajar ini berguna untuk meningkatkan 

pemahaman peserta tentang pelajaran yang telah diajarkan 

disekolah. Program ini dihadiri sebanyak 15 siswa. 
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b. Bidang Keagamaan 

Pembinaan TPA dilakukan bertujuan untuk menambah 

khasanan dan ilmu-ilmu keagamaan. Kegiatan pada pembinaan TPA 

ini yaitu mengajarkan tepuk lagu islam yang diganti dengan 

mengajarkan baca Al-quran. Kegiatan ini diubah dengan kegiatan lain 

kerena belum ada mahasiswa yang mempunyai program kerja yang 

sama dengan kegiatan yang dipilih. Mengingat  beberapa anak TPA 

yang sudah bisa membaca Al-quran. Kegiatan ini terlaksana tanggal 

28, 30 Januari 2017 serta pada bulan Februari 2017 tanggal 4, 6,11 

dan 13. Sedangkan kegiatan lainnya adalah hafalan doa-doa sehari-

hari seperti doa sebelum makan terlaksana, sesudah makan, keluar 

rumah, naik kendaraan, sesudah tidur dan bercermin terlaksana juga 

pada tanggal yang sama. 

 

c. Bidang Seni dan Olahraga 

Pada bidang ini memiliki program yaitu, pelatihan 

keterampilan tangan. Program ini bertujuan untuk menambah 

kemampuan atau potensi anak dalam berkreatifitas. Program ini 

terlaksanakan pada tanggal 13 Februari 2017 bertempat di rumah 

Kepala Padukuhan 8 (Bapak Dukuh Samidi) yang dihadiri oleh 8 

anak-anak. Kegiatan yang diajarkan adalah memberikan pelatihan 

kerajinan gelang dari tali kur. Pemanfaatan tali kur menjadi gelang ini 

telah banyak menarik anak-anak Kranggan Kidul. Bahkan gelang 
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yang dibuat ini menginspirasi seorang anak untuk membuat dan 

menjualnya kepada teman-teman satu kelasnya. 

 

d. Bidang Tematik dan Nontematik 

1) Penyuluhan Anti Korupsi  

Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 29 Januari 2017 

beserta tanggal 1,8,12 dan 17 Februari 2017 di Rumah Pak Dukuh 

Kranggan Kidul bertujuan untuk mengenalkan anak-anak tentang 

korupsi, baik itu arti dari korupsi sendiri ataupun bentuk-bentuk 

korupsi, pencegahan dan dampak korupsi. Tujuan program ini agar 

sejak dini anak-anak mengetahui berkaitan dengan korupsi. Usia 

anak-anak memang rentan mencontoh hal-hal kecil seperti 

mencontek yang merupakan salah satu bentuk awal korupsi. Selain 

dalam bentuk penyuluhan anak-anak diberi stiker setiap individu 

agar mereka selalu ingat bahwa menyontek salah satu bentuk kecil 

korupsi.  

 

2) Pelatihan Dan Penyelenggaraan Lomba Tonis dan Gerak Lagu 

Kegiatan pada program ini lebih berfokus pada pemberian 

pelatihan gerakan gerak lagu yang nanti akan diperlombakan se-

kecamatan Galur. Sasaran kegiatan ini adalah anak-anak SD yang 

ingin belajar menari di padukuhan 8 Kranggan Kidul. Sebelum 

anak-anak mengikuti lomba gerak lagu, tentu saja perlu pelatihan 
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agar lebih matang dalam melakukan gerak sesuai dengan lagu. 

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan 6 kali dan terlaksana dari 

tanggal 2, 8, 9, 10, 12 dan 14 Februari 2017.  Kegiatan ini sangat 

diapresiasi oleh masyarakat sampai pada saat perpisahan 

mahasiswa KKN anak-anak mempersembahkan tarian yang sudah 

mereka hafal diacara tersebut. Harapan besar dari Pak Dukuh 

Kranggan Kidul kegiatan ini bisa berlangsung kontinu agar anak-

anak memiliki keratifitas dan kepercayaan diri yang tinggi. 

 

4. Evi Irawanti (D) 

a. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 

Pelatihan Wirausaha Keripik Daun Bayam adalah program 

dari bidang keilmuan. Program pelatihan wirausaha keripik daun 

bayam para ibu-ibu sangat antusias untuk menghadiri dan mengikuti 

berbagai rangkaian kegiatan mulai dari awal sampai akhir kegiatan. 

Program ini dilakukan dengan 3 tahap kegiatan yaitu melakukan 

proses produksi dengan menggunakan peralatan dapur milik Ibu 

Sulastri (ibu dukuh)  pada tanggal 7 Februari 2017, melakukan 

pencatatan biaya produksi pada tanggal 8 Februari 2017, dan 

menentukan harga jual produk pada tanggal 9 Februari 2017. 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 20 orang yang bertempat di posko 

XI.C.2 dusun Kranggan Kidul serta dibantu oleh teman-teman KKN 

UAD. Tujuan dari program pelatihan wirausaha keripik daun bayam 
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adalah untuk memberdayakan ibu-ibu rumah tangga supaya memiliki 

tambahan keterampilan dan dapat menambah pemasukan keluarga 

dengan memanfaatkan sumber daya disekitar. Selain itu, mampu 

menumbuh kembangkan kesadaran pada ibu-ibu rumah tangga untuk 

berwirausaha yang dimulai dari skala kecil. Masyarakat tertarik 

dengan adanya pelatihan wirausaha keripik daun bayam ini, akan 

tetapi masyarakat masih ragu dan bingung dalam proses 

pemasarannya. 

 

b. Bidang Keagamaan 

Pembinaan TPA dilakukan bertujuan untuk menambah 

khasanahan dan ilmu-ilmu keagamaan. Kegiatan ini meliputi 

mengajarkan menulis arab,  mengenalkan 10 nama malaikat beserta 

tugasnya, mengenalkan huruf hijaiyah melalui puzzle, mengajarkan 

thaharah (wudhu) melalui video, mengajarkan tepuk lagu islami. 

Semua kegiatan telah terlaksana dengan baik selama enak kali 

pertemuan pada hari-hari TPA yakni hari Sabtu dan Senin dimulai dari 

tanggal 28 Januari 2017 s/d tanggal 13 Februari 2017. Kegiatan ini 

disambut dengan antusias yang luar biasa dari anak-anak. Setiap 

kegiatan paling sedikit di ikuti oleh 7 anak. Peralatan dan 

perlengkapan sudah disediakan dari penanggungjawab proker yang 

dibantu oleh beberapa teman-teman KKN UAD. Hambatan dari 

kegiatan ini adalah tidak meratanya usia atau jenjang pendidikan pada 
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anak-anak TPA sehingga sedikit sulit dalam menyampaikan materi 

secara menyeluruh. 

 

c. Bidang Seni dan Olahraga 

Dalam program pelatihan keterampilan tangan yang bertempat 

di posko XI.C.2 dusun Kranggan Kidul dengan sasaran anak-anak 

terdiri dari 2 kegiatan keterampilan, yaitu yang pertama membuat 

pembatas buku dari bahan kertas origami yang dilaksanakan pada 

tanggal 25 Januari 2017 dan membuat bunga mawar dari kertas A4 

yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2017. Semua peralatan 

dan perlengkapan pelatihan keterampilan tangan ini sudah disediakan 

oleh penanggungjawab proker. Setiap kegiatan dihadiri oleh 10 anak 

dengan antusias yang luar biasa terhadap keterampilan yang diberikan. 

Ada beberapa anak yang kesulitan dalam pembuatan bunga mawar 

dikarenakan proses pembuatannya sedikit rumit, tetapi karena 

kegigihan mereka akhirnya bisa mengikuti pembuatan bunga mawar 

tersebut. Tujuan dari program ini adalah untuk menumbuh 

kembangkan sikap, kemampuan, dan kreatifitas pada anak-anak 

terhadap berbagai keterampilan yang memiliki nilai guna. 
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d. Bidang Tematik dan Nontematik 

1) Penyuluhan Pertanian Pupuk Bokashi  

Program penyuluhan pertanian pupuk bokashi bertujuan 

untuk mengenalkan pupuk baru yang lebih efektif dan efisien 

dengan bahan-bahan yang mudah didapat baik dari limbah rumah 

tangga maupun limbah pertanian dengan bantuan cairan effective 

mikroorganism (EM4) sebagai campuran untuk mempercepat 

proses fermentasi mulai 7 – 14 hari tergantung skala 

pembuatannya.  Selain itu ada tujuan lain yang ingin dicapai yaitu 

menumbuhkan semangat para kelompok tani “Cipta Boga” 

supaya menghidupkan kembali berbagai aktivitas yang pernah 

direncanakan maupun yang akan direncanakan kedepannya. 

Program ini dilaksanakan di posko XI.C.2 dusun Kranggan Kidul 

yang terdiri dari berbagai rangkaian kegiatan, yang dimulai dari 

musyawarah bersama yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 

2017, mendata kembali anggota kelompok tani pada tanggal 10 

Februari 2017, menyusun ulang struktur kepengurusan pada 

tanggal 12 Februari 2017, membuat papan inventaris 

kepengurusan pada tanggal 16 Februari 2017, dan membuat 

pupuk bokashi pada tanggal 17 Februari 2017. Dari serangkaian 

kegiatan tersebut dihadiri oleh 31 anggota kelompok tani. 

Peralatan dan perlengkapan dari pembuatan pupuk bokashi ada 

sebagian yang menggunakan milik masyarakat seperti sabit dan 
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terpal. Selebihnya sudah disediakan dari penanggungjawab proker 

termasuk konsumsi. Ada kemungkinan bahwa masyarakat masih 

ragu terhadap pupuk bokashi, karena pupuk ini baru diketahui 

oleh masyarakat pada saat kegiatan musyawarah bersama dan dari 

pihak pemerintah juga belum ada tindakan sosialisasi mengenai 

pupuk bokashi. Akan tetapi sambutan dari masyarakat sangat baik 

dan sangat antusias terhadap pembuatan pupuk bokashi. 

 

2) Penyuluhan Gemar Menabung Sejak Dini  

Program penyuluhan gemar menabung sejak dini 

bertujuan untuk menumbuh kembangkan kedisiplinan, kebiasaan, 

dan kemandirian pada anak-anak dalam mengelola keuangan 

sebagai antisipasi kala membutuhkan uang dimasa yang akan 

datang. Program tersebut dilaksanakan di posko XI.C.2 dusun 

Kranggan Kidul yang terdiri dari 3 rangkaian kegiatan yaitu 

memberi materi mengenai apa itu menabung, manfaat menabung, 

dan cara menabung yang baik pada tanggal 25 Januari 2017, 

membuat buku catatan (tabunganku) pada tanggal 1 Februari 

2017, dan simulasi menabung dengan cara setiap memasukkan 

uang pada celengan maka akan dicatat juga pada buku 

tabunganku pada tanggal 4 Februari 2017. Dari serangkaian 

kegiatan tersebut dihadiri 12 anak yang sangat antusias dan aktif 

berpartisipasi selama kegiatan berlangsung.  
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3) Pelatihan Dan Penyelenggaraan Lomba Tonis dan Gerak Lagu 

Kegiatan pada program ini lebih berfokus pada pemberian 

pelatihan gerakan gerak lagu yang nanti akan diperlombakan se-

kecamatan Galur. Sebelum anak-anak mengikuti lomba gerak lagu, 

tentu saja perlu pelatihan agar lebih matang dalam melakukan 

gerak sesuai dengan lagu. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan 4 

kali dan terlaksana dari tanggal 2, 12, 13 dan 14 Februari 2017.  

 

5. Dhanang Febrianto (E) 

a. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 

1) Pelatihan Menggambar Menggunakan Aplikasi Paint  

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2017 

bertempat di Dusun Kranggan Kidul. Sasarannya adalah anak – 

anak dengan materi menjelaskan tools dari paliasi paint dan 

kegunanannya, kemudian praktek menggambar menggunakan 

PC/laptop milik beberapa mahasiswa KKN UAD. Tujuan dari 

kegiatan ini adalah mengenalkan perkembangan teknologi 

kepada anak-anak. Kegiatan ini dihadiri oleh 10 anak. 

Hambatannya, kurang tersedianya fasilitas untuk praktek tetapi 

anak-anak sangat aktif selama kegiatan berlangsung. 
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2) Pelatihan Membuat Leaflet menggunakan Microsoft Publisher  

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2017 

dengan sasaran para remaja Kranggan Kidul. Maksud dari program 

ini adalah bagaimana bagaimana cara memanfaatkan teknologi 

untuk membuat sebuah brosur/leaflet. Karena di dusun ini terdapat 

banyak SDA yg nantinya bisa dibuat produk yg menghasilkan nilai 

jual. 

 

3) Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 

Kegiatan ini dilaksanakan di posko KKN tanggal 25 Januari 

2017 dan 7, 12, 16 Februari 2017. Adapun sasaran kegiatan ini 

adalah anak-anak di dusun Kranggan Kidul dari kelas 1 SD sampai 

kelas 1 SMP. Bimbingan belajar ini berguna untuk meningkatkan 

pemahaman peserta tentang pelajaran yang telah diajarkan 

disekolah. Program ini dihadiri sebanyak 15 siswa. 

 

b. Bidang Keagamaan 

1) Pembinaan TPA 

Pembinaan TPA dilakukan bertujuan untuk menambah 

khasanan dan ilmu-ilmu keagamaan. Kegiatan pada pembinaan 

TPA ini yaitu mengajarkan bacaan sholat fardu yang terlaksana 

tanggal 28 dan 30 Januari 2017 serta bulan Februari tanggal 6,11 
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dan 13. Kegiatan ini diikuti dari berbagai jenjang pendidikan dan 

usia, tetapi anak-anak TPA sangat antusias mengikutinya. 

 

2) Mengisi materi ceramah/kultum setelah Sholat Maghrib 

Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid At Taqwa Kranggan 

Kidul setelah sholat maghrib dengan sasaran jamaah sholat. Karena 

di masjid tersebut ceramah/kultum tidak dilaksanakan setelah 

sholat subuh. Akan tetepi kami hanya mendapatkan waktu 

beberapa hari saja untuk mengisi. Materi yang diberikan tidak 

harus berisikan materi agama, tapi juga ilmu pengetahua yang lain. 

Dengan adanya program ini diharapkan dari mahasiswa 

mendapatkan pandangan yang cukup baik dari warga, karena 

mampu berbicara di depan para jamaah. 

 

c. Bidang Seni dan Olahraga 

Pelatihan Olahraga Modern UNO Stacko adalh program dari 

bidang ini. Program ini mengajarkan untuk mengenahui dan bermain 

olahraga permainan modern. Sasarannya adalah anak-anak, sehingga 

anak-anak diharapkan mampu untuk mengikuti perkembangkan 

permainan yang dari tradisional ke permainan modern. Biasanya 

permainan ini dimainkan oleh 4 orang. Program ini terlaksana tanggal 

12 Februari 2017.  
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d. Bidang Tematik dan Nontematik 

1) Pelatihan Membuat serta Menggunakan Akun G-Mail dan G-Drive  

Akun Gmail merupakan akun yang paling signifikan untuk 

saat ini. Karena dimana-mana dan apa saja membutuhkan akun 

gmail untuk verifikasi. Untuk itu diharapkan warga kranggan kidul 

khususnya para remaja yang masih melek dengan perkembangan 

teknologi bisa memanfaatkannya dengan baik, bukan hanya 

sekadar memakainya saja tanpa mengetahui kegunaan yang 

sebenarnya. Selain itu, diharapkan pula remaja bisa mengunakan 

akun G-Drive untuk menyimpan file-file yang penting. Karena 

dengan akun ini file tidak akan terkena virus, karena 

peyimpanannya diletakkan di dalam intenet. Hambatan dari 

kegiatan ini adalah antusias dari para remaja kurang sehingga 

penyampaian materi ini tidak dapat menjangkau seluruh remaja 

yang ada di kranggan kidul. 

  

2) Melatih Cara Menggunakan Aplikasi Youtube  

Kegiatan ini ditujukan untuk para remaja, karena mereka 

diharapkan tidak hanya menjadi pengguna pasif yang hanya 

sekadar menonton video di youtube. Tetapi juga deharapkan 

mampu untuk membuat video sendiri dan memiliki akun. Karena di 

era saat ini, artis internet juga bisa mengangkat nama seseorang. 
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3) Pelatihan Cara Membuat Dan Mengoperasikan Akun Blog  

Blog atau Blogspot merupakan salah satu sumber informasi 

di internet yang sering dicari/dibaca. Untuk itu diharapkan dari para 

remaja mampu untuk membuat dan mengoperasikan akun Blog 

tersebut. Pelatihan ini di mulai dari sosialisasi tentang etika menulis 

Blog yang baik, yang sediking menyinggung Undang-undang ITE. 

Selanjutnya praktek membuat Blog, kemudian sedikit merubah 

(customize) tampilan dan bentuk Blog. Dusun Kranggan Kidul 

yang berpotensi dari segi pertanian dan memiliki SDA yang 

melimpah, diharapkan mereka mampu mengangkat nama daerah 

tersebut melalui situs internet. 

4) Pelatihan dan Penyelenggaraan Lomba Tonis dan Gerak Lagu 

Program ini bertujuan menambah kebugaran sekaligus 

memperkenalkan permainan olahraga baru yaitu Tonis. Tonis 

adalah gabungan olaharaga bulu tangkis dan tenis. Program ini 

cukup diminati masyarakat karena merupakan hal baru bagi 

mereka. Program ini bertempat di Posko KKN Divisi XI.C.2 atau 

rumah Kepala Dusun (Bapak Dukuh Samidi) dan dihadiri sebanyak 

15 orang. Pelatihan tonis ini direncanakan 2 kali dan terlaksana 

pada tanggal 4 dan 13 Februari 2017.  
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6. Indri Kusumawardani (F) 

a. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 

1) Cita-cita Ku 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 dan 7 Februari 

2017 bertempat di Posko KKN XI.C.2 di Dusun Kranggan Kidul. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengenal pada anak-anak sejak dini 

mengerti tentang cita-citanya kelak, dan dapat membuat dinding 

harapan cita-citanya. 

 

2) Home Visit 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2017 

bertempat di rumah warga Padukuhan 8 Dusun Kranggan Kidul. 

Kegiatan ini bertujuan untuk sharing tentang anak, bagaiman pola 

asuh anak yang baik, agar anak bisa menjadi baik di sekitar 

lingkungannya. Hambatan dari kegiatan ini adalah ketika jam dan 

jadwal warga yang sebagian besar sibuk dengan aktivitas sehingga 

dalam proses mengunjungi rumahpun harus menyesuaikan dengan 

waktu yang kemungkinan warga tidak sedang beraktivitas diluar 

rumah yaitu sekitar pukul 14.00. 

 



120 

 

3) Games 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 dan 8 Februari 

2017 bertempat di Posko KKN XI.C.2 di Kranggan Kidul. 

Kegiatan ini bertujuan untuk melatih anak cepat tanggap dan bisa 

melatih kepekaan anak dalam hal belajar misalnya. 

 

b. Bidang Keagamaan 

Pada bidang keagamaan program yang direncanakan telah 

terlaksana sangat baik, antusias warga dalam bergotong royong 

membangun desa di bidang keagamaan sangat antusias. Program yang 

berjalan sesuai dengan rencana yakni, Pembinaan TPA yang 

bertempat di masjid At-Taqwa Kranggan Kidul. Dalam  pelaksanaan 

program tersebut dapat berhasil dan lancar tidak lain karena semangat 

para teman-teman KKN serta partisipasi warga dalam pelaksanaan 

program yang kami laksanakan. 

Pembinaan TPA dilakukan bertujuan untuk menambah khasanan 

dan ilmu-ilmu keagamaan. Pembinaan TPA meliputi kegiatan 

mendampingi membaca Iqro‟ 5 dilaksanakan tanggal 28 dan 30 

Januari, dan tanggal 4, 6, 11, 13 Februari 2017. kegiatan ini bertujuan 

untuk memperlancar santri dalam membaca Al-qur‟an sebelum 

mereka membaca Al-qur‟an dengan baik dan benar dalam 

melafadzkan Makhorijul Huruf. Menyimak hafalan ayat pilihan 

dilaksanakan pada tanggal 28,30 Januari dan 4,6 Februari 2017. 
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Kegiatan ini bertujuan untuk mengingat kembali hafalan, dan dapat 

memberikan hafalan baru, kepada santri. Mengajarkan lagu arab 

dilaksanakan pada tanggal 11 dan 13 Februari 2017. Kegiatan ini 

bertujuan memberikan kosa kata baru kepada santri, supaya mereka 

tidak hanya bisa berbahasa inggris dan Indonesi akan tetapi juga bisa 

berbahasa arab dengan baik melalui dengan nyanyian. 

 

c. Bidang Seni dan Olahraga 

Pelatihan keterampilan tangan kain flanel adalah program dari 

bidang ini. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2017 

bertempat di Posko KKN XI.C.2 Dusun Kranggan Kidul, kegiatan ini 

bertujuan untuk memberikan kreatifitas pada anak , menggunakan 

media Kain Flanel yang sudah disediakan oleh penanggungjawab 

proker dan dibantu oleh beberapa teman KKN. Anak-anak diberi 

kebebasan untuk mengkreasikan dengan keinginan mereka masing-

masing. Anak-anak yang mengikuti begitu antusias terhadap kegiatan 

ini. 
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d. Bidang Tematik dan Nontematik 

1) Penyuluhan Pertanian 

Program penyuluhan pertanian ini terdiri dari beberapa 

kegiatan yaitu yang pertama menyelenggarakan penyuluhan 

tentang mengidentifikasi hama padi dilaksanakan pada tanggal 9 

Februari 2017. kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui hama yang 

ada di padi, guna untuk warga yang berprofesi sebagai petani. Yang 

kedua menyelenggarakan penyuluhan tentang mengidentifikasi 

hama kedelai dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2017. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui hama yang ada di kacang 

kedelai, guna untuk warga yang berprofesi sebagai petani. Yang 

ketiga menyelenggarakan penyuluhan tentang perawatan pada padi 

dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2017. Kegiatan ini bertujuan 

untuk bagaimana cara merawat padi dengan baik , guna untuk 

warga yang berprofesi sebagai petani. Yang keempat 

menyelenggarakan penyuluhan tentang pengolahan buah sukun 

dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2017. Kegiatan ini bertujuan 

untuk bagaimana cara mengolah buah sukun supaya buah sukun 

juga dapat menjadi olahan makan seperti getuk, donak, ataupun 

puding , guna untuk warga yang berprofesi sebagai petani. Semua 

kegiatan tersebut dilaksanakan di dusun Kranggan Kidul. 
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2) Penyuluhan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) 

Program penyuluhan ABK terdiri dari dua kegiatan yaitu 

menyelenggarakan penyuluhan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) 

dilaksanakan pada tanggal 10,12,14, dan 16 Februari 2017 

bertempat di Dusun Kranggan Kidul di berbeda RT. Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberikan penyuluhan pada orang tua agar dapat 

melihat dan mengenal anak kalau ada anak yang berbeda harus di 

spesialkan. Menyelenggarakan Penyuluhan tentang mengetahui 

cirri ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) dilaksanakan pada tanggal 

17 Februari 2017 bertempat di PAUD di Kelurahan Kranggan, 

bertujuan dapat memberikan solusi guna mengetahui cirri khusus 

anak ABK itu seperti apa. 

 

7. Ernita Kurnia Putri (G) 

a. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 

1) Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 

Kegiatan ini dilaksanakan di posko KKN XI.C.2 pada 

tanggal 1,16, dan 17 Februari 2017. Sasaran dari kegiatan ini yaitu 

anak – anak di dusun Kranggan Kidul dari kelas 2 SD hingga kelas 

6 SD. Bimbingan belajar ini berguna untuk meningkatkan 

pemahaman anak-anak tentang pelajaran yang telah diajarkan di 

sekolah dan mengembangkan potensi berkembang secara optimal. 
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2) Pelatihan Puisi dan Pantun  

Kegiatan ini dilaksanakan di posko KKN XI.C.2 pada tanggal 

2 dan 9 Februari 2017. Sasaran dari kegiatan ini yaitu anak-anak di 

dusun Kranggan Kidul. Materi pelatihan yang diberikan berupa teori 

dan praktek. Pelatihan ini diberikan agar anak-anak dapat 

mengungkapkan ekspresinya melalui karya sastra dan menggali 

potensi bakat setiap anak. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik 

dan sesuai, mengingat anak-anak sangat antusias dalam 

mengikutinya. 

 

b. Bidang Keagamaan 

Pembinaan TPA dilakukan bertujuan untuk menambah 

khasanahan dan ilmu-ilmu keagamaan. Pelaksanaan TPA telah 

ditentukan 3 kali seminggu yaitu hari Senin, Kamis dan Sabtu. 

Kegiatan pembinaan TPA ini berupa mendampingi membaca iqra jilid 

4, mengajari makhrojil huruf dan hukum tajwid. Selain itu terdapat 

pula menyimak hafalan surat-surat pendek dan memberikan 

pemahaman mengenai rukun islam dan rukun iman kepada anak-anak 

TPA. Kegiatan tersebut terlaksana dari tanggal 28 dan 30 Januari 2017 

dilanjutkan tanggal 4, 6, 11, dan 13 Februari 2017.  
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c. Bidang Seni dan Olahraga 

Kegiatan ini dilaksanakan di posko KKN XI.C.2 pada tanggal 

13 Februari 2017. Sasaran dari kegiatan ini yaitu masyarakat 

Kranggan Kidul. Penyelenggaraan senam ini diberikan untuk 

memberikan kegiatan jasmani dan meningkatkn kesehatan serta 

kebugaran tubuh. 

 

d. Bidang Tematik dan Nontematik 

1) Penyuluhan Pertanian 

Kegiatan ini dilaksanakan di posko KKN XI.C.2  dan di 

kelurahan Kranggan pada tanggal 10 dan 12 Februari 2017. 

Kegiatan pada tanggal 10 Februari 2017 dilaksanakan di posko 

XI.C.2 dengan sasaran kelompok tani Kranggan Kidul, sedangkan 

pada tanggal 12 Februari 2017 dilaksanakan di Kelurahan 

Kranggan dengan sasaran kelompok wanita tani se-Kranggan. Pada 

tanggal 12 Februari ini bekerja sama dengan mahasiswa program 

studi Biologi.  

Materi yang diberikan mencakup cara pengendalian hama yang 

baik dan penggunannya serta pembuatan insektisida. Pada kegiatan 

ini, kelompok tani diberi kesempatan untuk praktek membuat 

insektisida. Penyuluhan pertanian ini diberikan sesuai dengan 

potensi desa Kranggan yakni pertanian. Kegiatan ini bertujuan agar 

memberikan tambahan wawasan kepada petani dalam 
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meningkatkan swadayanya dan usaha tani serta pendapatan untuk 

kesejahteraan kelangsungan hidupnya. Selain itu, agar dapat 

memperbaiki usaha dan lingkungan hidup demi kelangsungan 

usaha tani, seperti tidak menggunakan pupuk dan pestisida secara 

berlebihan agar tidak memberikan pengaruh negatife. Kegiatan ini 

terlaksana dengan baik dan lancar. 

 

2) Penyuluhan dan Sosialisasi Jam Belajar Masyarakat Efektif 

Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Dusun 6 Klotakan pada 

tanggal 8 Februari 2017. Sasaran kegiatan ini yaitu anak-anak 

Dusun Kranggan Kidul dan Klotakan. Penyuluhan Jam Belajar 

Efektif ini diberikan untuk mencarikan cara-cara belajar yang 

efektif dan efesien bagi seorang anak, menunjukan cara-cara 

mempelajari sebuah pembelajaran yang efektif, dan menunjukan 

cara-cara menghadapi kesulitan mengerjakan sebuah soal, serta 

menentukan pembagian waktu dan perencanaan jadwal belajarnya. 

Kegiatan ini berjalan dengan sukses, mengingat anak-anak yang 

begitu antusias dalam mengikutinya. 
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3) Pelatihan Public Speaking 

Kegiatan ini dilaksanakan di Posko KKN XI.C.2 pada 

tanggal 7 dan 14 Februari 2017. Sasaran kegiatan ini yaitu remaja 

di Kranggan Kidul. Materi yang diberikan berupa pemahaman 

tentang public speaking meliputi tujuan, cara, teknik public 

speaking, dan setelah teori didapat akan dilakukan praktek sebagai 

implementasi dari materi. Pelatihan public speaking ini diberikan 

selaras dengan program studi yang saya tempuh sekaligus 

mengajarkan bagaimana beretorika dengan baik dan benar, agar 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini berjalan 

dengan lancar, namun antusias dari para remaja kurang sehingga 

dalam penyampaian materi maupun praktek tidak dapat 

menjangkau semua remaja yang ada di dusun Kranggan Kidul. 

 

4) Pembuatan “Guide Book” Berbasis BIPA (Bahasa Indonesia Bagi 

Penutur Asing) 

Kegiatan ini dilaksanakan di Posko KKN XI.C.2 pada 

tanggal 25 Januari dan 17 Februari 2017. Sasaran kegiatan ini yaitu 

anak-anak Kranggan Kidul. Materi yang diberikan berupa 

pemahaman tentang “Guide Book” dan pembuatannya. Isi “Guide 

Book” berbasis BIPA ini tentang pengenalan wisata yang ada di 

Kulon Progo kepada wisatawan lokal maupun asing. Buku ini 

didesain dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa 
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Inggris dan disertai gambar sebagai pendukung. Program ini 

sebagai implementasi dari materi yang didapatkan di bangku 

kuliah. Kegiatan ini dapat berjalan lancar, menyenangkan, dan 

mendapat antusiasme dari anak-anak. 

 

5) Pembuatan Mading Berbasis Edukatif 

Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid At-Taqwa pada tanggal 

8 Februari 2017. Sasaran kegiatan ini yaitu anak-anak Kranggan 

Kidul. Kegiatan ini diberikan agar mading dapat dijadikan anak-

anak  sebagai wadah untuk mengembangkan kreativitas dan 

menjadi tuangan ide serta menjadi sarana bersama penulisnya 

untuk berpendapat tentang sesuatu. Kegiatan ini berjalan lancar, 

karena anak-anak bersemangat dan antusias. 

 

8. Rosiana Indah (H) 

a. Bidang Keilmuan  

1) Penyuluhan Sampah Organik dan Anorganik 

Kegiatan ini dilaksanakan di posko KKN XI.C.2 pada 

tanggal 28 Februari 2017. Sasaran dari kegiatan ini yaitu anak – 

anak di Padukuhan 8 dusun Kranggan Kidul usia 6 sampai 12 

tahun. Penyuluhan sampah organik dan anorganik bertujuan untuk 

mengenalkan kepada anak-anak mengenai macam-macam sampah 

dan memisahkan anatara sampah organik dan anorganik. Kegiatan 
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ini berjalan dengan lancar dan mendapat respon positif dari anak-

anak, terlihat dari pertanyaan-pertanyaan anak-anak mengenai 

sampah yang terdapat disekitar lingkungan.  

 

 

2) Penyuluhan Kelas Kesehatan 

Program ini dilaksanakan dengan dua tahapan yaitu tahap 

pertama pada tanggal 1 Februari 2017 dengan melakukan 

penyuluhan buta warna dan tahap kedua pada tanggal 4 Februari 

2017 dengan melakukan pemerikaan buta warna pada anak-anak 

usia 6-12 tahun. Program ini dilaksanakan di Posko XI.C.2 

Padukuhan 8 Kranggan Kidul, Galur, Kulonprogo. Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak 

mengenai buta warna dan melakukan pemeriksaan buta warna pada 

anak-anak usia 6-12 tahun. Program kerja ini berjalan dengan 

lancar dan anak-anak sangat tertarik dengan pengetahuan buta 

warna dilihat dari banyaknya anak-anak yang ingin melakukan 

pemeriksaan buta warna. Hambatan pada program ini yaitu 

pemeriksaan buta warna dilakukan secara individu sehingga terjadi 

antrian anak-anak yang ingin melakukan pemeriksaan buta warna. 
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3) Pemberian Pelajaran Keterampilan Untuk Anak 

Program ini dilaksanakan pada tanggal 7, 8 dan 21 

Februari 2017 dengan materi eksperimen sains balon ilmiah, 

eksperimen sains susu pelangi dan eksperimen sains telur 

mengapung, tenggelam dan melayang. Tanggal pelaksanaan 

ekperimens sains telur mengapung, tenggelam dan melayang 

berbeda dengan tanggal pelaksanaan yang awalnya 7 Februari 

menjadi 21 Februari 2017 karena padatnya agenda pada tanggal 

tersebut sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan 

eksperimen sains pada tanggal 7 Februari 2017. Program 

pemberian pelajaran keterampilan untuk anak-anak dilaksanakan 

di Posko KKN XI.C.2 Padukuhan 8 Kranggan Kidul, Galur, 

Kulonprogo. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan dan mengajarkan mini eksperimen sains kepada 

anak-anak usia 6-12 tahun yang dapat dilakukan secara mudah 

dan sederhana. Anak-anak sangat antusias dengan mini 

eksperimens sains dilihat dari rasa ingin tahu anak mengenai teori 

dan praktek dari percobaan sains. 
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b. Bidang Keagamaan 

1) Pembinaan TPA 

Pembinaan TPA merupakan sebuah kegiatan keagamaan 

yang berupaya untuk mendidik anak-anak dalam bidang 

keagamaan salah satunya yaitu hafalan doa-doa untuk anak-anak. 

Pembinaan TPA bertujuan untuk menambah pengetahuan 

keagamaan dan membiasakan anak-anak untuk berdo‟a sebelum 

dan sesudah melakukan aktivitas sehari-hari. Pelaksanaan TPA 

telah ditentukan 3 kali seminggu yaitu hari Senin, Kamis dan Sabtu 

bertempat di Masjid At-Taqwa Padukuhan 8 Kranggan Kidul. 

Hafalan do‟a-do‟a yang diajarkan yaitu do‟a untuk kedua orang tua, 

do‟a masuk WC, do‟a ketika hujan dan do‟a sebelum tidur. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2017 

dilanjutkan tanggal 4, 6, 11, dan 16 Februari 2017. Antusias anak-

anak sangat besar dalam mengikuti TPA dan program ini berjalan 

dengan lancar. 

 

2) Pelaksanaan Tugas Membersihkan Masjid 

Pelaksanaan tugas membersihkan masjid dilaksanakan pada 

tanggal 26 Januari 2017 dan dilanjutkan pada tanggal 6,7, dan 12 

Februari 2017 bertempat di Masjid At-Taqwa Padukuhan 8 

Kranggan Kidul. Program ini bertujuan untuk menjaga kebersihan 

masjid At-Taqwa dan program kerja ini berjalan dengan lancar. 



132 

 

c. Bidang Seni dan Olahraga 

1) Pembelajaran Mozaik 

Pembelajaran mozaik merupakan pelajaran menggambar 

dan mewarnai dengan teknik menempel. Kegiatan ini dilaksanakan 

di posko KKN XI.C.2 Padukuhan 8 Kranggan Kidul pada tanggal 

17 Februari 2017. Sasaran dari kegiatan ini yaitu anak-anak 

padukuhan 8 usia 6 sampai 12 tahun. Pembelajaran mozaik 

bertujuan untuk melatih serta meningkatkan keterampilan anak 

dalam hal seni. Anak-anak sangat antusias dalam menggambar dan 

mewarnai dengan teknik menempel dan pembelajaran mozaik ini 

berjalan dengan lancar. 

 

2) Pelatihan Senam Otak 

Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid At-Taqwa Padukuhan 

8 Kranggan Kidul pada tanggal 10 dan 12 Februari 2017. Pelatihan 

senam otak pada tanggal 7 Februari diundur menjadi tanggal 10 

Februari 2017 dikarenakan waktu pelaksanaan yang kurang 

memungkinkan untuk melaksanakan senam otak. Sasaran dari 

kegiatan ini yaitu anak-anak usia 6 sampai 12 tahun dengan tujuan 

untuk melatih dan mengasah otak anak dalam hal fokus dan 

konsentrasi. Pelaksanaan senam otak berjalan dengan lancar tanpa 

ada hambatan. 
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d. Bidang Tematik dan Nontematik  

1) Penyuluhan Vertikultur 

Program ini dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2017 di 

rumah Ibu Sunarti Padukuhan 8 Kranggan Kidul. Sasaran program 

ini yaitu ibu-ibu PKK Padukuhan 8. Penyuluhan vertikultur 

bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang vertikultur dan 

tanaman yang dapat ditanam pada media vertikultur yang dapat 

bernilai ekonomis. Penyuluhan vertikultur berjalan dengan lancar 

tanpa ada hambatan. 

2) Penyuluhan dan Penggunaan Tanaman Obat  

Penyuluhan dan penggunaan tanaman obat  dilaksanakan 

pada tanggal 13 Februari 2017 di rumah Ibu Sunarti Padukuhan 8 

Kranggan Kidul dengan sasaran ibu-ibu PKK. Materi yang 

diberikan berupa pengetahuan tentang tanaman obat dan cara 

pemakaian tanaman obat keluarga yang murah dan mudah 

didapatkan. Penyuluhan tanaman obat dilakukan dengan 

menjelaskan dan memberikan resep penggunaan tanaman obat 

keluarga. Program ini berjalan dengan lancar dan ibu-ibu sangat 

antusias mengenai cara pemakaian tanaman obat yang mudah 

didapatkan di Padukuhan 8 Kranggan Kidul. 
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3) Penyelenggaraan dan Pelatihan Lomba Tonis dan Gerak Lagu 

Kegiatan pada program ini lebih berfokus pada pemberian 

pelatihan gerakan gerak lagu yang diperlombakan se-kecamatan 

Galur. Sebelum anak-anak mengikuti lomba gerak lagu, tentu saja 

perlu pelatihan agar lebih matang dalam melakukan gerak sesuai 

dengan lagu. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan 6 kali dan 

terlaksana dari tanggal 2, 8, 9, 10, 12 dan 14 Februari 2017. 

Pelatihan gerak lagu berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. 

 

9. Rahmawati Qorinuur A‟yun (I) 

a. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 

1) Penyelenggaraan Bimbingan Kelompok 

Bimbingan kelompok ini ditujukan untuk anak-anak di 

Padukuhan 8 Kranggan Kidul yang dipecah menjadi beberapa 

materi pada setiap pertemuan. Program bimbingan kelompok ini 

sudah terlaksana dengan lancar bertepat di Posko KKN UAD 

XI.C.2 di Kranggan Kidul. Bimbingan kelompok ini 

menggunakan media seperti selebaran dan kertas untuk membuat 

permainannya.   

Adapun  rincian materi sebagai berikut, kreativitas anak 

dengan teknik game „lipat bersama‟, kreativitas anak dengan 

teknik game „sumbang 1 garis‟, sopan santun di lingkungan 

sekolah, sopan santun di lingkungan rumah, hormat kepada 
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orangtua, dan kerjasama dengan teknik game „berdiri bersama‟. 

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 1,4,9,11,13 dan 17 

Februari 2017. 

 

2) Penyelenggaraan Home Visit 

Home visit ditujukan untuk orangtua anak terutama ibu-

ibu di Kranggan Kidul sebagai sarana untuk memahami anak 

lebih mendalam. Home visit ini dilakukan dengan mengunjungi 

rumah-rumah warga terutama ibu yang memiliki anak usia 

kisaran 5-13 tahun dengan menggunakan media selebaran dan 

stiker. Home visit ini telah sukses terlaksana dengan rincian 

materi dan tanggal pelaksanaan sebagai berikut, pola asuh orang 

tua terhadap anak yang telah dilaksanakan di rumah A dan rumah 

B, cara menghargai pendapat anak dilakukan di rumah C, dan 

cara menumbuhkan kreativitas anak dilakukan di rumah D. 

kegiatan ini berlangsung tanggal 25 Januari 2017 dan tanggal 

1,9,17 Februari 2017. 
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b. Bidang Keagamaan 

Pembinaan TPA dilakukan bertujuan untuk menambah 

khasanahan dan ilmu-ilmu keagamaan. Pelaksanaan TPA telah 

ditetapkan setiap hari Senin, Kamis dan Sabtu. Kegiatan pembinaan 

TPA ini yaitu mendidik anak melalui bercerita bagi anak-anak yang 

terdiri dari cerita nabi Nuh, Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW; 

kegiatan yang lain yaitu mengajarkan tepuk islam kepada anak-anak. 

Kedua kegiatan tersebut telah terlaksana mulai tanggal 28 dan 30 

Januari 2017 dilanjutkan tanggal 4, 6, 11, 16 dan 20 Februari 2017.  

 

c. Bidang Seni dan Olahraga  

Keterampilan tangan yang dimaksud adalah pelatihan 

pembuatan kalung dari manik-manik yang ditujukan kepada anak-

anak Kranggan Kidul. Pelatihan ini diharapkan dapat mengasah 

kreativitas anak serta dapat juga memberikan ide untuk usaha awal 

anak jika dikembangkan dengan lebih luas lagi. Pelatihan ini telah 

dilaksanakan tanggal 10 Februari 2017 hari Jumat dan berhasil 

menarik minat anak-anak untuk lebih banyak membuat kreativitas 

manik-manik seperti gelang dan cincin.  
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d. Bidang Tematik dan Nontematik 

1) Pelatihan dan penyelenggaraan Lomba Tonnis dan Gerak Lagu 

Kegiatan pada program ini lebih berfokus pada pemberian 

pelatihan gerakan gerak lagu yang nanti akan diperlombakan se-

kecamatan Galur. Sebelum anak-anak mengikuti lomba gerak 

lagu, tentu saja perlu pelatihan agar lebih matang dalam 

melakukan gerak sesuai dengan lagu. Kegiatan pelatihan ini 

dilaksanakan 6 kali dan terlaksana dari tanggal 2, 7, 8, 12, 13 dan 

14 Februari 2017. 

 

2) Penyuluhan dan Sosialisasi Jam Belajar Masyarakat (JBM) 

Penyuluhan dan sosialisasi mengenai Jam Belajar 

Masyarakat (JBM) ini telah terlaksana pada hari Rabu, 8 Februari 

2017 dengan kegiatan sosialisasi mengenai Jam Belajar 

Masyarakat (JBM) yang awalnya memang ditujukan kepada 

seluruh warga, namun akhirnya terlaksana hanya dengan sasaran 

ibu-ibu. Kegiatan kedua yaitu pembuatan media untuk 

menggencarkan JBM telah terlaksana juga ditambah dengan 

penyebaran media JBM pada tanggal 10 Februari 2017 pada hari  

Jumat. Penyebaran media JBM ini telah dilakukan dengan media 

selebaran dan juga stiker yang nanti ditempelkan pada tiap 

rumah-rumah, namun tentu saja terdapat rumah yang tidak mau 

menempel stiker JBM tersebut.  
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3) Penyuluhan Kesehatan Reproduksi 

Kegiatan ini dilaksanakan di Posko KKN Banaran yang 

mengundang remaja Kranggan Kidul beserta remaja Banaran 

dengan pemateri dari mahasiswa sendiri dengan materi kesehatan 

reproduksi. Rencananya kegiatan ini akan dilakukan dengan 

mendampingi kelompok remaja atau pendampingan peer dengan 

materi kesehatan reproduksi, namun ternyata tidak memungkinkan 

karena kurangnya mahasiswa pendamping maka hanya dilakukan 

penyuluhan biasa dan juga penyebaran stiker. Kegiatan ini 

dilakukan pada tanggal 12 Februari 2017.  

 

  

 


