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BAB IV  

PEMBAHASAN DAN EVALUASI  

A. Pembahasan 

Pada bab ini kami akan membahas dan mengevaluasi kegiatan-

kegiatan yang telah kami laksanakan selama menjalankan KKN, tercatat 

dari tanggal 23 Januari dampai 24 Februari. Kegiatan yang akan di bahas 

terkait dengan program kerja yang telah tersusun secara rinci diantaranya 

bidang keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga, tematik, dan non tematik 

yang mana bidang-bidang tersebut telah terencana.  

1. Pelaksanaan Kegiatan 

Program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Mahasiswa 

Universitas Ahmad Dahlan Periode LXI Tahun Akademik 2015/ 2016 

Divisi XIII.B.2 yang telah kami laksanakan di Dusun Loputih, Desa 

Jatimulyo, Kecamatan Dlingo, Bantul, Yogyakarta yang terhitung dari 

tanggal 23 Januari sampai 24 Februari 2017. Program-program yang 

telah kami laksanakan mulai dari survei hingga akhir pelaksanaan. 

Akan tetapi ada beberapa kendala diantaranya adalah keterbatasan 

dana, namun tanggapan dari masyarakat cukup antusias terutama dari 

anak-anak. Kami berharap semua kegiatan program dapat bermanfaat 

bagi semua masyarakat.  

Selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata, setiap mahasiswa wajib 

mengikuti berbagai kegiatan yang telah diprogramkan baik program 
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unit maupun program kelompok. Setiap mahasiswa KKN wajib 

mengisi buku harian yang telah diberikan LPM yang berisi tentang 

kegitan-kegiatan yang dilakukan masing-masing mahasiswa setiap 

hari selama kegiatan KKN berlangsung. Buku harian yang telah 

selesai di kerjakan kemudian dilaporkan kepada Dosen Pembimbing 

Lapangan (DPL) sebagai bukti keikutsertaan masing-masing 

mahasiswa di setiap kegiatan dalam mengikuti KKN.  

2. Partisipasi Masyarakat 

Kehadiran para mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas 

Ahmad Dahlan di Dusun Loputih, Desa Jatimulyo, Kecamatan 

Dlingo, Bantul, Yogyakarta mendapatkan sambutan yang baik dari 

masyarakat setempat. Masyarakat juga telah memberikan 

partisipasinya dengan baik serta ikut serta dalam berbagai kegiatan 

yang diadakan oleh mahasiswa KKN.  

Mahasiswa KKN selalu ikut serta dalam kegiatan Dusun, 

diantaranya adalah gotong royong, pengajian rutin, pertemuan 

perangkat dususn, serta rapat Karang Taruna di Dusun Loputih. 

Dengan demikian, partisipasi masyarakat di Dusun Loputih sangat 

baik terhadap mahasiswa KKN dalam melaksanakan program kerja 

yang telah direncanakan.  

 

3. Faktor Penghambat 
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Pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata tidak semua program 

berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam pelaksanaannya 

terdapat beberapa hambatan.  

Hambatan tersebuat diantaranya adalah: 

a. Kesibukan warga yang lebih mementingkan pekerjaan, sehingga 

ada beberapa masyarakat yang kurang berpartisipasi pada kegiatan 

yang di laksanakan oleh mahasiswa KKN.  

b. Keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan KKN yang 

telah direncanakan sehingga program tersebut tidak dapat berjalan 

sesuai dengan program yang telah direncanakan.  

 

4. Faktor Pendukung 

Dalam melaksanakan program kerja Kuliah Kerja Nyata, ada 

faktor penghambat dan ada faktor pendukung yang mempengaruhi 

kelencaran program kerja KKN. 

Adapun faktor pendukung diantaranya adalah: 

a. Tingginya rasa kekeluargaan warga masyarakat Dusun Loputih 

kepada mahasiswa KKN sehingga mahasiswa mudah dalam 

melaksanakan program kerja. 

b. Adanya tanggapan yang positif dari masyarakat. Hal itu 

ditunjukkan dengan antusias masyarakat dalam berpartisipasi 

terhadap program yang kami laksanakan.  
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c. Antusias, semangat, dan partisipasi aktif dari anak-anak Dusun 

Loputih yang setiap hari datang ke posko KKN untuk membantu 

keterlaksanaan program kerja mahasiswa KKN.  

d. Kejasama yang solid antar mahasiswa dan Karang Taruna di 

Dusun Loputihdan dukungan dari masyarakat, perangkat-

perangkat Desa serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan 

satu persatu.  

 

B. Evaluasi 

Berdasarkan hasil pelaksanaan program kerja KKN Reguler di 

Dusun Loputih, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Dlingo, Bantul, 

Yogyakarta periode LXI tahun 2016/ 2017 yang dilaksanakan tanggal 23 

Januari sampai dengan 24 Februari 2017. Evaluasi program kerja yang 

telah terlaksana, serta program tambahan yang telah terlaksana. 

Adapun program kerja kami sebagai berikut:  

1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 

a. Program Pengetahuan Sains 

Program ini mempunyai lima kegiatan, yaitu pertama, 

percobaan pengamatan balon yang mengembang tanpa ditiup. 

Kedua, mengenalkan pada anak-anak tentang pesawat sederhana 

dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, percobaan penjernihan air. 

Keempat, pelatihan membuat baterai dari kentang, dan Kelima, 
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percobaan membuat roket cuka. Sasaran untuk program ini adalah 

anak-anak dan remaja. 

a) Percobaan Pengamatan Balon yang Mengembang Tanpa 

Ditiup 

Kegiatan pengamatan balon direncanakan pada 

tanggal 30 Januari 2017 dan pelaksanaannya dilakukan 

pada tanggal 30 Januari 2017 sesuai dengan yang 

direncanakan. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan 

pengalaman kepada anak-anak dalam melakukan suatu 

percobaan dan memberikan pengetahuan mengenai reaksi 

yang dihasilkan apabila soda kue dicampurkan dengan 

cuka. Kegiatan pengamatan ini memerlukan bahan yang 

sangat sederhana seperti botol mineral, cuka, soda kue, dan 

balon. Hasil reaksi yang dihasilkan oleh cuka dan soda kue 

menghasilkan udara yang dapat mengembangkan balon. 

Pengamatan balon ini membuat anak-anak menjadi sangat 

antusias dalam mencobanya sendiri. 

 

b) Mengenalkan Pada Anak-anak Tentang Pesawat Sederhana 

dalam Kehidupan Sehari-hari 

Kegiatan yang kedua adalah mendampingi dan 

mengenalkan pada anak-anak tentang pesawat sederhana 

dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini direncanakan 
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pada tanggal 1 Februari 2017 dan pelaksanaannya sesuai 

dengan yg direncanakan yaitu pada tanggal 1 Februari 

2017. Program mengenalkan pada anak-anak tentang 

pesawat sederhana ini dilakukan di posko KKN XIII B2 

dusun Loputih. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 

mengenalkan, memanfaatkan cara menggunakan dan 

memberi pengetahuan tentang pesawat sederhana dalam 

kehidupan sehari-hari pada anak-anak. Kegiatan ini 

menggunakan alat peraga sederhana seperti palu, gunting, 

pemotong kuku, dan gambar-gambar tentang pesawat 

sederhana. Adanya program ini anak-anak merasa senang 

dan rasa ingin tahu yang antusias. 

 

c) Percobaan Penjernihan Air 

Kegiatan yang ketiga adalah percobaan penjernihan 

air yang dilakukan oleh anak-anak. Kegiatan ini 

direncanakan pada tanggal 30 januari 2017 dan 

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yaitu tanggal 30 

januari 2017. Percobaan penjernihan air ini dilakukan di 

posko KKN XIII B2 di dusun loputih. Kegiatan percobaan 

penjernihan air ini membutuhkan beberapa bahan yaitu 

botol aqua, kerikil kecil dan besar,pasir halus,kain kasa, 

arang, busa halus dan kasar,serta ijuk.Tujuan melakukan 
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penjernihan ini yaitu memberi pelajaran dan pengetahuan 

baru terhadap anak-anak khususnya anak-anak dusun 

loputih bagaimana cara menjernihkan air yang kotor 

menjadi bersih. 

d) Pelatihan Membuat Baterai dari Kentang 

Kegiatan yang keempat adalah mengenalkan kepada 

siswa SMP (remaja) cara membuat baterai dari kentang. 

Kegiatan ini direncanakan pada tanggal 29 Januari 2017 

dan pelaksanaannya sesuai dengan yang direncanakan yaitu 

pada tanggal 29 Januari 2017. Percobaan membuat baterai 

dari kentang ini dilakukan di posko KKN XIII B2 dusun 

Loputih. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 

mengenalkan, memotivasi, dan memberikan pengetahuan 

baru kepada remaja dusun loputih untuk memanfaatkan 

barang-barang sederhana yang ada dalam kehidupan sehari-

hari. Kegiatan ini menggunakan bahan sederhana seperti 

kentang, kabel dan penjepit buaya, paku, LED, dan uang 

logam. Adanya program ini menjelaskan tentang penerapan 

ilmu sains dalam kehidupan sehari-hari dan memotivasi 

remaja untuk mengeksplor pengetahuan dalam 

memanfaatkan barang-barang sederhana lain yang ada 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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e) Percobaan Membuat Roket Cuka 

Kegiatan yang kelima adalah mengadakan 

percobaan membuat roket cuka yang ditunjukan kepada 

anak-anak dusun Loputih. Kegiatan ini direncanakan pada 

tanggal 4 Februari 2017 dan dilaksanakan pada tanggal 5 

Februari 2017. Percobaan membuat roket cuka ini 

dilakukan di posko KKN XIII B2 dusun Loputih. Tujuan 

dilakukannya kegiatan ini adalah menjelaskan kepada anak-

anak bahwa dalam percobaan tersebut merupakan 

penerapan dari ilmu Fisika dan Kimia. Bahan yang 

digunakan dalam percobaan membuat roket cuka yaitu 

botol bekas ukuran sedang, cuka makanan, dan soda kue. 

Adanya program ini memberikan pengetahuan baru kepada 

anak-anak bahwa reaksi kimia yang terjadi antara soda kue 

dan cuka makanan yang dimasukkan ke botol menyebabkan 

tekanan dalam botol menjadi besar sehingga dapat 

menerbangkan botol tersebut. Reaksi yang ditunjukkan 

anak-anak dalam melaksanakan program ini sangat baik 

dan positif. 

b. Program Pengenalan Bahasa Inggris 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan 

kepada anak-anak tentang Bahasa Inggris Dasar. Pengenalan 

Bahasa Inggris di Dusun Loputih dibagi dalam dua jenis materi. 
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Materi yang pertama yaitu pengenalan Bahasa Inggris dalam 

konteks Greeting, yang dilaksanakan pada Sabtu, 28 Januari 2017. 

Dalam kegiatan ini anak-anak SD di Dusun Loputih diperkenalkan 

dengan tata cara memberikan Greeting atau sapaan dalam Bahasa 

Inggris dengan menggunakan lagu. Penggunaan lagu dalam 

kegiatan ini bertujuan agar anak-anak mudah mengingat apa yang 

diajarkan dan juga agar anak senang dalam menerima materi.  

Materi yang kedua yaitu pengenalan Bahasa Inggris dalam 

konteks Introducing atau perkenalan yang dilaksanakan pada hari 

Jumat, 3 Februari 2017. Anak-anak tidak hanya diberikan 

pengetahuan tentang bagaimana cara memeperkenalkan diri dalam 

Bahasa Inggris namun juga mempraktekkan secara langsung 

bagaimana memperkenalkan diri dengan menggunakan Bahasa 

Inggris. 

 

c. Penyelenggaraan Pembuatan Poster  

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 

kepada anak-anak SMP Dusun Loputih, Desa Jatimulyo, 

Kecamatan Dlingo, Bantul,Yogyakarta mengenai poster 

pendidikan. Maksud kegiatan ini adalah mengenalkan poster 

pendidikan kepada siswa SMP di Dusun Loputih dan menjelaskan 

manfaat dari poster pendidikan. Selain itu anak-anak diajarkan cara 

membuat poster pendidikan dengan menggunakan kertas gambar 
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A3, pastel, krayon dan spidol warna. Pembuatan poster pendidikan 

ini dibuat oleh 4 kelompok, setiap kelompok beranggotakan 3-4 

anak dan hasil poster-posterSasaran yang ingin dicapai dalam 

kegiatan adalah timbulnya kesadaran anak-anak untuk dapat 

memahami isi dari poster pendidikan dan dapat mengamalkan isi 

poster pendidikan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

 

d. Penyelenggaraan Pelatihan Membuat Cerita Pendek 

Penyelenggaraan pelatihan membuat cerpen ini bertujuan 

untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak Dusun Loputih, 

Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo, Bantul,Yogyakarta mengenai 

cerpen (cerita pendek). Maksud dari kegiatan ini adalah untuk 

mengenalkan cerita pendek kepada anak-anak serta menjelaskan 

cara mebuat cerpen dengan baik dan benar kepada anak-anak 

Dusun Loputih. 

e. Penyelenggaraan Layanan Bimbingan Kelompok Teknik 

Sosoidrama 

Kegiatan layanan bimbingan kelompok ini ada beberapa 

macam teknik yang diberikan. Pada penyelenggaraan layanan 

bimbingan kelompok yang pertama adalah layanan bimbingan 

kelompok teknik sosiodrama dengan materi yang diberikan yaitu 

tentang sopan santun dan empati.  
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Layanan bimbingan kelompok ini bertujuan untuk 

memberikan pemahaman kapada anak-anak di Dusun Loputih 

mengenai pentingnya bersikap sopan-santun serta senantiasa 

memiliki sikap empati terhadap sesama baik kepada orang yang 

lebih tua atau yang muda. Dalam layanan bimbingan kelompok ini 

dilakukan dengan menggunakan teknik sosiodrama.   

Dibentuk dalam suatu kelompok yang akan diberikan 

naskah dan di prkatikan menjadi sebuah drama dengan materi 

sopan satun dan empati. Layanan bimbingan kelompok teknik 

sosiaodarama ini, untuk mengajarkan sikap sopan santun yang baik 

dan benar serta sikap empati yang dapat di praktikkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini berjalan lancar serta antusias 

anak yang sangat baik. 

 

f. Penyelenggaraan Layanan Bimbingan Kelompok Teknik 

Simulation Games 

Pemberian Layanan bimbingan kelompok yang kedua yaitu 

layanan bimbingan kelompok teknik simulation games dengan 

materi kekompakan dalam suatu tim. Dalam layanan bimbingan 

kelompok teknik simulation games ini dengan sasaran anak-anak 

bermaksud untuk melatih kerjasama dan kekompakan anak dalam 

memecahkan masalah dengan suatu games. Sehingga anak-anak 
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merasa adanya motivasi dari teman satu tim yang telah di bentuk 

untuk menyelesaikan masalah secara bersama.  

Layanan bimbingan kelompok teknik simulation games ini 

menggunakan tali dan bola pingpong yang akan di angkat secara 

bersama-sama dalam suatu kelompok dan tidak boleh terjatuh. 

Siapa yang dapat mempertahankan bola agar tidak terjatuh sampai 

garis finish maka itulah pemenangnya.  

Dalam games ini membutuhkan konsentrasi dan kerjasama 

dalam suatu tim yang baik serta saling membantu. Kegiatan 

layanan bimbingan kelompok teknik simulation games ini berjalan 

sesuai dengan hasil yang diharapkan serta anak-anak sangat senang 

mengikuti layanan bimbingan kelompok teknik simulation games 

ini.  

g. Penyelenggaraan Layanan Bimbingan Klasikal 

Layanan bimbingan yang selanjutnya adalah layanan 

bimbingan klasikal dengan materi pentingnya karir, macam-macam 

karir dan manfaat karir. Pemberian layanan bimbingan klasikal ini 

menggunakan media pohon harapan sebagai suatu harapan karir 

yang akan dipilihnya di masa depan.  

Sebuah harapan mengenai karir ini, dapat ditulis pada 

media yaitu berupa amplop dan kertas lalu akan ditempelkan pada 



138 

 

pohon harapan sebagai media yang telah disiapkan. Layanan 

bimbingan klasikal ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap untuk 

dapat berfikir ke depan mengenai karir dan berbagai macam karir 

yang akan dipilihnya. 

h. Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi Kelompok  

Bimbingan kelompok dengan membuat mind maping yang 

bertujuan untuk dapat menjadikan anak disiplin dalam belajar dan 

mengerjakan tugas. Dalam layanan bimbingan kelompok ini, mind 

mapping diberikan kepada anak-anak dengan meberikan 

perencanaan yang menarik dengan membuat catatan-catatan kecil 

yang mudah dihafal oleh anak sehingga, anak mejadi termotivasi 

untuk segera mengerjakan tugas atau belajar sesuai dengan jadwal 

belajar yang telah di buat. Kegiatan ini sangat berjalan lancar dan 

baik. Anak-anak ikut aktif dalam memberikan pendapat terkait 

dengan diskusi kelompok dengan membuat mind mapping.  

i. Penyuluhan Pentingnya Menabung  

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 

kepada anak-anak dusun Loputih, desa Jatimulyo, kecamatan 

Dlingo ,Bantul, Yogyakarta mengenai  pentingnya menabung sejak 

dini. Maksud dari kegiatan ini adalah menjelaskan pentingnya 

menabung  sehingga anak-anak termotivasi untuk menabung sejak 

dini. Selain itu anak-anak diajarkan membuat celengan dari kardus 
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bekas dan sedotan ,sehingga anak-anak dapat memanfaatkan 

barang bekas yang ada disekitar untuk dijadikan barang berharga 

salah satunya adalah celengan yang bisa mereka pergunakan untuk 

menabung dirumah. Selain membuat celengan anak-anak juga 

diajarkan membuat catatan tabungan sederhana. Sasaran yang ingin 

dicapai dalam kegiatan ini adalah menumbuhkan kesadaran anak 

untuk menyisihkan sebagian uang saku mereka untuk ditabung. 

Kegiatan ini direncanakan pada 28,30 Januari dan 20 Februari 

2017. Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 28,30 Januari dan 14 

Februari 2017 bertempat di Posko KKN. 

Kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa mengalami kendala 

berarti, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan 

rencana. Anak-anak sangat antusias dalam mengikuti kegiatan. 

j. Peningkatan atau Perbaikan Administrasi Dusun 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengarahkan dan membantu 

Ibu Dukuh dusun Loputih, desa Jatimulyo, kecamatan Dlingo, 

Bantul dalam mencatat data dusun. Sasaran yang ingin dicapai 

dalam kegiatan ini adalah untuk memudahkan ibu dukuh dalam 

mencatat data sehingga lebih sistematis. Kegiatan ini memiliki 

kendala yaitu dalam mendapatkan informasi mengalami kesulitan 

pada bagian kelengkapan data, sehingga kegiatan ini tidak dapat 

dilaksanakan sesuai dengan rencana. 
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Kegiatan ini direncanakan yaitu tanggal 1dan 12 Februari 2017. 

Namun karena beberapa kendala yang dialami kegiatan terlaksana 

pada tanggal 7 dan 14 Februari 2017 bertempat di rumah Ibu 

Dukuh.Meskipun kegiatan tidak berjalan sesuai rencana akan 

tetapi kegiatan terlaksana dengan baik. 

 

k. Pentingnya Manajemen Waktu Bermain dan Belajar Anak 

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan mengenai 

pentingnya membagi waktu bermain dan belajar anak di dusun 

Loputih, Desa Jatimulyo, kecamatan Dlingo, Bantul. Sasaran yang 

ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah ibu-ibu dapat mengajarkan 

kepada anaknya membagi waktu bermain dan belajar, sehingga 

anak-anak dapat mengoptimalkan jam belajar tanpa mengurangi 

waktu bermain. Kegiatan direncanakan tanggal 6 Februari 2017. 

Pelaksanaan kegiatan yaitu pada tanggal 6 Februari 2017 bertempat 

di balai dusun Loputih. Kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa 

hambatan apapun sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan 

tanggal yang direncanakan. 

 

l.  Pelatihan Komputer dan Software  

a) Pengenalan Microsoft bagi Anak-anak 

Pelatihan penggunaan Ms. Office diadakan 

untukmemberikan pengetahuan bagi anak-anakdusun 
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loputih agar dapat menggunakan Ms. Office secaratepat dan 

benar. Pelatihan ini di bagi menjadi beberapa tahapandi 

karenakan ada beberapa fitur yang sering digunakan 

padasaat ini, contohnya Ms. Word dan Power Point. Dalam 

pelatihanini terdapat beberapa kendala seperti 

komputer/laptop yangdigunakan untuk pelatihan terbatas 

sehingga pelatihan dilaksanakan bersama namun 

prakteknya bergantian antarapeserta satu dengan yang 

lainnya. Kegiatan ini direncanakan pada tanggal 30 januari 

2017 dan dilaksanakan pada tanggal 30 januari 2017. 

 

b) Pelatihan Blogger dan Google Drive 

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan 

untuk membuat blog untuk memposting tulisan yang 

bermanfaat dan sebagai sarana sharing kepada masyarakat 

luas dan menggunakan googledrive dengan baik dan benar 

sebagai sarana penyimpanan online yang bisa diakses 

dimanapun dan kapanpun. Sasaran dari pelatihan ini adalah 

pemuda pemudi dusun loputih. Kegiatan ini memiliki 

kendala yaitu susah nya sinyal untuk mengakses internet 

karena pelatihan blogger dan googledrive menggunakan 

internet untuk mengaksesnya. Kegiatan ini direncanakan 

pada tanggal 9 Februari 2017 tapi karena beberapa kendala 
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yang ada, pelatihan googledrive dilaksanakan tanggal 6 

Februari 2017.  

 

m. Bimbingan Belajar  

a) Bimbingan Belajar Anak-anak SD 

Kegiatan bimbingan belajar ini bertujuan untuk 

membantu anak-anak dalam menyelesaikan tugas maupun 

memahami materi pelajaran di sekolah dasar yang belum 

dipahami. Dengan adanya bimbingan belajar ini diharapkan 

motivasi dan prestasi belajar anak-anak di Dusun Loputih, 

Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo, Bantul, Yogyakarta 

meningkat dan menjadi lebih baik. Bimbingan belajar ini 

dilakukan di posko KKN XIII B2 dusun Loputih. Dalam 

melaksanakan bimbingan belajar ini tentu mata pelajarannya 

tidak hanya satu saja melainkan seluruh mata pelajaran dari 

kelas 1-6 SD (Sekolah Dasar), seperti Matematika, Bahasa 

Jawa, IPA, dan IPS. Kegiatan ini berjalan dengan lancar karena 

mayoritas mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan yang memiliki program kerja pendampingan 

bimbingan belajar hal tersebut bisa teratasi dengan baik. 

Program ini direncanakan pada tanggal 30, 31 Januari 

dan 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Februari 2017. Pelaksanaan bimbingan 

belajar dilaksanakan pada tanggal 30, 31 Januari dan 1, 2, 4, 6, 
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7, 8, 9, 10, 11 Februari 2017. Pelaksanakan program ini tidak 

terlalu banyak hambatan karena sasaran program ini yaitu 

siswa SD, hanya saja dalam pelaksanaannya jadwal tidak 

sesuai dengan yang direncanakan dikarenakan padatnya jadwal 

kegiatan program kerja, karena kondisi siswa yang terlalu 

antusias sehingga kegiatan pendampingan bimbingan belajar 

ini cepat terselesaikan. 

 

b) Bimbingan Belajar Bahasa Inggris 

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu anak-anak 

dalam mengatasi kesulitan belajar Bahasa Inggris diluar jam 

sekolah. Dengan adanya bimbingan belajar Bahasa Inggris ini 

diharapkan motivasi dan prestasi belajar anak-anak di Dusun 

Loputih, Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo, Bantul, 

Yogyakarta akan meningkat dan menjadi lebih baik. Anak-anak 

Dusun Loputih, Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo, Bantul, 

Yogyakarta memiliki semangat belajar yang luar biasa. Hal ini 

dapat dilihat seriusnya anak-anak belajar. Kegiatan bimbingan 

belajar Bahasa Inggris ini ditujukan bagi siswa-siswa SD, SMP 

dan SMA. Untuk siswa SD materi yang ditawarkan yaitu 

materi yang sesuai dengan materi yang ada di sekolah, seperti 

materi Numbers, Days and Months, Foods and Drinks, Animals 

and Fruits, Part of Body, Family Tree, Hobbies, dan Things in 
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Classroom. Dalam bimbingan belajar Bahasa Inggris di Dusun 

Loputih, tidak hanya mengajarkan materi-materi tersebut, 

namun juga membantu siswa dalam mengerjakan PR Bahasa 

Inggris. Untuk siswa SMP dan SMA bimbingan belajar Bahasa 

Inggris yang diberikan yaitu membantu belajar untuk 

menghadapi UN.  

 

c) Bimbingan belajar siswa SMP/SMA 

Kegiatan bimbingan belajar ini bertujuan untuk 

membantu anak-anak dan remaja dalam memahami materi 

pembelajaran serta membantu menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru di sekolah khususnya mata pelajaran 

Matematika dan IPA. Dengan adanya bimbingan belajar ini 

diharapkan memotivasi semangat belajar siswa sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa yang ada di Dususn 

Loputih, Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo, Bantul, 

Yogyakarta baik siswa SD, SMP maupun SMA. Kegiatan ini 

dilakukan di posko KKN XIII B2 dusun Loputih. Dalam  

melaksanakan program  ini tidak banyak hambatan yang terjadi 

sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan 

rencana. 

Program ini direncanakan pada tanggal 28, 30, 31 Januari 

dan 1, 2, 3, 6, 8 dan 9 Februari 2017. Pelaksanaan bimbingan 
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belajar dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang direncanakan 

yaitu tanggal 28, 30, 31 Januari dan 1, 2, 3, 6, 8 dan 9 Februari 

2017. Respon yang diberikan masyarakat dusun loputih 

terhadap program ini sangat positif dan antusias baik dari 

anak-anak maupun orang tua. 

 

2. Bidang Seni dan Olah Raga 

1) Penyelenggaraan Pelatihan Karya Seni Rupa 

Karya seni rupa yang dilaksanakan dalam program kerja 

KKN diantaranya adalah karya seni rupa teknik tiup, teknik spray, 

dan teknik mozaik. Dalam kegiatan yang dilakukan partisipasi aktif 

dari anak-anak sangat menunjang kelancaran program kerja yang 

dilaksanakan.  

Tujuan karya seni rupa ini adalah memberikan pemahaman agar 

setiap anak dapat melatih dan mengasah kemampuan anak dalam 

bidang seni rupa.  

 

2) Penyelenggaraan Permainan Tradisional 

Permainan gobak sodor , gundu , bentik merupakan dari 

permainan tradisional yang sudah jarang dimainkan oleh anak 

jaman sekarang. Hal ini dilakukan supaya permainan ini masih bisa 

dinikmati oleh generasi selanjutnya. Selain mempertahankan status 
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permainan tradisionalnya, manfaat yang didapat dari gobak sodor 

dan bentik adalah keringat yang dihasilkan oleh tubuh layaknya  

berolahraga. Dari permainan ini mengajarkan kita untuk Permainan 

tradisional ini bertujuan untuk melestarikan berbagai permainan 

tradisional yang tidak pernah lagi di mainkan oleh anak-anak 

zaman sekarang. Dalam permainan tradisional ini, dapat 

memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai permainan 

tradisional.  

 

3) Penyelenggaraan Pelatihan Kerajinan Tangan 

Pelatihan kerajinan tangan yang diberikan kepada anak-

anak yaitu berbagai kerajinan tangan diantaranya adalah stik es 

krim, meronce gelang, membuat gantungan kunci, membuat tudung 

saji dari botol bekas, gelang dari tali prusik, merangkai tasbih dll.  

Dalam pelatihan kerajinan tangan ini, antusias anak dalam 

mengikuti pelatihan sangat baik, anak-anak dapat mengikuti apa 

yang diajarkan oleh setiap mahasiswa KKN. Tujuan dari pelatihan 

kerajinan tangan ini, untuk menumbuhkan kreatifitas anak dalam 

mebuat kerajianan tangan.  

 

4) Penyelenggaraan Pelatihan Senam Sehat 
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Pelatihan senam sehat merupakan suatu penyelenggaraan 

program kerja mahasiswa KKN yang rutin dilakukan setiap 1 

minggu sekali. Partisipasi masyarakat terutama ibu-ibu di Dusun 

Loputih sangat baik, banyak ibu-ibu yang senang mengikuti senam 

yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKN. Tujuan dari 

penyelenggaraan pelatihan senam sehat ini untuk membiasakan 

warga masyarakat untuk senantiasa hidup sehat.  

 

5) Penyelenggaraan Pelatihan Tonis 

Pelatihan Tonis merupakan suatu permainan yang wajib di 

selenggarakan di setiap Dusun tempat KKN. Pelatihan ini bertujuan 

untuk mengenalkan olahraga baru yaitu gabungan dari badminton 

dan tenis. Permainan tonis ini dilombakan hingga tingkat 

Kecamatan Dlingo. Tujuan dari permainan ini untuk mengasah 

kemampuan bakat anak.  Dan memberikan pemahaman tentang 

permainan tonis dan tata cara permainan.  

 

6) Penyelenggaraan Pelatihan Gerak Lagu 

Pelatihan gerak dan lagu dilakukan di setiap Unit 

KKN.Program ini merupakan salah satu program kreatifitas 

mahasiswa dimana pada program ini, anak anak dilatih dengan 

cermat gaya dan gerak yang sesuai dengan lagu islami, yang 
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nantinya akan dipilih beberapa orang untuk mengikuti perlombaan 

gerak dan lagu di tingkat kecamatan. 

Penyelenggaraan pelatihan gerak lagu ditujukan bagi anak 

SD kelas 4-6. Setiap Unit wajib mengirimkan 6-9 anak untuk 

dilatih gerak dan lagu. Tujuan dari penyelenggaraan ini adalah 

memberikan kesempatan kepada anak-anak yang memiliki bakat 

menari untuk tampil di atas panggung dengan mengikuti alunan 

musik yang sudah  

dipilih sebelumnya danuntuk memeriahkan acara Kecamatan yang 

diselenggarakan oleh mahasiswa KKN. 

 

7) Penyelenggaraan Pelatihan Batik Teknik Jumput 

Pelatihan batik teknik jumput dilaksanakan untuk 

mengenalkan kepada anak-anak mengenai berbagai batik yang 

dapat dibuat secara sederhana hanya dengan menggunakan kain 

mori dan pewarna pakaian dan dijemur di terik sinar matahari. 

Tujuan dari penyelenggaraan pelatihan batik teknik jumput ini, 

untuk melestarikan berbagai ragam budaya batik bagi anak-anak di 

Dusun Loputih.  

 

3. Bidang Tematik dan Non Tematik 

1) Penyelenggaraan Pelatihan Makanan Sehat 
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Penyelenggaraan makanan sehat terdiri dari dua program 

yaitu pelatihan pembuatan nugget ayam dan tempe serta pelatihan 

pembuatan sirup jahe dan bubuk jahe instan. Kedua program ini 

ditujukan kepada ibu-ibu yang ada di dusun Loputih. Tanggapan 

masyarakat terhadap pelaksanaan program ini sangat baik dan 

antusias. Hal ini disebabkan oleh mayoritas ibu-ibu dusun Loputih 

hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Tujuan 

dilaksanakannya program ini adalah mengenalkan dan memotivasi 

ibu-ibu untuk lebih berinovatif dalam mengkreasikan makanan 

yang lebih sehat sehingga gizi keluarga dapat tercukupi dengan 

baik. 

2) Penyelenggaraan Pelatihan Kerajinan Tangan Daur Ulang Limbah 

Pelatihan kerajinan tangan daur ulang limbah ditujukan 

kepada anak-anak dan ibu-ibu di Dusun Loputih. Antusias 

masyarakat dalam mengikuti pelatihan ini cukup baik. Pelatihan 

kerajinan tangan daur ulang limbah ini diadakan untuk melatih 

masyarakat agar dapat memanfaatkan limbah yang ada di sekitar 

untuk dapat dijadikan sesuatu yang berguna. Hal ini juga bertujuan 

untuk meminimalisir penumpukan limbah kayu dan meningkatkan 

kreatifitas masyarakat di Dusun Loputih. 

 

3) Penyelenggaraan Program Kewirausahaan 
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Program kewirausahaan terdiri dari pelatihan mocaf yang 

diadakan tingkat Kecamatan Dlingo. Program kewirausahaan 

mokaf ini mendatangkan narasumber dari LPM UAD. Selain 

pelatihan mocaf terdapat juga sosialisasi tentang kewirausahan , 

peluang apa saja yang dapat dikembangkan oleh remaja dusun 

loputih , perencanaan yang akan di buat dan bagaimana strategi 

pemasaran produk yang baik. Setelah mendapatkan sosialisasi 

tentang kewirausahaan terdapat pelatihan pembuatan souvenir dari 

serbuk kayu yang dapat menjadi peluang usaha untuk dusun loputih 

karena banyaknya limbah kayu yang tidak terpakai. Setelah 

souvenir dari limbah serbuk kayu tersebut akan diberikan contoh 

pengemasan dan dilakukan pendampingan pengemasan hasil karya 

kerajinan serbuk kayu tersebut. 

 

4) Penyelenggaraan Program Kesehatan 

Dalam penyelenggaraan program kesehatan ada beberapa 

rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKN, 

diantaranya adalah pembagian bubur kacang hijau dan pemeriksaan 

kesehatan secara gratis yang didatangkan langsung dari Puskesmas 

Dlingo. Partisipasi aktif dari masyarakat yang datang untuk 

memeriksa kesehatan secara gratis. Selain kegiatan pemeriksaan 

dan pembagian bubur kacang ijo gratis terdapat juga kegiatan 

sosialisasi bagaimana cara menyikat gigi , mencuci tangan dengan 
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baik dan benar dan pemeriksaan kuku serta pembagian pemotong 

kuku gratis untuk anak-anak dan langsung mempraktekkan 

menyikat gigi , mencuci tangan yang baik dan benar agar dapat 

mengetahui bagaimana menyikat gigi dan mencuci tangan yang 

baik dan benar dan senantiasa menjaga kebersihan gigi dan tangan. 

Mencuci tangan salah satu hal sangat penting yang harus 

dilakukan. Karena tangan merupakan salah satu anggota tubuh 

yang memiliki banyak kuman penyebab penyakit. Kegiatan ini 

memberikan pembelajaran dan pengetahuan pada anak tentang 

bakteri yang berbahaya dan penyakit-penyakit yang disebabkan 

apabila tidak mencuci tangan terutama sebelum makan. Juga 

memberikan pengetahuan kapan waktu terpenting mencuci tangan. 

Di samping itu juga sambil di lakukan pemutaran video agar tidak 

membosan dalam penyampaian dan anak-anak lebih tertarik dalam 

hal ini sehingga apa yang mereka lihat dapat meraka rekam dan 

lebih mudah di ingat. Dalam kegiatan ini juga memberikan edukasi 

dengan mempraktekan cara mencuci tangan yang baik dan benar. 

Dengan langkah-langlah yang tidak begitu sulit di lakukan.  

Kegiatan ini bertujuan agar anak-anak dapat membiasakan  

mencuci tangan agar terhindar dari berbagai penyakit. Terdapat 

satu lagi kegiatan kesehatan yang dilakukan yaitu sosialisasi 

demam berdarah untuk ibu-ibu dusun loputih agar dapat 
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mengetahui nyamuk yang dapat menyebabkan deman berdarah dan 

bagaimana cara mencegahnya.  

 

5) Penyelenggaraan Pelatihan Mading 

Pelatihan mading ditujukan bagi anak-anak SD, dengan 

materi yang berbeda-beda sehingga anak-anak dapat melatih 

kreatifitas anak dalam membuat suatu tulisan yang dapat dibaca 

oleh orang banyak. Dalam pelatihan mading ini, dapat 

menumbuhkan bakat anak menulis serta dapat meningkatkan 

kualitas anak dalam membaca dan menulis.  

 

6) Penyelenggaraan Program Kebun Sehat 

Minimnya pemanfaatan lahan untuk menanam sayuran dan 

tanaman obat di Dusun Loputih menjadi salah satu latar belakang 

penyelenggaraan kegiatan ini. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan 

untuk membuat masyarakat sadar akan pentingnya menanam sayur 

dan tanaman obat sendiri. Program ini dilaksanakan dengan 

mengadakan penyuluhan tentang pentingnya menanam sayuran dan 

tanaman obat, kemudian dilanjutkan dengan praktik menanam 

sayur dan tanaman obat menggunakan teknik hidroponik dan 

teknik bagor. 

 

7) Penyelenggaraan Pemutaran Film Edukasi 
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Pemutaran film edukasi ini bertujuan untuk mengajarkan 

berbagai nilai-nilai pendidikan bagi anak SD melalui media film. 

Dalam pemutaran film ini, selalu di dampingi oleh mahasiswa 

KKN sehingga anak-anak dapat mengikuti kegiatan ini dengan 

tertib. Dengan adanya program ini, anak-anak diharapkan dapat 

belajar mengambil nilai-nilai positif dari film edukasi yang telah di 

putar serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

 

 

8) Penyelenggaraan Pengenalan Pengetahuan Fisika 

Penyelenggaraan program ini bertujuan untuk mengenalkan 

kepada anak-anak di dusun loputih bahwa penerapan ilmu sains 

terutama pengetahuan tentang Fisika banyak ditemukan dalam 

kehidupan sehari-hari. Sebagian besar dari kegiatan yang kita 

lakukan sehari-hari berkaitan erat dengan peristiwa sains, 

contohnya materi tentang kalor. Dengan adanya program ini dapat 

memotivasi anak-anak untuk lebih berpikir kreatif dalam 

menerapkan ilmu pengetahuan dalam melakukan aktivitas sehari-

hari. 

 

9) Penyelenggaraan Sosialisasi Pendidikan 

Program sosialisasi pendidikan ini lebih difokuskan pada 

sosialisasi tentang pendidikan karakter. Latar belakang dipilihnya 
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program ini dikarenakan masih banyak karakter anak yang belum 

dibentuk dengan baik. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor 

diantaranya lingkungan, baik lingkungan internal maupun 

eksternal. Dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu 

anak-anak membentuk karakter menjadi lebih baik, sehingga dapat 

menjadi generasi penerus bangsa seperti yang diharapkan dan 

dicita-citakan. 

 

 

10)  Penyelenggaraan Permainan Asah Otak 

Program ini bertujuan untuk melatih anak mengasah otak 

dengan menggunakan permainan, diantaranya bermain puzzle 

gambar, Puzzle  Bahasa Inggris, dan permainan scramble word. 

Permainan ini ditujukan untuk anak-anak TK dan SD di Dusun 

Loputih. 

 

11) Penyelenggaraan Kegiatan Mendongeng 

Kegiatan mendongeng dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mengenalkan anak-anak tentang legenda-legenda yang ada di 

Indonesia dan untuk menanamkan nilai-nilai yang terkandung 

dalam legenda agar dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. 

Partisipasi anak-anak dalam program ini sangat baik dan antusias 

sehingga membuat program ini berjalan lancar. 
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12) Penyelenggaraan Sosialisasi Manfaat Internet 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan 

manfaat dari internet, dampak positif dan dampak negatif dari 

penggunaan internet dan juga memberikan pengetahuan informasi 

mana yang perlu di saring untuk dipilih mana informasi yang baik 

dan mana informasi yang tidak baik. Kegiatan ini ditujukan untuk 

remaja agar tidak terjerumus pada pergaulan yang tidak baik karena 

melalui internet informasi dapat tersebar secara cepat. 

 

13) Penyelenggaraan Pelatihan Instal Ulang 

Kegiatan ini merupakan pelatihan install ulang sistem 

operasi. Pada pelatihan ini diajarkan bagaimana melakukan 

instalasi sistem operasi komputer dan instalasi software setelah 

komputer di install ulang. Sistem operasi yang digunakan adalah 

windows 7 karena windows 7 merupakan sistem operasi yang 

banyak digunakan. Kendala pada kegiatan ini adalah 

komputer/laptop yangdigunakan untuk pelatihan terbatas sehingga 

hanya beberapa orang saja yang dapat melakukan instalasi sistem 

operasi. 

 

14) Penyuluhan Pola Asuh Anak 
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Program penyuluhan pola asuh anak bertujuan untuk 

menjelaskan kepada masyarakat cara mengasuh anak dengan baik. 

Sasaran utama dari program ini adalah orang tua terutama pasangan 

suami istri yang mempunyai anak kecil. Pola asuh yang diterapkan 

orang tua kepada anak sangat mempengaruhi kepribadian dan 

tingkah laku anak. Dengan adanya program ini diharapkan dapat 

membantu orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya 

sehingga dapat menjadi anak bangsa yang cerdas dan lebih baik. 

 

 

 

15) Pendampingan Kegiatan Masyarakat 

Selama KKN berlangsung di Dusun Loputih, Mahasiswa 

KKN ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Antara lain adalah 

pengajian rutin yang diadakan setiap malam di rumah warga. 

Selain pengajian, mahasiswa KKN juga mengikuti kegiatan lain 

yaitu kerja bakti setiap hari minggu dan perkumpulan karang taruna 

yang dilaksanakan setiap 15 hari sekali.  

 

16) Pengadaan Sarana dan Prasarana Dusun 

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk pengadaan 

sarana dan prasarana dusun yaitu dengan perawatan masjid dan 

mushola yang ada di dusun loputih yaitu masjid al-fatah, masjid 
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al-majdah dan mushola al-amin. Selain itu terdapat juga kegiatan 

pembuatan plangisasi untuk 10 ketua RT , masjid, ketua pemuda, 

balai serbaguna dan kepala dukuh karena di dusun loputih sendiri 

belum ada plang petunjuk arah dan juga pembuatan struktur 

organisasi dusun loputih karena di balai serbaguna belum terdapat 

struktur organisasi dari dusun loputih. 

 

17) Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat 

Program ini bertujuan untuk mengasah kemampuan anak-

anak yang ada di Desa Jatimulyo khususnya di bidang keagamaan. 

Program ini ditujukan kepada anak yang duduk dibangku kelas 

empat sampai dengan kelas enam sekolah dasar. Dengan adanya 

program ini, terjalin silaturrahmi yang baik antara anak masing-

masing dusun yang ada di desa Jatimulyo serta dapat diketahui 

kemampuan setiap anak yang ada di masing-masing dusun, desa 

Jatimulyo. 

 

18) Penyelenggaraan Tabligh Akbar 

Tabligh Akbar merupakan acara penutupan KKN se Desa 

Jatimulyo yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2017. Acara 

ini bertemakan “Dengan Semangat Tabligh Akbar Meningkatkan 

Ibadah dan Meningkatkan Silaturahmi Masyarakat Jatimulyo” yang 

mengundang pembicara KH.Arif Gunadi, M.Pd. Partisipasi 
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masyarakat dangat besar dalam acara ini, dibuktikan dengan 

banyaknya masyarakat yang hadir dalam acara tersebut.  

 

19) Penyelenggaraan Lomba Tingkat Kecamatan 

Untuk memeriahkan acara penutupan,  KKN UAD 

menyelenggarakan perlombaan tingkat kecamatan Dlingo 

diantaranya lomba Tonis, Futsal, serta Gerak dan Lagu. Diantara 

ketiga acara besar di atas, acara futsal memiliki peminat yang 

paling banyak dan paling meriah yaitu dengan kuota 48 tim karena 

banyak permintaan untuk menambah kuota tim yang tadinya hanya 

32 tim. 

 

20) Penyelenggaraan Pameran Kerajinan Tangan 

Kegiatan ini merupakan rangkaian acara penutupan KKN 

UAD tingkat kelurahan Jatimulyo yang diselenggarakan untuk 

menunjukkan hasil karya masyarakat selama mendapat pelatihan 

pembuatan kerajinan tangan oleh mahasiswa KKN. Kerajinan yang 

dipamerkan sangan bervariasi. Dari unit XIII B.2 sendiri 

menampilkan kerajinan tangan berupa bros, gelak tali pursik, 

gantungan kunci, serta gelang dan kalung dari manik-manik. 

 

 


