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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN EVALUASI 

 

A. Pembahasan 

Pada bab ini kami akan membahas dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan 

KKN Reguler yang telah kami laksanakan selama kurang lebih satu bulan dari 

25 Januari 2017 hingga, 23 Februari 2017 adapun hal-hal yang akan dibahas 

adalah kegiatan yang terkait dengan bidang keilmuan, keagamaan, seni dan 

olahraga, dan pendukung atau tematik yang mana bidang-bidang tersebut 

disusun terlebih dahulu sebagai sebuah rencana.  

1. Pelaksanaan Kegiatan 

Program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Mahasiswa 

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Periode 61 Tahun Akademik 

2016/2017 Unit X.B.1 dilaksanakan di Pedukuhan Bantar Kulon, 

Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo yang terhitung dari tanggal 25 Januari 

sampai 23 Februari 2017. Program-program yang dilaksanakan mulai dari 

survey lokasi KKN hingga penarikan KKN, pada prinsipnya berjalan 

dengan lancar, akan tetapi terdapat beberapa kendala yang kami hadapi 

yaitu terbatasnya dana, prasarana dan juga ada kegiatan atau program yang 

tidak terlaksana sehingga kami mengganti kegiatan atau program yang 

tidak terlaksana tersebut dengan kegiatan atau program yang baru.  Akan 

tetapi secara keseluruhan setiap program dapat terlaksana dengan baik dan 

mendapatkan respon yang baik dari warga, dan semoga semua program 
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yang telah dilaksanakan dapat bermanfaat bagi seluruh warga di 

Pedukuhan Bantar Kulon dan semua pihak yang bersangkutan. Selama 

melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler setiap mahasiswa wajib 

melaksanakan dan mengikuti kegiatan yang telah diprogramkan baik itu 

program individu maupun program bersama. Setiap mahasiswa KKN 

wajib mengisi buku harian yang telah diberikan LPM yang berisi tentang 

kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan masing-masing mahasiswa 

setiap harinya, mengisi form 1a terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang 

sudah dilakukan dilengkapi dengan keterangan tanggal pelaksanaan serta 

volume, tidak lupa setiap mahasiswa mengarsir setiap kegiatan yang telah 

dilakukan pada matriks. Kemudian buku harian, form 1a dan matriks 

dilaporkan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sebagai bukti 

keikutsertaan masing-masing mahasiswa di setiap kegiatan.  

 

2. Program yang Tidak Terlaksana 

Secara keseluruhan program dan kegiatan bersama yang sudah 

direncanakan berjalan dengan baik dan lancar. Program dan kegiatan yang 

sudah direncanakan terlaksana, akan tetapi ada program yang terlaksana, 

namun tidak mencapai frekuensi yang telah direncanakan. Selain itu, untuk 

program individu ada beberapa program dan kegiatan yang tidak 

terlaksana sehingga diganti dengan program dan kegiatan lain. 
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3. Program pengganti 

Ada beberapa program yang dilaksanakan sebagai program 

pengganti dari program individu yang tidak terlaksana. Program tersebut 

diantaranya: 

 

Tabel 4.1 Program Individu Pengganti 

Rencana Pengganti 

1. Penyelenggaraan Kajian Islam 

untuk Anak 

 1. Penyelenggaran Kajian 

Islam untuk Anak 

 

a. Mendidik anak melalui hadits-

hadits pendek 

4x50” a. Melakukan pelatihan hafalan 

doa sehari-hari 

4x50” 

      

2. Pendampingan posyandu  2. Pelatihan dan Pelaksanaan 

Lomba Mewarnai kaligrafi 

 

a. Melakukan pendampingan 

posyandu 

3x100” a. Melakukan pelatihan lomba 

mewarnai kaligrafi 

3x100” 

   b. Mendampingi lomba 

mewarnai kaligrafi 

1x100” 

 

 

4. Program Tambahan 

Dalam program bersama maupun program individu ada beberapa 

tambahan program dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan unit dan 

desa tempat KKN diselenggarkan. Program tambahan tersebut 

diantaranya: 
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Tabel 4.2 Program Individu Tambahan 

A. Subbidang: Tematik 
Frek & 

Durasi 

Mhs yg 

terlibat 
Tgl Sasaran Volume 

1. Pelatihan Tonis      

a. Mendampingi lomba tonis 

2x100” B 

13/02/

2017 

18/02/

2017 

Anak-

anak 

2 orang 

JKEM Subbid Tematik 200”     

B. Subbid Nontematik      

a. Mendampingi lomba mewarnai 

kaligrafi 

1x100” G 12/02/

2017 

Anak-

anak 

2 

JKEM Subbid Nonematik 100”     

 

Tabel 4.3 Program Bersama Tambahan 

A. Subbidang: Tematik 
Frek & 

Durasi 

Mhs yg 

terlibat 
Tgl Sasaran Volume 

1. Pengecekan Kesehatan Gratis      

a. Sosialisasi PHBS 2x100” Semua/ 

Dusun 

08/02/

2017 

10/02/

2017 

Anak-

anak 

 

2. Pelantunan Asmaul Husna      

a. Melakukan pelantunan asmaul 

husna untuk ibu-ibu RT 04 Dusun 

Bantar Kulon 

1x100” Semua/ 

Dusun 

03/02/

2017 

Ibu-ibu  

3. Pengajian Subuh      

a. Mengikuti kajian subuh Masjid 

Miftahul Jannah 

4x100” Semua/

Dusun 

28/01/

2017 

04/02/

2017 

11/02/

Masyara

kat 
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2017 

18/02/

2017 

 

5. Program tidak terjadwal 

Ada beberapa program dan kegiatan yang tidak terjadwal dalam 

rencana program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 Kegiatan tidak terjadwal 

No Nama Kegiatan Durasi Tgl 

1. Rapat dengan organisasi remaja 60” 27/01/2017 

2. Rapat di RT 04 90” 28/01/2017 

3. Arisan dasawisma RT 04 60” 29/01/2017 

4. Pengajian  90” 05/02/2017 

5. Rapat Besar tabligh 90” 

45” 

09/02/2017 

13/02/2017 

 

B. Evaluasi 

Berdasarkan hasil pelaksanaan program kerja KKN Reguler di 

Pedukuhan Bantar Kulon, Banguncipto, Sentolo, Kulonprogo periode 61 tahun 

2016/2017 yang dilaksanakan tanggal 25 Januari sampai dengan 23 Februari 

2017, kami akan mengevaluasi program kerja yang telah terlaksana. Adapun 

program kerja kami sebagai berikut: 
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1. Program yang Terlaksana 

a. Bidang Keilmuan 

1) Bimbingan Belajar  

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu remaja atau anak-

anak dalam mengatasi kesulitan belajar diluar jam sekolah. Dengan 

adanya bimbingan belajar yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN 

diharapkan dapat membantu belajar anak-anak di Pedukuhan Bantar 

Kulon sehingga hasil belajar meningkat dan menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. Anak-anak di Pedukuhan Bantar Kulon memiliki 

semangat belajar yang tinggi terbukti saat pelaksanaan bimbingan 

belajar banyak anak-anak yang datang untuk belajar ataupun 

mengerjakan tugas yang diberikan guru di sekolah.  

Kegiatan bimbingan belajar berjalan dengan baik dan lancar. 

Anak-anak juga sangat aktif bertanya tentang materi pelajarannya. 

Kegiatan bimbingan belajar yang ditawarkan yaitu: Matematika, 

IPA, IPS, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan mata pelajaran SD 

yang lain. 

2) Permainan Matematika 

Kegiatan ini dilaksanakan bersama anak-anak. Permainan-

permainan yang dilakukan sangat menyenangkan terbukti dengan 

antusiasnya anak-anak mengikuti permainan tersebut. Selain itu, 

dalam permainan ini juga  tidak dengan edukasi matematika 

sederhana untuk anak. 
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3) Pelatihan Jarimatika  

Kegiatan ini bertujuan membantu anak-anak untuk 

memudahkan mereka dalam menghitung, baik itu penjumlahan, 

pengurangan, maupun perkalian. Kegiatan ini sangat bermanfaat 

bagi anak-anak, apalagi bagi anak yang baru belajar perkalian.  

Anak-anak sangat bersemangat dan mudah mencerna metode 

jarimatika yang diajarkan oleh mahasiswa KKN. 

4) Penyelenggaraan sosialisasi program kesehatan 

Pada program ini terdapat beberapa kegiatan seperti edukasi 

mencuci tangan untuk anak, pemberian bubuk abate dan pengecekan 

rumah sehat. Secara umum kegiatan tersebut bertujuan untuk 

mengajak masyarakat untuk lebih sadar terhadap kebersihan diri dan 

lingkungan, khususnya lingkungan rumah.   

Kegiatan pemberian bubuk abate dan pengecekan rumah 

sehat dilakukan door to door ke rumah-rumah dimasing-masing RT.  

5) Pengenalan dan Pembuatan media pembelajaran matematika 

Program pengenalan media pembelajaran matematika 

dilakukan dengan sasaran remaja SMP, kegiatannya yaitu 

menampilkan ppt tentang keindahan matematika, sehingga 

diharapakan nantinya remaja dapat lebih termotivasi dan 

menyenangi matematika. 

Program pembuatan media pembelajaran ini berupa 

pembuatan alat peraga bangun ruang untuk anak-anak. Anak-anak 
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diajari tentang bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung serta jaring-

jaringnya dan kemudian menyusun jaring-jaring tersebut menjadi 

suatu bangun ruang yang utuh. Dan selanjutnya bangun ruang 

tersebut disimpan masing-masing sebagi hasil karya mereka sendiri. 

6) Penyelenggaraan sosialisasi program 

Kegiatannya berupa sosialisasi perbankan syariah dengan 

sasaran ibu-ibu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan kepada 

ibu-ibu tentang menabung dibank tanpa bunga, sehingga ibu-ibu 

dapat mengetahui perbedaan anatara perbankan syariah dengan 

perbankan konvensional. 

7) Pendampingan laporan keuangan 

Sasaran kegiatan ini adalah ibu-ibu dan remaja, kegiatannya 

bertujuan mengenalkan kepada mereka bagaimana membuat laporan 

keuangan yang sesuai dengan format akuntansi. 

8) Penyuluhan menabung 

Kegiatan ini untuk mengenalkan kepada anak pentingnya 

menabung sejak dini, selain mengenalkan, anak-anak juga diajak 

untuk membuat celengan berbahan botol bekas. 

9) Pengenalan alat peraga 

Kegiatan ini dilakukan di PAUD, pengenalannya berupa alat 

peraga berlalu lintas dan bangun ruang, tujuannya untuk 

mengenalkan kepada anak prasekolah tentang bentuk bangun ruang 

dan simbol-simbol lalu lintas. 
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10) Pembuatan Pohon Impian (POPI) 

Sasaran dari kegiatan ini adalah anak-anak. Bentuk 

kegiatannya, anak-anak diberi selembar kertas warna dan mereka 

diminta untuk menuliskan cita-cita atau impian mereka dan 

selanjutnya kertas tersebut digantungkan di pohon. Kemudian 

beberapa anak diminta menceritakan cita-cita mereka. 

11) Penyuluhan parenting  

Penyuluhan ini ditujukan untuk anak. Anak-anak sangat 

antusias mengikuti dan mendengarkan konseling yang diberikan oleh 

mahasiswa KKN.  

12) Pelatihan Makhorijul huruf dan ceramah 

Sasaran program ini adalah remaja dan anak-anak. 

Makhorijul huruf dilakukan kepada anak untuk mengajarkan mereka 

bagaimana cara pengucapan huruf hijaiyah yang benar. Sedangkan 

pelatihan ceramah ditujukan untuk remaja, kegiatan ini diharapkan 

dpaat menambah skill para remaja dalam melakukan ceramah di 

depan umum. 

13) Pelatihan microsoft excel  

Pelatihan ini lakukan untuk remaja dan terlaksana di 

posyandu, tujuannya agar remaja mengetahui cara mengolah data-

data menggunakan Ms. Excel dan mengetahui rumus-rumus yang 

biasa digunakan dalma mengolah data tersebut. 



80 
 

 

 

14) Pendampingan conversation 

Sasaran dari program ini adalah remaja, bertujuan untuk melatih 

percakapan bahasa inggris dan mengajak mereka membiasakan diri 

berbicara dengan bahasa inggris di kehidupan sehari-hari. 

 

b. Bidang Keagamaan 

1) Pendampingan TPA 

Pendampingan TPA ini diadakan setiap hari Senin, Rabu, 

dan Sabtu di Masjid Miftahul Jannah di Padukuhan Bantar Kulon. 

Kegiatan TPA ini kembali diaktifkan oleh mahasiswa dengan 

mendampingi berbagai materi yaitu Mendampingi Iqra’ jilid 1dan 

2, 3 dan 4, 4 dan 5 serta membaca Al-Qur’an dan EBTA. 

Penyelenggaraan TPA diikuti oleh anak-anak dari pra-sekolah 

sampai sekolah dasar.   

2) Penyelenggaraan Kajian Islam Untuk Anak-anak  

Kegiatan Kajian Islam dilakukan bersamaan dengan 

penyelenggaraan TPA pada hari Senin, Rabu, dan Sabtu, 

kegiatannya berupa hadist-hadist pendek, menceritakan kisah-kisah 

nabi, hafalan doa sehari-hari, pelatihan taharah, tepuk dan lagu-

lagu islami, hafalan surat- surat pendek, menampilkan film kartun 



81 
 

islami, serta mengajarkan bahasa arab dengan media gambar agar 

anak mudah dalam mengingat dan merasa tertarik. 

3) Pendampingan Tadarus Al-Qur’an 

Kegiatan Tadarus Al-Qur’an di Masjid Miftahul Jannah 

diadakan tiga kali untuk menjaga agar Masjiid tetap ramai dalam 

kegiatan keagamaan (kerohanian). Penyelenggaraan Tadarus di 

Masjid dilakukan saat menunggu jeda setelah adzan Maghrib 

menunggu adzan ‘Isya bermanfaat dalam bidang ibadah. 

  

c. Bidang Seni dan Olahraga 

1) Pembuatan Kerajinan Tangan  

Pembuatan Kerajinan Tangan yang dilaksanakan berupa 

gantungan kunci dari bambu, bunga dari bahan dasar sedotan, roll 

up pencil case, tempat pensil dari kain perca, botol bekas, kerajinan 

kotak infaq dari kertas karton, serta bingkai foto dari stik es krim. 

Sasaran kegiatan ini melibatkan anak-anak dan remaja untuk 

mengasah terampil dalam membuat dan menghasilkan karya secara 

mandiri. 

2) Penyelenggaraan Olahraga 

Kegiatan olahraga yang terlaksana berupa olahraga gobag 

sodor, olahraga lompat tali, olahraga engklek, dan olahraga 

badminton. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran anak-anak 

yang bertempat di Posko Pedukuhan Bantarkulon.  Tujuannya 
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untuk melestarikan permainan tradisional anak-anak yang mulai 

tidak diminati tertimpa permainan elektronik. 

3) Pelatihan Seni 

Kegiatan pelatihan seni terdapat dua macam yang dilakukan 

berupa pelatihan seni mozaik dan pelatihan kerajinan tradisional 

membuat sabut kelapa. Kegiatan ini diberikan kepada anak-anak. 

Tujuannya untuk melatih motorik dalam berkreasi dan 

melestarikan permainan tradisional dengan memanfaatkan limbah 

alam untuk dapat digunakan menjadi yang lebih bernilai. 

4) Pengenalan Lagu Daerah 

Pengenalan Lagu Daerah  ini diadakan dua kali di Posko  di 

Padukuhan Bantar Kulon. Kegiatan pengenalan lagu daerah ini 

berupa Bungong Jeumpa dan Manuk Dadali, Rasa Sayange dan 

Ampar-amapar Pisang. Pengenalan Lagu Daerah diikuti oleh anak-

anak dari pra-sekolah sampai sekolah dasar.  

5) Membuat Karya Seni Lipat 

Kegiatan Membuat Karya Seni Lipat ini diadakan sebanyak 

empat kali di Posko di Padukuhan Bantar Kulon. Kegiatan 

membuat karya seni lipat membuat bentuk bunga, bentuk 

kapal,bentuk burung, dan bentuk kincir angin.  Membuat karya 

seni lipat diikuti oleh anak-anak untuk melatih ketrampilan 

berkarya. 
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6) Penyelenggaraan Pelatihan Seni Kaligrafi 

Kegiatan pelatihan Seni Kaligrafi dilaksanakan untuk 

melatih anak-anak, disamping menyenangkan kegiatan ini berguna 

melatih ketrampilan mengenal huruf sambung hijaiyah. Pelatihan 

Seni Kaligrafi dilaksanakan dua kali  Di Masjid Miftahul Jannah di 

Padukuhan Bantarkulon. 

7) Penyelenggaraan Senam   

Kegiatan ini menggunakan instruktur senam dari 

Padukuhan Ploso. Senam dilaksanakan sebanyak empat kali di 

Rumah Warga (Bapak Sutrisno) dengan antusias. Kegiatan ini 

dilakukan untuk mengaktifkan kembali kegiatan di Pedukuhan 

yang sempat vacum. Kegiatan ini berjalan sebagai program 

kesehatan jasmani selain adanya program rohani. 

 

d. Bidang Tematik 

1) Pelatihan Tonis 

Sesuai dengan kegiatan dari kecamatan yaitu salah satunya  

perlombaan tonis maka diadakan pelatihan tonis untuk anak-anak 

SD di dusun Bantar Kulon. Melalui kegiatan ini dapat terlihat 

potensi anak-anak dalam bidang olahraga.  

2) Pelatihan Gerak dan Lagu 

Program ini merupakan program individu yang bertujuan 

untuk melatih anak-anak dalam bidang seni atau gerak & lagu 
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untuk kemudian diikutsetakan dalam kegaitan kecamatan yaitu 

perlombaan gerak dan lagu. Satu kelompok terdiri dari 5 orang 

putri dan menarikan sebuah tarian dengan lagu berjudul asam 

garam. 

3) Penyelenggaraan Outbond 

Kegiatan ini merupakan kegiatan bersama yang 

dilaksanakan unit X.B.1 bersama para remaja Bantar Kulon. 

Berletak di Waduk Sermo, Kulon Progo, kegiatan outbond ini 

berjalan lancar dan menyenangkan dengan berbagai games yang 

disediakan oleh mahasiswa. Walaupun diirini sedikit gerimis, 

namun para remaja tetap sangat antusias mengikuti setiap 

permainan yang ada.    

4) Penyelenggaraan Lomba Tonis, Mocaf, serta Gerak & Lagu 

Lomba tonis dilaksanakan dengan beberapa tahap dimulai 

dari penyisihan di tingkat desa hingga sampai final di tingkat 

kecamatan. Lomba ini dilaksanakan di lapangan Malangan, Gor 

Sentolo, dan Siwalan. Sedangkan lomba mokaf serta gerak dan 

lagu dilaksanakan tanggal 19 Februari 2017 di Lapangan SD N 2 

Sentolo. Diikuti oleh 24 unit KKN Reguler yang berlokasi di 

Kecamatan sentolo.  

5) Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Februari di 

Masjid Wongsodimedjo yang diikuti oleh 6 unit dari desa 
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Banguncipto. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan 

potensi yang dimiliki oleh anak-anak dalam bidang keagamaan. 

Festival Anak Sholeh ini berisikan beberapa perlombaan antara 

lain, lomba adzan, pildacil, hafalan surat pendek, hafalan doa 

sehari-hari, mewarnai kaligrafi, tartil al-qur’an.  

6) Penyelenggaraan Tabligh Akbar 

    Acara tabligh akbar yang terlaksana pada tanggal 22 

Februari 2017 di Masjid Miftakhul Jannah merupakan acara 

terakhir sekaligus penutup dari serangkaian program KKN di dusun 

Bantar Kulon. Tabligh akbar di ikuti oleh 2 pedukuhan yaitu 

pedukuhan Bantar Kulon dan Pedukuhan Bantar Wetan. Acara 

tersebut mendapat apreasiasi oleh masyarakat dengan banyaknya 

masyarakat yang menghadiri acara tabligh akbar tersebut.  

7) Pelatihan Mokaf 

  Pelatihan ini bertujuan untuk memperkenalkan bahan 

mokaf kepada masyarakat yang merupakan produksi dari Gunung 

Kidul dengan bahan dasar singkong yang nantinya akan diikut 

sertakan dalam perlombaan yang diadakan oleh kecamatan. 

perlombaan ini di laksanakan pada tanggal 19 Februari 2017. 

8) Pelatihan Tanaman Toga Kunyit 

Pelatihan tanaman toga kunyit ini bertujuan untuk 

memperkenalkan tanaman kunyit sebagai tanaman obat keluarga 

yang dapat kita gunakan disaat darurat. Dalam pelatihan ini ada 
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empat kegiatan mulai dari sosialisasi penanaman toga kunyit, 

penanaman toga kunyit, pembuatan produk dari bahan kunyit 

antara lain minuman kunyit dan serbuk kunyit. Kegiatan ini di ikuti 

oleh ibu-ibu dan remaja di dusun Bantar Kulon. 

9) Pelatihan Tanaman Toga Jahe 

Pelatihan tanaman toga jahe ini bertujuan untuk 

memperkenalkan  manfaat tanaman obat keluarga salah satunya 

tanaman jahe. Dalam pelatihan ini terdapat empat serangkaian 

kegiatan yaitu yang pertama adalah sosialisasi tanaman toga jahe, 

kedua cara penanaman toga jahe, ketiga pembuatan serbuk jahe, 

keempat pembuatan sirup jahe. Keempat kegiatan ini dilaksanakan 

di RT 01 dan 02 dengan sasaran ibu – ibu RT 01 dan 02. Kegiatan 

ini terlaksana dengan antusias. 

10) Pendampingan Posyandu 

Program ini tidak terlaksana dan diganti dengan program 

pelatihan mewarnai kaligrafi. Untuk JKEM program tersebut dapat 

dilihat di bagian program pengganti. 

11) Penyuluhan Pemberantasan Sarang Nyamuk dengan 3M 

  Program penyuluhan pemberantasan sarang nyamuk 

dengan 3M merupakan program kesehatan masyarakat yang 

bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat dalam hal yang 

berkaitan dengan menjaga kebersihan lingkungan, khususnya yang 

bersangkutan langsung dengan kejadian penyakit demam berdarah. 



87 
 

Pemberantasan nyamuk yang dilakukan berupa pengendalian 

vektor dengan kegiatan pemantauan jentik nyamuk pada wadah-

wadah yang berisikan air genangan berupa bak mandi atau ember-

ember. Air yang menggenang merupakan wadah untuk nyamuk 

Aedes aegypti meletakkan telurnya, hal tersebutlah yang 

menjadikan perlu adanya juru pemantau jentik yang turun langsung 

kelapangan dalam pemerikaan yang bertujuan dalam pengendalian 

vektor penyakit. Harapannya melalui penyuluhan pemberantasan 

sarang nyamuk dengan 3M masyarakat lebih berhati-hati dan lebih 

serius dalam menjaga kesehatan perorangan serta lingkungannya. 

12) Pelatihan Daur Ulang Sampah 

Program pelatihan daur ulang sampah merupakan program 

kegiatan bersama unit X.B.1 yang telah terlaksana, namun 

pelaksanaannya kurang memenuhi frekuensi dan JKEM yang 

direncanakan, sehingga JKEM diganti dengan program tambahan. 

13) Pemeriksaan Kesehatan Gratis  

Program ini terlaksana pada tanggal 30 Januari, 8 Februari 

dan 10 Februari 2017 di SD Muhammadiyah Bantar, Bantar Kulon, 

Banguncipto dan dilaksanakan pada kelas 2, 4 dan 5. Program ini 

berisi dua kegiatan yaitu cek kesehatan (TB & BB) dan sosialisasi 

PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Tujuannya selain untuk 

mengecek kesehatan anak berupa tinggi badan dan berat badannya, 

juga untuk menyadarkan mereka akan pentingnya kebersihan diri 
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dan lingkungan sekitar. Kegiatan pertama yaitu cek kesehatan 

berupa berat badan dan tinggi badan tujuan utamanya adalah untuk 

memantau tumbuh kembang anak. Selanjutnya kegiatan kedua 

adalah sosialisasi PHBS yang berupa perilaku membuang sampah, 

kebersihan kuku, kebersihan gigi, dan mensosialisasikan 7 gerakan 

PHBS mencuci tangan. 

 

a. Bidang Nontematik 

1) Perawatan Masjid 

Program ini merupakan program bersama unit X.B.1 yang 

terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu perawatan masjid, 

pembuatan petunjuk masjid, dan pembuatan struktur masjid. 

Dilaksanakan dimasjid Miftahul Jannah dan terlaksana sesuai 

dengan rencana. 

Tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan dan 

melakukan perawatan fasilitas masjid, serta dengan adanya 

pembuatan petunjuk dan struktur tersebut menambah fasilitas 

masjid yang nantinya dapat bermanfaat bagi para jamaah. 

2) Pelaksanaan pendampingan PAUD 

Program ini adalah program individu yang bertujuan 

mendampingi pembelajaran anak prasekolah di PAUD Bantar 

Kulon. Kegiatan yang dilakukan beraneka ragam seperti 
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mencocokan gambar, membuat kerajinan korek api, seni melipat 

dan lain sebagainya.  

3) Pelatihan pembuatan Nasehat (Nugget Tempe Sehat) 

Pelatiahan pembuatan Nasehat (Nugget Tempe Sehat) 

bertujuaan untuk memperkenalkan salah satu olahan masakan 

berbahan dasar tempe. Kegiatan ini diikuti oleh ibu-ibu satu 

pedukuhan yang bertempat di rumah warga. Dengan adanya 

kegiatan ini, ibu-ibu memiliki refrensi olahan makanan berbahan 

dasar tempe untuk dapat dipraktekkan di rumah.  

4) Penyelenggaraan demo masak 

Penyelenggaraan demo masak bertujuan untuk 

memberikan pembelajaran dalam bidang memasak pada ibu-ibu, 

dalam hal ini memperkenalkan makanan dari Kalimantan 

Selatan, yaitu Hamparan Tatak. Hamparan Tatak merupakan 

makanan manis olahan dari singkong dan tepung beras yang 

diolah bersama santan. Biasanya Hamparan Tatak disajikan pada 

bulan puasa, pada saat berbuka. Harapannya dengan 

memperkenalkan Hamparan Tatak, ibu-ibu dapat lebih 

menambah pengetahuannya dalam mengolah bahan singkong 

dengan berbagai macam variasi 

5) Pelatihan pembuatan kerajinan tangan 

Program pembuatan kerajinan tangan ini terdiri dari 

kegiatan pembuatan bros, gantungan kunci flanel, kerajinan tutup 
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botol, pembuatan tempat jarum pentul dan kerajinan sabut 

kelapa. Secara keseluruhan kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan 

untuk menambah keterampilan remaja, ibu-ibu serta anak-anak 

dalam membuat kerajinan berbahan barang-barang berkas.  

6) Pembuatan mini galeri 

Program mini galeri ini berisi beberapa kegiatan, 

diantaranya mengecap pelepah pisang, 3 M (menggunting, 

melipat, menempel), serta mengecap daun. Terlaksana sesuai 

rencana, yaitu sebanyak 7 kali dan mendapat antusias yang baik 

dari anak-anak. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan 

anak-anak dalam berkreasi.  

7) Pelatihan adzan dan iqomah 

Pelatihan ini dilakukan untuk melatih anak-anak agar 

lebih fasih dalam pelantunan adzan dan iqomah, khususnya santri 

TPA untuk nantinya akan diikutsertakan dalam lomba Festival 

Anak Sholeh tingkat desa. Terlaksana sebanyak 8 kali sesuai 

rencana.  

8) Pelatihan hafalan surat pendek 

Pelatihan hafalan surat pendek dilakukan untuk melatih 

anak-anak dalam menghafal surat-surat pendek, khususnya santri 

TPA untuk nantinya akan diikutsertakan dalam lomba Festival 

Anak Sholeh tingkat desa. Terlaksana sebanyak 9 kali sesuai 

rencana.  



91 
 

9) Pelatihan pildacil 

Pelatihan pildacil dilakukan untuk melatih dan 

mempersiapkan anak-anak yang akan mengikuti lomba Festival 

Anak Sholeh tingkat desa. Terlaksana sebanyak 9 kali sesuai 

rencana.  

10) Pelatihan mewarnai kaligrafi 

Pelatihan mewarnai kaligrafi dilakukan untuk melatih 

anak-anak dalam mengembangkan seni mewarnai yang nantinya 

akan diikutsertakan dalam lomba Festival Anak Sholeh tingkat 

desa. Terlaksana sebanyak 4 kali.  

11) Penyuluhan mata uang asing 

Penyuluhan mata uang asing ini bertujuan memberi 

wawasan dan memperkenalkan kepada anak-anak tentang mata 

uang asing dari berbagai negara. Dalam kegiatan ini anak-anak 

sangat antusias dalam mempelajarinya. 

12) Pelatihan tutorial hijab 

Pelatihan tutorial hijab ini bertujuan untuk mengenalkan 

gaya hijab praktis yang dapat digunakan dalam berbagai acara. 

Kegiatan ini diikuti oleh ibu-ibu dan pemudi Dusun Bantar 

Kulon. 

13) Penyelenggaraan gotong royong 

Penyelenggaraan gotong royong memiliki tujuan selain 

untuk membersihkan lingkungan, juga dapat mempererat 
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keakraban antara mahasiswa KKN dengan warga masyarakat 

dusun bantar kulon. 

14) Penyelenggaraan keamanan 

Sama halnya dengan penyelenggaraan gotong royong, 

penyelenggaraan keamanan lingkungan juga bertujuan untuk 

mempererat keakraban antara mahasiswa KKN dengan warga 

masyarakat. 

15) Penyelenggaraan konseling 

Penyelenggaraan konseling bertujuan untuk memberkan 

pemahaman kepada orang tua mengenai dunia anak sesuai 

dengan ilmu psikologi. 

16) Pelatihan public speaking 

Penyelenggaraan public speaking memiliki tujuan untuk 

memberikan pelatihan pada remaja dalam berbicara dengan 

menggunakan bahasa Inggris. 

17) Penyuluhan sosialisasi tentang rambu lalu lintas 

 Penyuluhan sosialisasi tentang rambu lalu lintas 

memiliki tujuan untuk mengenalkan  kepada anak simbol-simbol 

lalu lintas sejak dini, menekankan pentingnya rambu-rambu lalu 

lintas bagi remaja dan orang tua. 
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2. Faktor- faktor penghambat  

Pada pelaksanaan program kuliah kerja nyata terdapat beberapa 

hambatan. Hambatan-hambatan tersebut anatara lain adalah faktor cuaca 

yang kurang mendukung, sehingga beberapa program sempat tertunda, 

sedikitnya remaja-remaja tingkat SMP maupun SMA sehingga proker yang 

melibatkan remaja sedikit sulit dilaksanakan dan ada beberapa yang 

dialihkan sasarannya kepada anak-anak. Mayoritas mata pencaharian 

masyarakat Bantar Kulon adalah sebagai petani sehingga kegiatan di pagi 

hari harus sangat selektif dikarenakan mereka masih banyak yang harus 

bekerja di sawah. 

 

3. Faktor-faktor pendukung 

Selain adanya faktor penghambat ada pula faktor-faktor pendukung 

yang mempengaruhi suksesnya program Kuliah Kerja Nyata unit X.B.1 

yaitu: 

a. Kerja sama yang solid antar mahasiswa KKN Reguler dan dukungan 

dari kepala desa, kepala dusun,  takmir mushollah, pemuda pemudi, 

masyarakat serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu 

persatu.  

b. Semangat yang tinggi yang ditunjukan anak-anak sehingga dalam 

menjalankan program kerja untuk sasaran anak-anak dapat berjalan 

dengan lancar  



94 
 

c. Ramahnya warga sehingga kami diterima dengan baik dan banyak 

tanggapan positif dari masyarakat sehingga program kerja yang kami 

rencanakan dapat berjalan dengan lancar.   

 


