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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN EVALUASI 

 

A. Pembahasan dan Evaluasi 

Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata REGULER Universitas Ahmad 

Dahlan Periode LXI Tahun Akademik 2016/2017 terdiri dari 7 anggota 

yang berasal dari enam jurusan atau bidang studi, yaitu Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Pendidikan Biologi, Teknik Industri, Bimbingan Konseling, 

Pendidikan Bahasa Inggris dan Teknik Informatika. Pelaksanaan KKN ini 

dilakukan dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat serta 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan. 

Serangkaian program KKN REGULER UAD 61 Divisi XIV.B.3 di 

Dusun Bobok Tempel, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten 

Bantul telah dilaksanakan terhitung mulai tanggal 26 Januari – 24 Februari 

2017. Adapun program kerja yang akan di bahas meliputi 4 bidang yaitu 

bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga, dan bidang 

tematik (pendukung) yang mana bidang-bidang tersebut disusun terlebih 

dahulu dalam matrik rencana dan pelaksanaan kegiatan. Pada 

pelaksanaannya ada beberapa bidang yang sudah direncanakan dan 

terlaksana, ada yang tanpa rencana namun bisa dilaksanakan, ada pula yang 

direncanakan tapi tidak bisa terlaksana. Sebelum pelaksanaan program 

kerja, diperlukan adanya upaya sosialisai dan koordinasi kepada masyarakat 

setempat, tokoh masyarakat, pengurus masjid serta jamaah masjid agar 
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program yang akan dijalankan dapat bermanfaat dan diterima serta 

didukung oleh masyarakat.  

Sebagai sarana penunjang pelaksanaan program kerja KKN 

REGULER sangat dibutuhkan dana agar program terlaksana dengan lancar 

dan sukses. Dalam hal ini, perolehan dana berasal dari stimulan kampus dan 

iuran wajib mahasiswa KKN REGULER. Kehadiran mahasiswa KKN 

REGULER Universitas Ahmad Dahlan di Dusun Bobok Tempel, Desa 

Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Propinsi DIY mendapat 

sambutan hangat dari perangkat desa dan masyarakat, sehingga mahasiswa 

KKN REGULER 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 REGULER dalam 

rangka pelaksanaan program kerja KKN REGULER. 

Pelaksanaan program KKN REGULER ternyata tidak sebaik yang 

direncanakan, karena dalam melaksanakan kegiatan hambatan utama yang 

terjadi adalah responden yang utama adalah bapak-bapak dan ibu-ibu 

kurang antusias dalam berpartisipasi untuk mengikuti rangakaian kegiatan 

yang telah direncanakan. Karena mereka setiap hari sibuk bekerja bahkan 

hari minggu pun tetap bekerja. 

 

 



81 

 

 

 

Faktor – faktor yang mendukung suksesnya program kerja KKN 

REGULER diantaranya: 

a. Kebijakan pemerintah setempat yang telah menyetujui dan 

mengesahkan program kerja KKN REGULER. 

b. Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu kegiatan KKN 

REGULER. 

Selama mahasiswa KKN REGULER berada di lokasi dan 

melaksanakan program, mahasiswa tidak lepas dari kekurangan – 

kekurangan. Pada kenyataanya ada program – program yang tidak berjalan 

dan program yang tidak tertera dalam rencana yang berjalan, antara lain: 

a) Bidang Keilmuan 

Bidang keilmuan yang kami laksanakan berdasar pada keilmuan 

masing-masing anggota yang terdiri dari empat bidang studi yaitu 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Biologi, Teknik Industri, 

Bimbingan Konseling, Pendidikan Bahasa Inggris dan Teknik 

Informatika. Kegiatan pada bidang Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

antara lain seperti sosialisasi merawat kuku dan menyikat gigi yang 

baik dan benar, pelatihan menggambar dengan menggunakan teknik 

tiup dan pelaksanaan bimbingan belajar. Kegiatan pada bidang 

Pendidikan Bahasa Inggris antara lain pelaksanaan bimbingan belajar 

dan pelatihan speaking seperti pengenalan vocabulary, pemberian 

materi tentang greetings dan partings. Kegiatan pada bidang 

Pendidikan Biologi antara lain seperti pelatihan pembuatan herbarium 
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dan penyelenggaraan bimbingan belajar. Kegiatan pada bidang Teknik 

Industri antara lain penyuluhan kesehatan dan keselamatan kerja, 

penuyuluhan 5S (Seiri/Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/Resik, 

Shitsuke/Rajin dan Seiketsu/Rawat).  Kegiatan pada bidang bimbingan 

konseling antara lain bimbingan belajar dan konseling seperti 

bimbingan kelompok dan peer counseling. Kegiatan pada bidang teknik 

Informatika penyuluhan dan pelatihan tentang teknologi informatika 

seperti Mengajarkan Microsoft Excel untuk warga dan remaja. 

Pada bidang keilmuan program yang direncanakan telah terlaksana 

dengan sangat baik, antusias warga dalam mengikuti berbagai kegiatan 

di bidang keilmuan sangat semangat dan antusias.  

b) Bidang Keagamaan 

  Pada bidang keagamaan program yang direncanakan telah dengan 

karena respon positif dari warga yang mendukung terlakasananya 

program. Program yang terlaksna meliputi  pembinaan TPA, 

pembersihan tempat ibadah, pengelolaan perpustakaan TPA, pembuatan 

mading, Pendampingan pengajian rutin (pengajian yang diikuti oleh 

ibu-ibu yang dilaksanakan setiap malam rabu), pengadaan tadzabur 

alam,  perlombaan keagamaan,  pembinaan TPA yang dilakukan 

meliputi hafalan surat-surat pendek, pengajaran tentang rukun iman dan 

rukun islam,  tata cara sholat jenazah, pengajaran lagu islami. Kegiatan 

bimbingan membaca Al-Quran di laksanakan di Masjid Al-Amin 

dengan sasaran anak-anak TPA yang dilaksanakan setiap habis ashar. 
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Kegiatan pembersihan masjid dilakukan pada waktu sebelum dzuhur. 

Kegiatan tadzabur alam yang dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mensyukuri ciptaan tuhan dengan sasaran kegiatan yaitu anak-anak di 

pedukuhan Bobok Tempel. Kegiatan pengelolaan perpustakaan TPA 

dilakukan di Masjid Al-Amin dikarenakan penataan buku maupun Al 

Quran tersebut belum tersusun dengan baik, sehingga dibutuhkan 

penataan ulang. Kegiatan pembuatan mading bertujuan untuk 

mengenalkan apa itu mading, cara membuatnya dan apa saja yang diisi 

dalam mading, sasarannya adalah anak-anak dan warga yang berada di 

Dusun Bobok Tempel. Kegiatan keagamaan yang terdiri dari  

perlombaan cerdas cermat agama (CCA), adzan dan puisi di laksanakan 

di Masjid Al-Amin dengan sasaran anak-anak di Dusun Bobok Tempel. 

Anak-anak sangat antusias dalam mengikuti perlombaan agama sangat 

tinggi sehingga kegiatan ini berjalan sukses. 

c) Bidang Olahraga dan Seni 

  Bidang olahraga dan seni merupakan program kegiatan yang kami 

laksanakan untuk memupuk kreativitas dan kebugaran jasmani 

masyarakat di Pedukuhan Bobok Tempel. Pada bidang seni kegiatan 

yang dilakukan diantaranya yaitu; 

1). Pembuatan karya seni yang diantaranya adalah melakukan 

pembuatan karya seni dari kain flanel, melakukan pembuatan kerajinan 

origami, melakukan pembuatan bunga dari sedotan, pembuatan tempat 

pensil dari stik es krim, pembuatan bros, melakukan pembuatan tas dari 
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kardus, melakukan pembuatan laci kecil dari kertas karton, pembuatan 

bingkai dari kardus, pembuatan pom-pom dari benang wol, pembuatan 

boneka dari kertas kokoru, pembuatan gantungan kunci dari pita,  

 2). Penyelenggaraan kegiatan olahraga yaitu permainan tradisional 

antara lain permainan jenga, mengajarkan berhitung dan berfikir untuk 

anak-anak dengan permainan congkak. Untuk bidang olahraga kegiatan 

lain yang di laksanakan diantaranya yaitu; menyelenggarakan jalan 

sehat dan pertandingan Tonis. 

3). Mengajarkan gerak dan lagu islami . 

c) Bidang  Tematik atau Pendukung 

1) Bidang Tematik 

Tema dari bidang tematik pada KKN Reguler periode LXI ini 

adalah keluarga SAMARA (Sakinah, Mawadah dan Warohmah). 

Banyaknya permasalahan didalam rumah tangga yang dapat 

menyebabkan perceraian menjadi latar belakang tema yang akan 

diterapkan dimasyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya penyuluhan 

dan edukasi lebih lanjut bagi pasangan suami istri di Dusun Bobok 

Tempel. Tema bidang tematik ini terbagi menjadi Pendataan 

Pernikahan, Pendataan Akte Kelahiran, Pembuatan Poster Keluarga 

Sehat, Penyuluhan SADARI, Penyuluhan kesehatan dan pergaulan 

remaja. Pelatihan tematik sosialisasikan di Dusun Bobok Tempel, 

sehingga semua materi pelatihan tersampaikan dengan baik. 
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2) Bidang Non-Tematik 

Kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan diluar bidang tematik 

diantaranya yaitu: Pengadaan Apotek Hidup seperti melakukan 

penanaman tanaman obat herbal (kunyit, jahe, dll), Pembuatan 

Martabak telur, Pemanfaatan Jahe,Pengadaan Lomba Keagamaan, 

Pengadaan Papan Struktur Organisasi, Pengadaan kerja bakti rutin, 

Pengadaan Plang Rumah Pengurus Dusun, Pengadaan perpustakaan 

mini, Pelatihan pembuatan donat kentang yang didiikuti oleh remaja 

dan ibu-ibu, Pelatihan kaligrafi dan menggambar dan mewarnai yang 

diikuti oleh anak-anak, pengolahan sampah rumah tangga, 

penyelenggaraan pelatihan kerajinan tangan yang diikuti oleh remaja 

dan anak-anak seperti pembuatan laci kecil, penyelenggaraan pelatihan 

tonis dan penyelenggaraan pembersihan tempat ibadah. Semua kegiatan 

terlaksana dengan baik karena warga mendukung adanya program kerja 

yang diajukan oleh mahasiswa.  

 

  

 


