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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN EVALUASI 

 

A. PEMBAHASAN 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk pendidikan 

keilmuan kemasyarakatan yang tidak hanya dilaksanakan namun juga harus 

dipahami dan selanjutnya harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari 

oleh seluruh mahasiswa. Aktivitas Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan 

dalam bentuk program kerja, baik program yang telah direncanakan 

sebelumnya maupun program yang bersifat kondisional (program yang 

muncul ketika proses KKN berlangsung). Melalui cara seperti ini, mahasiswa 

akan mendapat pendidikan serta pengalaman mengenai kemasyarakatan 

sehingga diharapkan kedepannya mahasiswa dapat menghadapi dan 

menangani permasalahan yang muncul di dalam masyarakat serta akan jauh 

lebih peka terhadap lingkungannya sendiri. Berdasarkan pada ilmu 

pengetahuan yang dimiliki mahasiswa sebagai hasil proses pembelajaran di 

perkuliahan ditambah rasa pengabdian yang tulus terhadap masyarakat dan 

kemampuan berinteraksi sosial yang baik sehingga dapat memahami dan 

memecahkan permasalahan maka dapat dipastikan mahasiswa akan 

membawa perubahan-perubahan yang positif dalam berbagai bidang baik 

fisik maupun non fisik serta mental maupun spiritual. 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 

periode LXI tahun akademik 2016/2017. Divisi XIII.D.1 yang berlokasi di 

Dusun Tanjung, Temuwuh, Dlingo, Bantul. Dilaksanakan mulai tanggal 26 
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Januari sampai 24 Februari 2017. Berikut ini deskripsi program KKN baik 

yang telah terlaksana maupun yang tidak terlaksana. 

1. Kegiatan Bersama 

A. Keagamaan 

1. Pengajian Rutin 

Pengajian rutin dilakukan setiap satu minggu sekali di Masjid Nurul 

Huda. Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk 

memperat silahturahmi antar warga serta menambah iman dan taqwa 

warga Dusun Tanjung. Pengajian yang dilakukan ini mendapat respon 

yang sangat baik dan warga cukup antusias, terbukti dengan hadirnya 

warga yang mencapai kurang lebih 50 orang. Kegiatan ini dilakukan 

pada tanggal 27 Januari 2017, 02 Februari 2017, 10 Februari 2017 dan 

20 Februari 2017.  

2. Penyelenggaraan pengajian akbar 

Pengajian akbar diselenggarakan untuk mempererat silahturahmi, 

berbeda dengan pengajian rutin, pengajian akbar diselenggarakan 

dengan mendatangkan pengisi acara yang cukup dikenal oleh 

masyarakat yaitu KH Asmuni Abdul Rohman, antusias yang di 

tunjukkan warga sangat luar biasa terbukti bahwa warga yang hadir 

pengajian ini kurang lebih 300 orang. Pengajian yang dilaksanakan ini 

dapat terlaksana dengan adanya partisipasi warga Dusun Tanjung dan 

Karang taruna. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 23 Februari 2017. 

3. Sarana prasarana masjid 
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Penyelenggaraan sarana prasarana dilakukan dalam kegiatan ini 

berbentuk penyediaan perlengkapan alat ibadah berupa mukena dan 

sajadah. Hal ini dilakukan karena kebutuhan mukena di masjid Nurul 

Huda masih kurang. Diharapkan dengan pemberian kelengkapan 

sarana dan prasarana di masjid Nurul Huda ini bermanfaat  bagi  warga 

sehingga menjadikan warga disekitar lebih taat beribadah. 

4. Pembuatan mading santri TPA masjid Nurul Huda 

Pembuatan mading santri ini merupakan bentuk dari pelatihan 

kekreativitasan santri. Santri TPA di biarkan untuk berkreasi berupa 

karya dalam bentuk  gambar, puisi ataupun cerita yang bertemakan 

islami. Karya-karya yang sudah terkumpul ditempelkan di mading dan 

dipajang di papan informasi masjid. 

5. Penyelenggaraan lomba keagamaan 

Lomba keagamaan ini diselenggarakan dalam bentuk festival anak 

sholeh. Lomba keagamaan ini diselenggarakan pada tingkat kelurahan. 

Anak-anak TPA yang menjadi sasaran pada kegiatan ini antusias 

dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Lomba yang 

diselenggarakan dalam kegiatan  

ini sebagai berikut : lomba cerdas cermat agama, pemilihan da’i cilik, 

mewarnai, hafalan surat pendeek dan fashion show islami. 
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B. Seni dan Olahraga 

 1.  Pemutaran film motivasi 

Pemutaran film  ini bertujuan untuk membangun motivasi warga 

Tanjung . Film yang diputar dalam kegiatan ini adalah film yang 

berjudul sepatu dahlan. Film ini menceritakan tentang perjalanan hidup 

seorang tokoh yang bernama Dahlan Iskan. Pemutaran film ini cukup 

mendapatkan antusias dari warga.  Pemutaran film ini dilaksanakan 

pada tanggal 18 Februari 2017.  

2. Pembuatan tong sampah lukis menggunakan ember cat bekas 

Pembuatan tong sampah lukis dari ember bekas ini dilakukan oleh 

anak-anak di Dusun Tanjung. Tujuan dari kegiatan ini selain untuk 

melatik kreativitasan anak dalam melukis juga untuk melatih anak 

untuk cinta lingkungan. Diharapkan dengan tong sampah buatan 

mereka sendiri  dengan warna dan gambaran yang menarik, mampu 

menumbuhkan kepedulian untuk membuang sampah pada tempatnya. 

Tong sampah yang telah dilukis anak-anak selanjutnya di sebar di 

tempat-tempat yang strategis di Dusun Tanjung. Kegiatan ini 

berlangsung pada tanggal 08 Februari 2017. 

3.  Penyelenggaraan senam sehat 

Senam sehat ini dilaksanakan dengan seluruh warga sekelurahan 

temuwuh. Senam sehat dilaksanakan di kantor kelurahan temuwuh. 

Senam sehat ini  bertujuan untuk memupuk silaturahmi warga, selain 

itu untuk mewujudkan  warga yang sadar akan pentingnya olahraga 
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dan mewujudkan warga temuwuh  yang sehat jiwa dan raga. 

Penyelenggaraan senam sehat ini telah berjalan 3 kali  yaitu pada 

tanggal 29 Januari dan tanggal 5 dan 12 Februari 2017. 

C.  Tematik dan Nontematik 

1. Pemberian gizi dalam bentuk bubur kacang hijau 

Pemberian gizi berupa bubur kacang hijau ini dilaksanakan pada tanggal 

5 Februari 2017. Bubur kacang hijau tersebut dibagikan setelah senam 

sehat selesai.  Kegiatan pemberian gizi ini untuk memberikan informasi 

kepada warga akan pentingnya memberikan gizi yang baik untuk 

keluarga. Kandungan vitamin yang terdapat dalam kacang hijau baik bagi 

kesehatan tubuh manusia. 

2. Penyelenggaran Program Kewirausahaan 

a. Memberikan Talkshow Kewirausahaan 

Talkshow kewirausahaan merupakan kegiatan diskusi tentang 

kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN UAD se-

Temuwuh di Aula Balai Desa Temuwuh pada tanggal 21 Februari 

2017 pukul 20:00 WIB. Acara ini diikuti oleh warga desa Temuwuh, 

mayoritas yang mengikuti talkshow ialah warga yang dilatarbelakangi 

memiliki usaha, antara lain usaha meubel, peternakan kambing 

maupun sapi. Ada juga dari warga yang pekerjaan tukang kayu dan 

tukang batu. Warga Temuwuh sangat antusias dalam mengikuti acara 

ini, walaupun cuaca hujan tetapi tidak mengalahkan semangat mereka 

dalam mencari ilmu melalui talkshow ini. Pemateri dalam kegiatan ini 



136 

 

 

 

ialah Bapak Burhanuddin Hartono, S.Pd., M.Ag. Setelah pemateri 

menyampaikan materi, peserta saling bertanya bergantian. 

Perencanaan kegiatan ini pada tanggal 31 Januari 2017. Kegiatan ini 

mundur dikarenakan menyesuaikan jadwal pemateri.  

b. Memberikan pelatihan pengolahan mocaf ibu-ibu PKK se-Kecamatan 

Dlingo 

Mocaf  merupakan sinkatan dari modifikasi cassava. Bahan utama dari 

tepung mocaf ini ialah singkong / ketela. Tujuan kegiatan ini ialah 

mengenalkan kepada masyarakat di kecamatan Dlingo apa itu mocaf ? 

selain itu untuk memberikan informasi bahwa kita sendiri sudah 

memiliki tepung asli dalam negeri jadi tidak mengandalkan tepung 

terigu dari impor luar negeri. Fungsi tepung mocaf sama seperti 

tepung terigu pada umumnya. Tetapi dalam mengolah makanan, 

tepung mocaf tidak bisa menjadi bahan utama karena mocaf sendiri 

apabila diolah tanpa dicampur dengan tepung terigu menjadi sangat 

lentur. Pelatihan ini bertujuan mengajarkan cara-cara mebgolah 

makanan dari tepung mocaf seperti brownies kukus, pisang coklat, 

martabak telur, putu ayu dan dadar gulung.  

Ibu-Ibu sangat antusias sekali dalam mengikuti pelatihan ini. 

Perencanaan kegiatan ini pada tanggal 20 Februari 2017 dan 

terlaksana pada 19 Februari 2017. Kegiatan ini dimajukan karena 

menyesuaikan jadwal dari pelatih kegiatan ini. Kegiatan ini berjalan 

lancar karena dukungan partisipasi ibu-ibu peserta kegiatan pelatihan 
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ini. Meskipun cuaca sedang hujan namun tidak mengalahkan 

semangat mereka dalam mengikuti kegiatan yang bermanfaat ini. 

c. Bubuk Jahe 

Bubuk jahe diolah dari bahan utama jahe emprit, selain itu terdapat 

bahan tambahan yaitu: gula pasir dan air. Tujuan kegiatan ini ialah 

mengajarkan ibu-ibu dusun Tanjung cara membuat bubuk jahe untuk 

dijual, sehingga menambah penghasilan dan menambah ketrampilan 

dan kreatifitas warga. Ibu-ibu sangat antusias sekali dalam mengikuti 

pelatihan ini. Mereka tidak hanya mendengarkan dan melihat arahan 

cara-cara membuat bubuk jahe tetapi ikut terlibat dalam membuat 

bubuk jahe. Ibu-Ibu bergantian dalam mengaduk karena harus diaduk 

terus sedangkan proses pemasakannya kurang lebih selama 1,5 jam 

dan  apabila berhenti diaduk bisa gosong dan gagal. Pelaksanaan 

kegiatan ini pada tanggal 22 Februari 2017.  

3. Penyuluhan Hidup Sehat  

a. Menyelenggarakan penyuluhan dan praktek cuci tangan dengan benar 

Tujuan dari kegiatan ini ialah mengajarkan kepada anak-anak untuk 

selalu menjaga kebersihan yaitu dengan memulai hal yang kecil 

seperti mencuci tangan agar terhindar dari bakteri-bakteri yang dapat 

menyebabkan timbulnya penyakit dalam tubuh. Tentunya mencuci 

tangan menggunakan sabun yang terdapat kandungan anti bakterinya 

agar kuman-kuman ataupun bakteri yang menempel di tangan mati. 

Anak-anak sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Perencanaan 
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kegiatan ini pada tanggal 06 Februari 2017 dan terlaksana sesuai 

perencanaan.  

b. Menyelenggarakan penyuluhan kesehatan gigi bersama secara baik 

dan benar 

Tujuan dari kegiatan ini ialah mengajarkan kepada anak-anak PAUD 

untuk selalu membiasakan sikat gigi minimal 2X sehari agar gigi 

sehat. Sikat gigi pada saat mandi dan pada saat sebelum tidur. Anak-

anak sangat antusias sekali dalam mengikuti penyuluhan. Kegiatan ini 

terlaksana sesuai perencanaan.  

4.  Penyelenggaraan pelatihan pembuatan bunga dari kulit jagung 

a. Merangkai bunga dari kulit jagung  

Program kegiatan merangkai bunga dari kulit jagung ini telah 

terlaksana sesuai perencanaan yakni pada tanggal 31 Januari 2017, 

dilaksanakan di Balai Dusun. Sasaran kegiatan ini juga meliputi anak-

anak. Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas 

anak-anak dengan menggunakan bahan dasar kulit jagung yang bisa 

dengan mudah didapatkan di lingkungan tempat tinggal. Anak-anak 

dapat membentuk bunga sesuai keinginan mereka.. Antusias anak-

anak dalam melakukan kegiatan ini adalah mereka sangat tertarik 

dengan kegiatan ini. Kegiatan prakarya selain meningkatkan 

kreatifitas juga dapat menghasilkan prakarya sebagai tambahan 

penghasilan. 

b. Melakukan penghiasan pada bingkai  
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Pelatihan penghiasan pada bingkai foto yang diberikan kepada anak-

anak di Dusun Tanjung. Tujuan dari pelatihan ini adalah anak-anak 

dusun Tanjung dapat menghias frame atau bingkai foto dengan bunga 

yang telah dirangkai sesuai kreasi anak-anak dengan hal tersebut aka 

nada motivasi untuk anak-anak dapat menambah wawasan kepada 

mereka bahwa untuk dapat merubah sesuatu yang biasa menjadi 

barang yang bagus dan bernilai jual.   . Perencanaan awal kegiatan ini 

dijadwalkan pada tanggal 17 Februari 2017 dan terlaksana pada 

tanggal 14 Februari 2017 dan diadakan di Balai Dusun Tanjung. 

5. Penyelenggaraan pelatihan pengolahan limbah kayu 

Pelatihan pembuatan boneka horta ini dengan sasaran ibu-ibu di Dusun 

Tanjung. Tujuan dari pelatihan ini adalah agar pemanfaatan serbuk atau 

limbah kayu di dusun Tanjung dapat diolah menjadi sesuatu yang 

bermanfat. Dengan membuat boneka yang dapat dibentuk atau 

dikreasikan sesuai keinginan dapat berbentuk boneka panda, kura-kura 

dan sebagainya. Boneka ini pada akhirnya diberi biji tumbuhan yang 

bermanfaat seperti biji bayam, biji padi dll, dengan itu suatu saat dapat 

bermanfaat karena dapat memanen hasilnya, dan dalam proses 

merawatnya juga menjadikan semangat tersendiri dan khususnya untuk 

anak-anak yakni dapat memotivasi mereka untuk merawat tanaman 

dengan berbagai kreasi boneka tersebut. Perencanaan awal kegiatan ini 

dijadwalkan pada tanggal 21 Februari 2017 dan terlaksana pada tanggal 

31 Januari 2017 dan diadakan di Posko KKN. Kegiatan ini mundur 
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dikarenakan menyesuaikan jadwal ibu-ibu karena bersamaan dengan 

panen padi. 

6. Penyelanggaraan pelatihan pengolahan mocaf 

a. Menyelenggarakan pelatihan pembuatan pisang coklat 

Kegiatan ini membuat antusias warga cukup besar kegiatan ini 

melibatkan ibu-ibu warga dusun Tanjung. Dengan bahan dasar tepung 

mocaf yang dikenalkan kepada warga terkait tepung mocaf itu sendiri, 

dan dengan memanfaatkan buah pisang yang selama ini warga 

mengolahnya untuk dibuat criping atau digoreng, dan dikenalkan 

dengan cara diolah menjadi pisang coklat yang digemari anak-anak 

dan juga seluruh usia karena pengolahan makanan ini tanpa adanya 

penggorengan sehingga aman dari banyaknya minyak yang dapat 

menyebabkan kolesterol tinggi. Bahan kulit yang dari tepung mocaf 

sendiri , dan pisang yang dikukus kemudian diberi isian coklat atau 

bisa lainnya sesuai selera. Perencanaan kegiatan ini pada tanggal 15 

Februari 2017 dan terlaksana sesuai perencanaan.  

7. Penyelenggaraan pelatihan pengolahan daging ayam  

a. Menyelenggarakan pelatihan pembuatan nugget ayam  

Kegiatan ini membuat antusias warga cukup besar kegiatan ini 

melibatkan ibu-ibu warga dusun Tanjung. Dengan bahan dasar tepung 

mocaf yang dikenalkan kepada warga terkait tepung mocaf itu sendiri, 

dan dengan memanfaatkan buah pisang yang selama ini warga 

mengolahnya untuk dibuat criping atau digoreng. Bahan kulit yang 
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dari tepung mocaf sendiri , dan pisang yang dikukus kemudian diberi 

isian coklat atau bisa lainnya sesuai selera. Perencanaan kegiatan ini 

pada tanggal 03 Februari 2017 dan terlaksana pada tanggal 15 

Februari 2017.  

8. Penyelenggaraan pembuatan sarana dan prasarana dusun Tanjung 

a. Menyelenggarakan pembuatan peta dusun Tanjung dan 

Menyelenggarakan pembuatan papan informasi untuk Balai Desa 

dusun Tanjung Pembuatan sarana dan prasarana di dusun Tanjung 

meliputi pembuatan peta dusun Tanjung dan pembuatan papan 

informasi diletakkan di balai dusun Tanjung. Penyusunan pembuatan 

peta ini membutuhkan waktu berhari-hari. Pembuatan peta terlaksana 

pada tanggal 4 Februari 2017. Pembuatan peta ini diharapkan dapat 

membantu dan mempermudah informasi lokasi dusun Tanjung bagi 

orang pendatang atau orang yang sedang berkunjung di dusun 

Tanjung. Sedangkan papan informasi terlaksana pada tanggal 20 

Februari 2017. 

9. Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga Tonis  

Menyelenggarakan lomba pertandingan Olahraga Tonis Pengenalan 

olahraga baru Tonis disambut antusias warga terutama remaja dan anak-

anak. Perencanaan kegiatan latihan 28 Januari dan 1,4,8,11,15 Februari 

2017 terlaksana sesuai jadwal. Perencanaan pertandingan tingkat 

kecamatan pada tanggal 16 sampai dengan 18 Februari 2017. 
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Pertandingan tingkat kecamatan merupakan perwakilan dari tiap dusun, 

dusun Tanjung mengirimkan. 

10. Penyelenggaraan Perlombaan Gerak dan Lagu 

Menyelenggarakan perlombaan gerak dan lagu anak-anak se-

Kecamatan Dlingo Pengenalan gerak dan lagu disambut antusias warga 

terutama anak-anak. Perencanaan kegiatan latihan dimulai pada tanggal 

28 Januari dan 1,4,8,11,15,18 Februari 2017 terlaksana sesuai jadwal. 

Penyelenggaraan latihan gerak lagu yang bertempat di Posko KKN 

XIII.D.1 dan balai dusun Tanjung yang bertujuan ialah agar anak-anak 

mengetahui kaidah atau peraturan islam tidak menonjolkan aurat ketika 

mengekspresikan tubuh.  

Perencanaan pertandingan tingkat kecamatan pada tanggal 19 Februari 

2017. Perlombaan tingkat kecamatan merupakan perwakilan dari tiap-

tiap dusun, dusun Tanjung mengirimkan pasangan 1 perempuan dan 1 

laki-laki. Perlombaan ini dilaksanakan di Balai Desa Temuwuh 

11. Pembuatan buku profil dusun Tanjung 

Pembuatan Buku Profil Dusun Tanjung merupakan kebanggaan untuk 

kelompok kami. Untuk tersusunnya buku profil tersebut di lakukan 

observasi dan wawancara, pengambilan dokumentasi kegiatan sebanyak 

dua kali, desain buku profil dan yang terakhir adalah evaluasi. Buku 

profil bertujuan untuk memberikan informasi tentang visi dan misi 

dusun Tanjung, letak kewilayahan, inovasi dan kreatifitas masyarakat 
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yang menonjol di dusun Tanjung. Penyusunan buku profil ini dimulai 

pada tanggal 29 Januari dan 5,12,19,20 Februari 2017. 

12. Penyelenggaraan Jum’at Bersih 

Program kerja ini bertujuan untuk membiasakan perilaku yang positif 

dan baik serta mencari pahala dari Allah SWT. Kegiatan ini 

dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN di dusun Tanjung yaitu 

membersihkan Masjid Nurul Huda setiap hari jum’at pukul 09:00 s.d. 

selesai. Perencanaan kegiatan ini pada tanggal 27 Januari 2017; 03, 10, 

dan 17 Februari 2017 & kegiatan ini terlaksana sesuai dengan 

perencanaan.  

13. Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat 

Kegiatan Masyarakat Dusun Tanjung meliputi kegiatan Posyandu, 

Kegiatan Kelompok Wanita Tani, Kegiatan Karang Taruna dan Kerja 

Bakti. Perencanaan kegiatan Posyandu pada tanggal 29 Januari 2017 

dan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2017. Sedangkan Kegiatan 

Kelompok Wanita Tani dilaksanakan setiap hari Minggu yaitu 

terlaksana pada tanggal 17 Februari 2017. Kegiatan Karang Taruna 

Taruna perencanaannya tanggal 19 Februari 2017 dan terlaksana sesuai 

jadwal. Karang Taruna Dusun Tanjung memiliki anggota sekitar 40 

orang. Setiap kegiatan ini berlangsung, diadakan arisan remaja. 

Sedangkan untuk kegiatan kerja bakti dilaksanakan setiap hari Minggu 

pagi. Kegiatan ini terlaksana sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 

4,11,18 Februari 2017.  
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2. Kegiatan Individu 

Nama dan Nim : Dasiatun Hasanah dan 1300012037 

Prodi   : Akuntansi 

A. Bidang Kilmuan 

1. Menabung Sejak Dini 

Menabung mungkin sudah tidak asing ditelinga dan merupakan 

kegitan yang sangat positif, menabung harus mulai sejak dini. Dengan 

menabung dapat menjadi pribadi yang lebih hemat dan tentu juga 

dapat belajar mengatur keuangan. Menabung adalah menyisihkan 

sebagian uang yang kita miliki untuk tujuan tertentu dan dalam jangka 

waktu tertentu. Bisa dalam satu tahun, lima tahun, sepuluh tahun, atau 

seumur hidup. Menabung merupakan kegiatan yang baik untuk 

dipupuk sejak dini, karena melatih menabung bagi anak-anak akan 

memberikan dampak positif untuk kehidupan mendatang. Menabung 

bagi anak-anak bisa di mulai dari hal-hal kecil seperti menyisihkan 

sebagian uang jajannya yang kemudian di masukkan ke dalam 

celengan. Adapun manfaat menabung yaitu : 

 Belajar untuk mengatur uang yang dimiliki 

 Belajar disiplin karena menabung membutuhkan konsistensi 

dan ketekunan 

 Lebih menghargai uang karena si anak diajarkan untuk 

menyisihkan uang 
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Kegiatan menabung ini dilakukan di Dusun Tanjung, Temuwuh, 

Dlingo dengan sasaran anak-anak. Menabung dikenal pada anak-anak 

dusun tanjung agar dapat mengenal dan mengetahui manfaat dari 

menabung sejak dini, dan dapat melatih anak-anak dusun tanjung dapat 

bertanggung jawab dengan dapat menyisihkan sebagian uang 

jajan/uang yang diberikan dari orang tuanya. Kegiatan ini juga 

dilakukan pendampingan agar anak senantiasa gemar menabung. 

Kegiatan pengenalan awal dilakukan pada tanggal 27 Januari 2017 dan 

pendampingan dilakukan pada tanggal 14 Februari 2017. 

2. Pengenalan Wawasan Dunia  

Pengenalan wawasan dunia ini merupakan kegiatan yang 

memberikan wawasan kepada anak mengenai nama-nama Negara, ibu 

kota Negara serta mata uang Negara. Adapun  tujuan dilakukan 

kegiatan ini agar anak dapat mengenal dan mengetahui nama-nama 

Negara dan nama ibu kota Negara beserta mata uang yang dipakai 

Negara tersebut. Pengenalan ini dilakukan dua tahap atau dua kali 

pertamuan agar anak-anak tidak merasa bosan, pertemuan pertama 

dilkukan pada tanggal 05 Februari 2017 dengan memberikan materi 

nama-nama Negara serta nama ibu kota Negara tersebut. Sedangkan 

pertemuan kedua dilakukan pada tanggal 11 Februari 2017 dengan 

memberikan lanjutan materi yaitu memperkenalkan mata uang Negara, 

pembelajaran dilakukan dengan memberikan contoh uang yang 

digunakan pada Negara tersebut. 
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3. Penyuluhan Administrasi Keuangan 

Administrasi keuangan adalah pengelolaan yang meliputi seluruh 

aktifitas yang berkaitan dengan keuangan untuk mencapai tujuan 

sebuah organisasi ataupun perusahaan tertentu. Adanya administrasi 

keuangan yang baik, maka akan tercipta suasana kerja yang lebih 

nyaman serta produktif. Hal ini juga akan mendorong terciptanya 

keuangan yang lebih tertata dan lebih baik bagi suatu perusahaan 

tertentu. Kegiatan ini dilakukan dengan sasaran pengusaha mebel yang 

ada di Dusun Tanjung, Temuwuh, Dlingo tujuannya agar para 

pengrajin dan pengusaha ini mengerti pentingnya pencacatan agar 

dapat melihat prospek kerja kedepannya. Penyuluhan yang dilakukan 

yaitu dengan memberikan pengetahuan pencatatan sederhana yang 

baik. Mengingat banyak pengusaha yang tidak mengerti sistem 

pencatatan maka yang diberikan hanya sistem pencatatan yang 

sederhana. Tidak hanya pengrajin mebel yang diberikan pengetahuan 

sistem pencatatan sederhana, tetapi juga takmir masjid yang mengurus 

segala keperluan masjid yang memerlukan pencatatan. Kegiatan ini 

dilakukan dua kali yaitu pengrajin mebel dilakukan pada tanggal 28 

Januari 2017 sedangkan pada takmir masjid pada tanggal 21 Februari 

2017. Adapun manfaat dari adanya administrasi keuangan yaitu 

terdapat tiga manfaat, yakni: (1) Teraturnya penerimaan maupun 

pengeluaran keuangan (2) Pemanfaatan uang mampu dikendalikan dan 
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dikoordinasikan dengan baik; (3) Berkurangnya kekeliruan dalam 

pembuatan laporan keuangan. 

B. Bidang Keagamaan 

1. Pendampingan Iqra’ 5 

Kegiatan keagamaan salah satunya yaitu pendampingan baca iqra’ 

baca iqra disini memberikan pendampingan pada iqra’ 5. Kegiatan 

keagamaan ini dilakukan di masjid Nurul Huda dengan sasaran santri 

TPA. Kegiatan pendampingan ini dilakukan agar santri lebih lanjar dan 

paham dalam membaca iqra’. Untuk mendukung kegiatan ini santri 

diberi kartu kegiatan bimbingan agar dapat memantau sejauh mana 

santri belajar membaca iqra’. Antusias santri sangat luar biasa saat 

TPA sehingga tidak hanya iqra’ 5 saja tetapi juga iqra’ 1, 2, 3,dan 4. 

Pelaksanaan kegiatan terlaksana setiap hari Jum’at dan Sabtu. Program 

kerja ini tidak terlaksana sesuai perencanaan dikarenakan 

menyesuaikan jadwal TPA di Masjid Nurul Huda. 

2. Hafalan Surah Pendek 

Hafalan surah pendek merupakan kegiatan tambahan yang 

dilakukan agar santri mendapat tambahan ilmu atau hafalan. Kegiatan 

hafalan ini diberikan saat santri selesai membaca iqra’.  Terdapat dua 

hafalan surah yang diberikan kepada santri  yaitu surah Al-Ashr dan 

surah Al-Kafirun. Surah yang diberikan merupakan surah yang mudah 

dihafal bagi anak-anak, surah ini juga sudah dipelajari sebagian anak 



148 

 

 

 

sehingga mengajarkannya kepada santri tidak sulit salah satu cara agar 

anak semakin bersemangat yaitu membaca surah secara bersama-sama. 

3. Tata Cara Tayammum 

Kegiatan keagamaan selain hafalan terdapat kegiatan pembelajaran 

tayammum bagi santri, hal ini dilakukan agar santri dapat mengetahui 

tata cara bertayammum dengan baik dan benar, karena sebelumnya 

santri telah mengetahui tata cara berwudhu maka akan lebih 

menambah ilmu santri diberikan tata cara bertayammum. Kegiatan ini 

dilakukan di Masjid Nurul Huda.  

C. Bidang Seni dan Olah Raga  

1. Permainan Tradisional Congklak 

Congklak atau Dakon adalah permainan tradisional sederhana yang 

mengasah daya nalar anak. Pengenalan dan pelatihan permainan ini 

diberikan pada anak-anak Dusun Tanjung, Temuwuh, Dlingo. 

Mengingat pada zaman yang sekarang ini banyak sekali anak-anak 

yang lupa dengan permainan tradisional dan lebih mengutamakan 

permainan modern. Permainan ini diberikan karena dapat melatih jiwa 

dagang anak, dan ketajaman berpikir buat ngambil keuntungan. 

Bermain congklak juga dapat mengasah dan meningkatkan fisik dan 

konsentrasi anak. Dalam permainan congklak hanya dibutuhkan 

ketelitian, kerja sama, kejujuran, kecepatan dan belajar berhitung. 

Tanpa disadari ketangkasan anak dalam bermain congklak akan 

meningkatkan kecerdasan anak. Oleh karena itu permainan ini sangat 
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bermanfaat bagi anak-anak terutama pada anak-anak Dusun Tanjung. 

Antusias dan semangat mereka sangat luar biasa, bahkan kegiatan 

permainan ini tidak hanya sekali tetapi hampir setiap hari permainan 

tradisional ini dimainkan oleh anak-anak. 

2. Pelatihan Senam Konsentrasi Anak 

Senam tidak hanya kebugaran tubuh tetapi juga terdapat senam 

konsentrasi untuk melatih otak. Kegiatan senam ini diberikan kepada 

anak-anak Dusun Tanjung, Temuwuh, Dlingo karena agar dapat lebih 

berkonsentrasi dalam berbagai hal. Gerakan konsentrasi yang 

diberikan merupakan gerakan senam konsentrasi yang sederhana yang 

dapat dilakukan oleh anak-anak. Kegiatan senam konsentrasi ini 

dilakukan di posko KKN dengan dua kali pertemuan. Pertemuan yang 

pertama dilakukan pada tanggal 14 Februari 2017 dan tanggal 16 

Februari 2017. Semangat yang ditunjukkan anak-anak Dusun Tanjung 

ini sangatlah luar biasa, karena senam yang diberikan sangat 

menyenangkan, diantaranya terdapat catur, dan senam konsentrasi 

yang gerakan silang yang membuat mereka sangat antusias. Kegiatan 

ini pun berkelanjutan tidak hanya sesuai jadwal bahkan hampir setiap 

hari anak-anak melakukan kegiatan ini. 
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D. Kegiatan Tematik dan NonTematik 

1. Kegiatan Tematik 

a. Pelatihan Pembuatan SICOGAN 

Sicogan adalah singkong coklat elegan yang merupakan 

makanan ringan yang diolah dengan bahan utama singkong. 

Singkong dipilih karena mudah didapat, harga terjangkau serta di 

DusunTanjung memiliki potensi singkong yang lumayan banyak. 

Pembuatan SICOGAN juga relative mudah tidak membutuhkan 

peralatan dan bahan tambahan yang sulit ditemui di perdesaan. 

Bahan-bahan dari pembuatan SICOGAN diantaranya: 

 Singkong 

 Terigu 

 Gula, garam, 

 Susu kental manis 

 Tepung panir 

 Telur 

 Messes/ coklat 

 

b. Pelatihan Pembuatan Kerupuk Basah Ikan Lele 

Kerupuk basah merupakan kerupuk khas dari Kalimantan kerupuk 

ini terbuat dari bahan utama ikan laut segar, namun melihat potensi 

di dusun Tanjung hanya ikan lele maka dari itu kerupuk ini dibuat 

dengan bahan utama ikan lele. Pembuatan kerupuk ini tanpa 

penjemuran dikarenakan jenis kerupuk ini tidaklah renyah 

melainkan basah. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan 
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kerupuk inipun relatif murah dan mudah didapat. Bahan-bahan dari 

pembuatan Kerupuk Basah Ikan Lele ini diantaranya: 

 Ikan lele 

 Tepung terigu 

 Tepung tapioka 

 Bawang putih 

 Ketumbar 

 Telur 

 Garam dan penyedap rasa 

 

2. Kegiatan NonTematik 

a. Pelatihan gerak dan lagu 

Pelatihan gerak lagu dilakukan di serambi Masjid Nurul Huda 

Dusun Tanjung dengan sasaran anak-anak. Kegiatan ini bertujuan 

untuk meningkatkan rasa percaya diri dan menumbuhkan jiwa seni 

tari pada anak-anak. Gerak lagu ini dilombakan sekecamatan 

Dlingo yang bertempat di Kantor Kecamatan. 
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Nama dan NIM : Isti Nur Fuadiyah dan 1300005254 

Prodi  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

A. Bidang Keilmuan 

1. Penyelenggaraan cara mewarnai dan menggambar dengan benar 

Penyelenggaraan cara mewarnai dan menggambar dengan benar ini 

meliputu pengenalan dasar-dasar mewarnai dang menggambar dengan 

baik. Anak pertama-tama dikenalkan dengan alat-alat yang biasanya 

digunakan untuk mewarnai dan menggambar. Kemudian diajarkan teknik 

mencampur warna (gradasi) yang baik dan dasar-dasar menggambar. 

Pelaksanaan kegiatan bertempat posko KKN. Anak-anak sangat atusias 

dalam kegiatan ini karena didalam kegiatan ini terdapat berbagai alat 

gambar dan mewarnai yang sangat variatif bahkan jarang mereka 

temukan. Perencanaan kegiatan pada tanggal 27, 28 Januari, 4, 10 

Februari 2017 sebanyak empat kali. Program kerja ini terlaksana sesuai 

jadwal kecuali pada tanggal 4 Februari dimajukan menjadi 28 Januari 

2015 dikarenakan menyesuaikan dengan evektifitas waktu yang 

digunakan serta keadaan saat itu.  

2. Penyelenggaraan pembuatan media pembelajaran. 

Program kerja pembuatan media pembelajaran ini bertujuan untuk  

membantu mahasiswa KKN dalam menjelaskan materi saat kegiatan 

bimbingan belajar berlangsung. Media pembelajaran ini berupa flash 

card yang dibuat sangat menarik agar siswa menjadi senang dan 

berminat untuk belajar. Pada perencanaannya media pembelajaran yang 
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akan dibuat untuk mata pelajaran khusus IPA dan mata pelajaran umum 

seperti IPS, matematika, bahasa dan sebagainya. Namun dalam 

pelaksanaanya media pembelajaran yang berupa flash card tersebut 

dibuat untuk melatih anak-anak SD kelas 1. Anak-anak tersebut rata-rata 

belum mengenal huruf dan belum bisa membaca. Untuk itu flash card 

dibuat untuk pengenalan huruf dan latihan membaca sesuai dengan 

kebutuhan anak di Desa Tanjung.. Perencanaan kegiatan ini berlangsung 

dua kali pada tanggal 11, 20  Februari 2017. Kegiatan ini akhirnya 

menyesuaikan dengan kapan ada diberikan kegiatan bimbingan belajar  

maka pelaksanaannya menjadi tanggal 29 Januari dan 13 Februari 2017. 

3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar dengan uraian. 

a Mengajarkan CALISTUNG (baca, tulis dan berhitung) 

Program ini diberikan pada anak SD kelas bawah terutama yang 

belum lancar dalam membaca dan berhitung. Kegiatan ini terlaksana 

pada tanggal 27 dan 31 Januari 2017. 

b Motivasi belajar 

Kegiatan ini dilakukan dengan bentuk pemberian motivasi untuk 

lebih giat belajar, melanjutkan sekolah sampai jenjang yang tinggi 

dan memotivasi untuk berani bermimpi, bercita-cita tinggi. Hal ini 

dirasa penting, karena kondisi di Dusun Tanjung sendiri banyak 

terjadi putus sekolah dan memilih untuk bekerja dan  menikah dini. 

Pelaksanaan kegiatan diatas pada tanggal 2 Februari 2017. 
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c Pendampingan bimbingan mengerjakan PR 

Kegiatan ini berupa pendampingan pengerjaan PR yang diberikan 

sekolah kepada anak-anak SD di Dusun Tanjung 

B. Bidang Keagamaan 

1. Pendampingan TPA. 

Program kerja dalam bidang keagamaan meliputi beberapa kegiatan, 

salah satunya adalah pendampingan membaca dan menulis Al-Qur’an. 

Kegiatan TPA ini dilaksanakan di Masjid Nurul Huda. Kegiatan 

pendampingan TPA yang sudah terlaksana mengikuti jadwal kegiatan 

TPA yang sudah rutin berjalan yaitu, setiap hari Jum’at dan Sabtu. 

Sasaran program kegiatan ini adalah santri TPA Masjid Nurul Huda. 

Antusias yang ditunjukkan oleh santri sangat baik. Kegiatan TPA diikuti 

kurang lebih 30 santri . Dalam mendukung kegiatan ini setiap santri TPA 

diberikan kartu kegiatan bimbingan TPA untuk mengetahui sampai mana 

mereka sudah membaca Iqro/ Al-qur’an agar dapat di lanjutkan dan 

sejauh mana mereka mampu membaca dengan benar disertai penilaian. 

2. Hafalan surat pendek. 

Kegiatan Hafalan Surat Pendek adalah salah satu program 

pendampingan TPA di Masjid Nurul Huda Sasaran dari kegiatan ini 

adalah seluruh santri TPA. Para santri antusias dalam kegiatan ini. 

Kegiatan hafalan ini dilaksanakan ketika semua santri sudah 

melaksanakan private iqro atau al-quran. Kebanyakan santri yang ikut 

dalam hafalan surat pendek ini adalah santri yang sudah menempuh Al-
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qur’an. Agar santri tidak bosan dalam menghafal, santri diajarkan 

metode menghafal dengan cara permainan. Salah satunya adalah 

permainan sambung ayat. 

C. Bidang seni dan olahraga 

1. Penyelenggaraan Pelatihan kerajinan tangan. 

Program kerja ini bertujuan untuk melatih anak membuat aneka kerajinan 

tangan dari barang-barang sederhana yang mudah didapat . Kerajinan 

yang dibuat anak-anak ini meliputi : 

a. Membuat gantungan kunci dari benang woll 

Gantungan kunci dari benang woll ini dikreasikan menjadi gantungan 

kunci  berbentuk bulat. Anak-anak sangat antusias saat 

pembuatan, karena benang woll  yang disediakan beraneka warna. 

Anak-anak menjadi lebih bersemangat untuk  berkreasi. Kegiatan 

ini dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2017. 

b. Membuat bross dari kain flanel 

Sasaran kegiatan ini adalah anak-anak, dimana anak diajarkan untuk 

membuat  kreasi bross kerudung dari kain flanel. Bros dibentuk 

bunga, lolipop, pita dan  banyak lagi sesuai dengan minat daria anak 

di Dusun Tanjung sendiri. Kegiatan  ini dilaksanakan pada tanggal 

02 Februari 2017. 

c. Membuat anyaman kertas 

Kegiatan menganyam kertas ini bertujuan untuk melatih keahlian 

menganyam bagi anak. Menganyam juga melatih kekreativitasan 



156 

 

 

 

anak. Anak berkreasi dengan  motif anyaman dengan dibantu 

arahan dari mahasiswa KKN. Kerajinan tangan ini dilaksanakan pada 

tanggal 11 Februari 2017. 

D. Bidang Tematik dan Non Tematik. 

1. Pelatihan pemanfaatan tempe 

Kegiatan pemanfaatan tempe ini berbentuk sosialisasi kandungan tempe, 

manfaat dari tempe serta bentuk olahan dari tempe. Inovasi pengolahan 

tempe ini dipraktekkan  secara langsung. Bentuk olahan tersebut 

berupa pengolahan nugget tempe ikan. Ikan yang igunakan disini adalah 

ikan lele. Ikan lele digunakan karena mayoritas warga tanjung disini 

memiliki kolam ikan yang berisikan lele.kegiatan ini dilaksanakan pada 

tanggal 22 Februari 2017 bersama ibu-ibu warga Dusun Tanjung.  

2. Penyelenggaraan penyuluhan hidup bersih dan sehat 

Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan cinta lingkungan untuk anak 

di Dusun Tanjung. Kegiatan ini berbentuk sosialisasi membuang sampah 

pada tempatnya. Anak diajarkan membedakan sampah organik dan non 

organik serta pemanfaatannya. Selain mendapatkan teori anak juga secara 

langsung mempraktekkan memilah mana sampah  organik dan mana 

yang sampah non organik. Kegiatan ini berlangsung 2 kali yaitu, pada 

tanggal 7 Februari dan 8 Februari 2017.  

3. Penyelenggaraan penyuluhan kesehatan 

Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kepedulian terhadap sesama. 

Kegiatan ini berbentuk pengenalan pertolongan pertama pada 
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kecelakaan. Anak-anak juga mempraktekkan secara langsung bagaimana 

penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan. Praktek pertolongan 

pertama ini hanya dengan mempraktekkan dasar-dasar saja, karena 

keterbatasan peralatan yang digunakan. Pertolongan pertama ini berupa 

pertolongan pertama penanganan luka. 

4. Pelatihan gerak dan lagu 

Pelatihan gerak dan lagu ini untuk mempersiapkan anak-anak di Dusun 

Tanjung untuk perlombaan gerak dan lagu di tingkat kecamatan. 

Pelatihan ini dilakukan sebanyak 7 kali. Pelatihan gerak lagu dilakukan 

di serambi Masjid Nurul Huda Dusun Tanjung dengan sasaran anak-

anak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan 

menumbuhkan jiwa seni tari pada anak-anak. Gerak lagu ini dilombakan 

sekecamatan Dlingo yang bertempat di Kantor Kecamatan. 

5.  Pelatihan kerajinan tangan 

Kegiatan pelatihan kerajinan tangan ini berbentuk pelatihan kerajinan 

tangan pembuatan hiasan bunga dari limbah plastik kresek.  Kegiatan ini 

diadakan di posko KKN dengan sasaran anak-anak di Dusun Tanjung.  

Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kekreativitasan anak-anak, selain itu 

sebagai bentuk peduli lingkungan yaitu mengolah limbah plastik menjadi 

sesuatu yang lebih bermanfaat. 
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Nama dan NIM  : Rintan Permatasari dan 1400331134 

Prodi   : Pendidikan Agama Islam 

A. Bidang Keilmuan 

1 Pelatihan Qiro’ah 

Qiro’ah merupakan membaca Al-Qur’an dengan sebenar-benarnya 

memperhatikan tajwid. Qiro’ah yang dimaksud disini ialah membaca 

ayat al-Qur’an dengan dilagukan. Pelatihan qiro’ah ini bertujuan untuk 

mengajarkan anak-anak dapat membaca ayat al-Qur’an dengan 

menggunakan nada/lagu tertentu yang sesuai dengan kaidahnya. Karena 

ayat-ayat al-Qur’an apabila dilantunkan niscaya akan menggetarkan hati 

mereka bagi yang beriman. Kegiatan ini bertempat di Masjid Nurul Huda 

dusun Tanjung. Perencanaan kegiatan ini pada tanggal 27 Januari 2017; 

1, 3, 8,10, 15, 17, 22 Februari 2017 sebanyak delapan kali. Program kerja 

ini terlaksana sesuai jadwal kecuali pada tanggal 1, 8, 15, Februari 2017 

dimajukan menjadi 28 Januari 2017; 4, 11 Februari 2017 dikarenakan 

menyesuaikan dengan kegiatan dikarenakan menyesuaikan jadwal 

kegiatan TPA di Masjid Nurul Huda. 

2  Bimbingan Belajar 

Program kerja bimbingan belajar ini bertujuan agar meningkatkan 

keaktifan anak untuk belajar, sejak bimbingan belajar diselenggarakan, 

anak-anak bertambah semangat dan rajin belajar. Anak-anak biasanya 

dating ke posko KKN untuk diajarkan menyelesaikan Pekerjaan Rumah 

(PR) yang dianggap mereka sulit untuk dipecahkan. Perencanaan 
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kegiatan ini pada tanggal 29 Januari 2017 dan 31 Januari 2017. Program 

kerja ini terlaksana sesuai jadwal perencanaan. 

B. Bidang Keagamaan 

1 . Pendampingan bacaan al-qur’an. 

Program kerja dalam bidang keagamaan meliputi beberapa kegiatan, 

salah satunya adalah pendampingan membaca Al-Qur’an. Kegiatan TPA 

ini dilaksanakan di Masjid Nurul Huda. Sasaran program kegiatan ini 

adalah santri TPA Masjid Nurul Huda. Antusias yang ditunjukkan oleh 

santri sangat baik. Kegiatan pendampingan membaca Al-Qur’an diikuti 

kurang lebih 5 santri Al-Qur’an. Dalam mendukung kegiatan ini setiap 

santri Al-Qur’an diberikan kartu kegiatan bimbingan TPA untuk 

mengetahui sampai mana mereka sudah membaca Al-Qur’an agar dapat 

di lanjutkan dan sejauh mana mereka mampu membaca dengan benar 

disertai penilaian. Pelaksanaan kegiatan terlaksana setiap hari Jum’at dan 

Sabtu. Program kerja ini tidak terlaksana sesuai perencanaan dikarenakan 

menyesuaikan jadwal TPA di Masjid Nurul Huda. 

2 . Pendampingan hafalan surat pendek. 

Kegiatan Hafalan Surat Pendek adalah salah satu program pendampingan 

TPA di Masjid Nurul Huda. Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh 

santri TPA Nurul Huda. Para santri antusias dalam kegiatan ini. Kegiatan 

hafalan ini dilaksanakan ketika semua santri sudah melaksanakan private 

iqro atau al-quran. Kebanyakan santri yang ikut dalam hafalan surat 

pendek ini adalah santri yang sudah menempuh Al-qur’an.  
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C. Bidang seni dan olahraga 

1 . Membuat bros jilbab berbentuk pita dari kain flanel 

Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas anak-anak 

dengan menggunakan kain flanel yang bisa dengan mudah didapatkan di 

lingkungan tempat tinggal. Anak-anak khususnya anak putrid sangat 

senang dan semangat sekali dalam membuat bros pita dari kain flannel, 

mereka sangat menyukai hasil karya mereka. Kegiatan ini dilaksanakan 

di balai dusun. Hasil dari karya mereka dibawa untuk selanjutnya 

dipergunakan. Rencana kegiatan pada tanggal 4 Februari 2015 dan 

terlaksana sesuai perencanaan. 

2. Permainan Asah Otak Dam-Dam an 

Otak terbagi atas fungsi otak kanan dan otak kiri, dan seharusnya antara 

dua bagian itu seimbang. Sehingga, program kerja permainan asah otak 

diberikan pada anak-anak di dusun Tanjung. Permainan yang sederhana 

namun butuh konsentrasi ini menciptakan suasana yang meriah. Peserta 

kegiatan antusias untuk mengikuti permainan ini. Perencanaan kegiatan 

ini pada tanggal 18 Februari 2107 dan Program kerja ini dilaksanakan 

pada tanggal 03 Februari 2017 dikarenakan menyesuaikan dengan situasi 

dan kondisi di dusun Tanjung.  

3. Permainan Tradisional Danabe ( Boi-Boi an ) 

Permainan tradisional zaman dulu tetapi sampai sekarang masih banyak 

disukai anak-anak. Permainan sederhana yang membutuhkan kerjasama 

tim dalam permainan menambah meriah nya kegiatan ini. Permainan 
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danabe diikuti oleh 4 orang yang terbagi kedalam 2 kelompok. Kelompok 

pertama disebut pemain dan kelompok kedua disebut penyerang. 

Kelompok pemain harus menyusun pecahan-pecahan genting menjadi 

sebuah menara, sedangkan penyerang bekerjasama untuk melempar bola 

kepada pemain.  

Ketika pemain terkena bola berarti mereka mati. Apabila pemain berhasil 

menyusun menara, pemain tersebut dikatakan menang dan harus bermain 

lagi. Apabila kesempatan kedua pemain gagal berarti pemainnya 

bergantian, begitupun seterusnya. Dalam permainan ini tidak dibatasi 

waktu dan kuota berapa kali bermain. Perencanaan program kerja ini 

pada tanggal 05 Februari 2017 dan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 

2017. Pelaksanaan kegiatan ini dimajukan dikarenakan menyesuaikan 

situasi dan kondisi di dusun Tanjung. 

D. Bidang Tematik dan Non Tematik 

1. Pelatihan kewirausahaan pengolahan makanan sehat 

a. Membuat martabak manis  

Martabak manis saat ini sangat popular di kalangan masyarakat. 

Bentuknya yang unik dan berbagai macam rasa membuat martabak 

manis sangat disukai masyarakat. Dengan harga yang terjangkau, 

masyarakat tidak tanggung-tanggung dalam membeli untuk dicicipi. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan membuat 

martabak manis untuk dijual agar masyarakat mendapat penghasilan 

tambahan. Kegiatan ini diikuti oleh ibu-ibu di dusun Tanjung 
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dikarenakan sangat minimnya jumlah remaja putrid di dusun Tanjung 

sendiri. Tetapi ibu-ibu sangat antusias dan bersemangat mengikuti 

pelatihan ini hingga selesai. Martabak manis dengan bahan-bahan 

sebagai berikut: 

Bahan utama: 

- Tepung terigu 400 gram 

- Vanili secukupnya 

- 7 sdt gula pasir 

- Garam secukupnya 

- 1 sdt baking powder 

- 1 sdt fermipan 

- ½ sdt soda kue 

- 2 butir telur ayam 

- Mentega 

- Air secukupnya 

Bahan topping: 

- Mentega 

- Meises ceres / coklat batangan 

- Susu kental manis vanilla 

- Keju  

Cara membuat: 

- Kocok telur 

- Tambahkan semua bahan utama kecuali mentega 

- Kemudian aduk hingga bahan merata dan adonan terasa kental 

- Tutup rapat adonan dengan serbet, lalu diamkan selama 1 jam agar 

adonan mengembang 

- Aduk adonan lagi hingga rata  
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- Panaskan Teflon ( ukuran sesuai selera ) 

- Oleskan mentega kemudian tuangkan adonan sedikit demi sedikit 

hingga merata dan tekan tengah adonan agar martabak manis 

terdapat pinggiran yang menjadikannya unik. 

- Panggang dengan api kecil selama kurang lebih 7 menit hingga 

kecoklatan 

- Setelah itu hiasi dengan topping, pertama oleskan mentega 

kemudian tambahkan parutan meises ceres/ coklat batangan yang 

sudah diparut, lalu tambahkan parutan keju dan terakhir tambahkan 

susu kental manis. 

- Angkat dan tata diatas piring 

- Martabak manis siap untuk dihidangkan  

Perencanaan program kerja ini pada tanggal 05, 12 Februari 

2017 dan  dilaksanakan pada tanggal 05 dan 13 Februari 2017. 

Pelaksanaan kegiatan ini mundur sehari dikarenakan ibu-ibu di 

dusun Tanjung panen padi di sawah. 

b. Pelatihan pembuatan martabak telur dari tepung mocaf 

Martabak telur rasanya yang gurih dan enak menjadikan camilan 

favorit. Selain rasanya yang enak, bentuknya yang kotak nan cantik 

menjadikan martabak semakin diminati. Proses pembuatannya pun 

sederhana dan mudah. Bahan-bahannya juga mudah dicari. Kegiatan 

ini bertujuan untuk melatih ibu-ibu agar memiliki bekal dalam 

mengolah jajanan-jajanan seperti ini. Selain itu, kegiatan ini bertujuan 

untuk mengenalkan kepada mereka apa tepung mocaf itu dan 

memberikan pengetahuan agar kita semua tidak hanya mengandalkan 
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tepung terigu dalam mengolah makanan selain itu mengajarkan 

kepada mereka agar mencintai dan membeli produk-produk yang kita 

miliki sendiri.  

Ibu-Ibu sangat antusias sekali dalam mengikuti pelatihan ini, 

dikarenakan minimnya jumlah remaja putri, sasarannya diganti 

menjadi ibu-ibu tetapi tidak menjadi masalah dalam berjalannya 

program kegiatan ini. Bahkan para ibu-ibu sangat penasaran dengan 

tepung mocaf. Berikut proses pembuatan martabak telur dari tepung 

mocaf: 

Bahan Kulit: 

- 200 gram tepung mocaf 

- 300 gram tepung terigu 

- 2 butir telur ayam 

- Garam secukupnya 

- Air secukupnya 

 

Bahan isi : 

- ½ kg daging ayam (dicincang) 

- ¼ kg daun loncang 

- 2 butir telur ayam 

- 7 siung bawang putih 

- Merica secukupnya 

- Kemiri secukupnya 

- Garam secukupnya 

- Penyedap rasa secukupnya 
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Cara membuat: 

- Kocok telur, kemudian tambahkan semua bahan satu per satu, 

terakhir tambahkan air secukupnya dan aduk hingga semua bahan 

tercampur (adonan ini dibuat encer karena agar kulit martabak 

tipis) 

- Olesi Teflon dengan minyak goring lalu ratakan menggunakan tisu 

kemudian panaskan Teflon 

- Setelah Teflon panas, panggang adonan kulit dengan api kecil 

- Panggang kurang lebih 5 menit hingga pinggiran kulit martabak 

terlepas dari Teflon. 

- Tumpahkan Teflon tersebut ke wadah, ulangi sampai adonan kulit 

habis 

- Tumbuk merica, kemiri, garam, hingga halus. Tambahkan bawang 

putih 

- Kemudian panaskan minyak goreng dan masukkan bumbu tersebut, 

masak  hingga harum lalu tambahkan 2 butir telur ayam, aduk 

hingga rata 

- Tambahkan daging ayam cincang, aduk hingga rata dan tunggu 

sampai matang 

- Campurkan irisan daun loncang, aduk hingga rata dan tambahkan 

penyedap rasa sesuai selera. Tunggu hingga matang. 

- Gulung kulit martabak yang sudah diisi ( bentuk kotak) 

- Ulangi hingga kulit dan bahan isi habis 

- Panaskan minyak goreng lalu goreng martabak hingga kecoklatan 

- Setelah matang, angkat dan tiriskan 

- Tata diatas piring dan martabak telur siap dihidangkan 

Perencanaan program kegiatan ini pada tanggal 09 Februari 2017 dan 

pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan.  
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c. Penyelenggaraan penyuluhan hidup sehat dengan memanfaatkan 

tanaman kebun 

Program kerja ini bertujuan untuk mengenalkan kepada ibu-ibu apa saja 

manfaat dari daun kelor, daun kenikir, dan air kelapa bagi kesehatan. 

Mayoritas orang-orang mengetahui dan mengkonsumsinya tanpa 

mengetahui khasiat / manfaat yang terkandung di dalamnya. Nah, 

dalam program kegiatan ini perencanaan tanggal 06 Februari 2017 dan 

dilaksanakan sesuai perencanaan di Aula rumah Bapak Kepala Desa. 

2. Pelatihan Kerajinan Tangan 

1. Memberikan pelatihan pembuatan bunga dari kertas krep 

Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas anak-anak 

dengan menggunakan kertas krep yang mudah didapatkan di 

lingkungan tempat tinggal. Anak-anak sangat antusias dalam 

mengikuti pelatihan membuat bunga dari kertas krep ini. Kegiatan ini 

dilaksanakan di balai dusun. Hasil dari karya mereka dibawa untuk 

selanjutnya dipergunakan. Rencana kegiatan pada tanggal 17 Februari 

2017 dan terlaksana pada tanggal 01 Februari 2017. Kegiatan ini 

dimajukan karena menyesuaikan situasi dan kondisi di dusun Tanjung. 

2. Pelatihan pembuatan tempat pensil dari stik es krim 

Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas anak-anak 

dengan menggunakan stik es krim yang mudah didapatkan di 

lingkungan tempat tinggal. Anak-anak sangat antusias sekali dalam 

mengikuti pelatihan ini, mereka saling membantu satu sama lain. 
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Kegiatan ini dilaksanakan di balai dusun. Tempat pensil dari stik es 

krim ini berbentuk kotak seperti kubus, mereka puas dengan hasil 

karya mereka sendiri. Hasil dari karya mereka dibawa untuk 

selanjutnya dipergunakan. Rencana kegiatan pada tanggal 06 Februari 

2017 dan terlaksana pada tanggal 07 Februari 2017 dikarenakan 

menyesuaikan situasi dan kondisi di dusun Tanjung. 

3. Pelatihan Gerak Dan Lagu 

Pelatihan ini bertujuan untuk mengajarkan kesenian dan lagu-lagu 

Islami khususnya kepada anak-anak di dusun Tanjung. Anak-anak 

sangat senang dan semangat sekali dalam berlatih gerak dan lagu. 

Perencanaan kegiatan ini pada tanggal 28 Januari 2017; 01, 04, 08, 11, 

15, 18 Februari 2017 dan terlaksana sesuai perencanaan. 

Lomba gerak dan lagu yang diselenggarakan oleh Mahasiswa KKN ini 

kemudian dilombakan di tingkat kecamatan pada tanggan 19 Februari 

2017 di Aula Kecamatan Dlingo. Lomba gerak dan lagu diikuti oleh 

perwakilan dari 18 dusun. 

4. Pelatihan Seni membuat lukisan bunga dari botol bekas 

Program kerja ini bertujuan untuk memanfaatkan barang bekas  dan 

meningkatkan kreatifitas anak-anak dengan menggunakan cat poster 

warna pink dan hitam, kuas cat, kertas, botol fanta bekas ( yang 

digunakan ialah bawahan botol ). Anak-anak sangat antusias dalam 

membuat lukisan ini. Langkah-langkahnya ialah sebagai berikut: 

1. Siapkan bahan-bahan tersebut 
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2. Lukis ranting-ranting nya terlebih dahulu sesuai keinginan 

3. Setelah itu celupkan bawahan botol fanta bekas ke dalam cat poster 

berwarna pink 

4. Tempelkan ke kertas yang sudah digambar ranting lalu angkat 

perlahan, ulangi sampai selesai 

5. Tunggu dan biarkan kering dengan sendirinya 

6. Lukisan bunga yang cantik selesai  

Perencanaan kegiatan ini pada tanggal 09 Februari 2017 dan 

terlaksana pada tanggal 14 Februari 2017. Kegiatan ini mundur 

dikarenakan menyesuaikan situasi dan kondisi di dusun Tanjung. 
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Nama dan NIM  : Agus Irawan dan 1300018064 

Prodi    : Teknik Informatika 

A. Bidang keilmuan 

1 . Mengenalkan aplikasi gadget tentang pengawasan anak untuk orang tua 

 Orang Tua menjadi sasaran dari program kerja Mengenalkan aplikasi 

gadget tentang pengawasan ini ada pun tujuan dari dari kegiatan ini 

adalah agar  setiap orang tua dapat mengawasi anak-anak mereka, agar 

tidak ada pergaulan bebas yang dapat merusak kedepannya Kegiatan ini 

dilaksanakan di posko kkn, pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada 

tanggal 30 januari 2016. 

2. Mengenalkan animasi rambu lalu lintas untuk anak-anak 

Anak-anak Menjadi sasaran dari program kerja Mengenalkan animasi 

rambu lalu lintas, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar anak-anak 

mengetahui rambu-rambu lalu linta,kegiatan ini dilaksanankan diposko 

kkn, pelaksanaan kegiatan ini  dilaksanakan pada tanggal 29 januari 

2016. 

3. Melakukan demo animasi rambu lalu lintas untuk anak-anak 

Anak-anak Menjadi sasaran dari program kerja Melakukan demo animasi 

rambu lalu lintas, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar anak-anak 

mengetahui  fungsi dari rambu-rambu lalu lintas dan agar tidak salah saat 

melihat rambu-rambu lalu lintas ,kegiatan ini dilaksanankan diposko kkn 

pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 januari 2016. 
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4. Memainkan bersama game edukatif untuk anak-anak 

Anak-anak Menjadi sasaran dari program kerja Memainkan bersama 

game edukatif untuk anak-anak, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah 

agar anak-anak mengetahui  dari game-game tidak hanya dari sisi 

negatifnya namun juga ada dari sisi positifnya, kegiatan ini 

dilaksanankan diposko kkn pelaksanaan kegiatan ini  dilaksanakan pada 

tanggal 08 februari 2017. 

5. Memberikan pelatihan pembuatan blog untuk warga 

Warga menjadi sasaran dari program kerja Memberikan pelatihan 

pembuatan blog, ada pun tujuan dari kegiatan ini adalah agar warga 

mampu membuat sebuah blog untuk memasarkan hasil dari pembuatan 

furniturnya, kegiatan ini dilaksanankan di dusun tanjung pelaksanaan 

kegiatan ini  di lakukan pada tanggal 28, 30 januari 2016 dan 01, 05 

februari 2017. 

B. Bidang Keagamaan 

1. Dampingan Baca Al-Qur’an. 

Program kerja dalam bidang keagamaan meliputi beberapa kegiatan, 

salah satunya adalah pendampingan membaca iqro. Kegiatan TPA ini 

dilaksanakan di Masjid Nurul Huda. Sasaran program kegiatan ini adalah 

santri TPA Masjid Nurul Huda. Antusias yang ditunjukkan oleh santri 

sangat baik. Kegiatan pendampingan membaca iqro diikuti kurang lebih 

8 santri. Dalam mendukung kegiatan ini setiap santri diberikan kartu 

kegiatan bimbingan TPA untuk mengetahui sampai mana mereka sudah 
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membaca iqro agar dapat di lanjutkan dan sejauh mana mereka mampu 

membaca dengan benar disertai penilaian. Pelaksanaan kegiatan 

terlaksana setiap hari Jumat dan hari sabtu yakni bertepatan pada tanggal 

27,28 Januari 2017; 3,4,10,11 Februari 2017. Berbeda dengan 

perencanaan kegiatan yaitu direncanakan 31 Januari, 7,9,14,16,21 

Februari 2017. 

2. Mengajarkan Penulisan Huruf Arab Sambung 

Anak-anak Menjadi sasaran dari program kerja Mengajarkan Penulisan 

Huruf Arab Sambung, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar anak-

anak bias menulkan huruf arab sambung dengan lancar, kegiatan ini 

dilaksanankan di masjid Nurul Huda pelaksanaan kegiatan ini  

dilaksanakan pada tanggal 03 januari 2017. 

3. Mengajarkan hafalan surah Al-Lahab 

Anak-anak Menjadi sasaran dari program kerja Mengajarkan Penulisan 

Huruf Arab Sambung, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar anak-

anak bias mengafalkan ayat-ayat pendek dengan, kegiatan ini 

dilaksanankan di masjid Nurul Huda pelaksanaan kegiatan ini 

dilaksanakan pada tanggal 10 februari 2017. 

C. Bidang Seni dan Olahraga 

1. Membuat Origami bagi anak anak 

Anak-anak Menjadi sasaran dari program kerja Membuat Origami bagi 

anak anak, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar anak-anak 

membuat berbagai seni dari kertas , kegiatan ini dilaksanankan diposko 
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kkn pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 09 februari 

2017. 

2. Menyelenggarakan permainan bentikan (Phatok Lele) 

Anak-anak Menjadi sasaran dari program kerja enyelenggarakan 

permainan bentikan (Phatok Lele), adapun tujuan dari kegiatan ini adalah 

agar anak-anak tidak meupakan permainan tradisional Indonesia yang 

sudah hampir dikalahkan dengan permainan modern , kegiatan ini 

dilaksanankan di dusun tanjung pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan 

pada tanggal 13 februari 2017. 

D. Bidang Temaik 

1. Pembuatan Modul Miscrosoft office dengan sasaran karang taruna   

Karang taruna Menjadi sasaran dari program kerja Pembuatan Modul 

Miscrosoft office, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar karang 

taruna mudah untuk melakukan pembukuan dan penyatatan dokumen , 

kegiatan ini dilaksanankan di posko kkn pelaksanaan kegiatan ini 

dilaksanakan pada tanggal 02, 06, 14 februari 2017. 

2. Penyelenggarakan Pelatihan Design grafis dengan software 

Anak-anak Menjadi sasaran dari program kerja Penyelenggarakan 

Pelatihan Design grafis dengan software, adapun tujuan dari kegiatan ini 

adalah agar anak-anak melatih kreativitasnya dalam mendesign atau 

membuat sesuatu yang menarik menggunakan software , kegiatan ini 

dilaksanankan di posko kkn  pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada 

tanggal 20 februari 2017. 
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Nama dan NIM : Mega Yunita Widiyastuti dan 1300007022 

Prodi  : Pendidikan Fisika 

A. Bidang Keilmuan. 

1. Pelatihan Pembuatan Kapal Uap Sederhana 

Pelatihan pembuatan kapal uap ini meliputi pemberian materi tentang 

kapal uap sederhana dan menyaksikan bagaimana pembuatan kapal uap 

sederhana, membuat kapal uap sederhana, dan meluncurkan kapal uap 

yang telah dibuat. Sasaran pada kegiatan ini yaitu anak-anak dusun 

tanjung. Tujuan dari kegiatan  ini adalah melatih anak-anak agar dapat 

membuat kapal uap sederhana dari kaleng bekas.kegiatan  ini 

dilaksanakan pada tanggal 31 januari 2017 dan pada tanggal  9,14 

februari 2017 di Posko KKN. Program kerja ini terlaksana sesuai jadwal 

kecuali pada tanggal 13 Februari yang mundur menjadi 14 Februari 2015 

dikarenakan menyesuaikan dengan kegiatan disana. 

2. Pembelajaran dengan aplikasi PHET 

Program kerja pembelajaran dengan aplikasi PHET  ini bertujuan agar 

dapat meningkatkan kreatifitas dan daya pikir anak-anak. Pembelajaran 

dengan menggunakan aplikasi PhET akan mengurangi sedikit kejenuhan 

anak-anak belajar terutama belajar fisika. Program kerja ini terlaksana 

sesuai jadwal yaitu pada tanggal 7 februari 2017.  

3. Bimbingan Belajar 

Bimbingan belajar fisika dilaksanakan setiap hari Senin dan kamis 

dengan diikuti anak-anak SD dan SMP pada tanggal 27 Januari 2017 dan 
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tanggal  02, 03, 06, 10, 14  Februari 2017. Dalam bimbingan belajar 

anak-anak meminta untuk membantu menjelaskan materi yang belum 

dipahami di sekolah dan membantu menyelesaikan tugas dari sekolah. 

Anak selalu diberi keleluasaan dalam menanyakan materi yang belum 

dipahaminya. 

B. Bidang Keagamaan. 

1. Pendampingan bacaan al-qur’an. 

a. Mengajarkan Iqra’ 

Pembinaan pengajaran Iqra’ dilaksanakan pada tanggal 27,  28  

Januari 2017  dan 3, 4, 10, 11 Februari 2017. Tujuannya agar anak-

anak dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan keagamaan dengan 

baik serta dapat memperlancar bacaan Iqra’ dengan baik dan benar. 

Pelaksanaan ini tidak sesuai jadwal karena menyesuaiakan dengan 

jadwal di TPA. 

b. Hafalan surat pendek. 

Kegiatan Hafalan Surat Pendek adalah salah satu program 

pendampingan TPA di Masjid Nurul Huda. Sasaran dari kegiatan ini 

adalah seluruh santri TPA Nurul Huda. Para santri antusias dalam 

kegiatan ini. Kegiatan hafalan ini dilaksanakan ketika semua santri 

sudah melaksanakan private iqro atau al-quran. Kebanyakan santri 

yang ikut dalam hafalan surat pendek ini adalah santri yang sudah 

menempuh Al-qur’an. Surat pendek yang dihafalkan adalah surat At- 
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Tin dan surat Al-Insyirah.hafalan surat pendek ini dilaksanakan pada 

tanggal 3, 4, 10, dan 11 februari 2017.  

C. Bidang seni dan olahraga 

1. Peningkatan kreativitas anak-anak. 

Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas anak-anak 

dan daya imajinatif anak-abak. Program kerja ini terdiri dari mengajarkan 

mewarnai dan mengajarkan cara memercik menggunakan sikat gigi dan 

sisir. Kegiatan ini dilaksanakan di balai dusun. Kegiatan ini terlaksana 

pada tanggal 3 dan 21 februari 2017. Kegiatan ini ada yang tidak sesuai 

denga jadwal, yang harusnya tanggal 16 februari 2017 tetapi baru 

terlaksana tanggal 21 februari 2017, ini dikarenakan menyesuaikan 

dengan keadaan disana. 

2. Permainan tradisonal 

Permainan tradisional pada kegiatan ini adalah petak umpet. Sasaran 

pada kegiatan ini adalah anak-anak dusun tanjung. Permainan ini 

dilaksanakan di balai dusun Tanjung. Program kerja ini dilaksanakan 

pada tanggal 2 februari 2017 dan terlaksana sesuai dengan perencanaan 

program kerja. 

D. Bidang Tematik dan Non Tematik. 

1. Pelatihan Gerak dan Lagu 

Pelatihan gerak lagu dilakukan di serambi Masjid Nurul Huda Dusun 

Tanjung dengan sasaran anak-anak. Kegiatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan rasa percaya diri dan menumbuhkan jiwa seni tari pada 
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anak-anak. Gerak lagu ini dilombakan sekecamatan Dlingo yang 

bertempat di Kantor Kecamatan. 

2. Pembuatan kerajinan tangan dari koran bekas 

Kerajinan tangan dari koran bekas ini berupa vas bunga dan tas. Kegiatan 

ini bertujuan agar anak-anak dapat memanfaatkan koran bekas yang ada 

menjadi sesuatu yang berguna misalnya vas bunga dan tas. Kerajinan ini 

juga dapat dijual sehingga menghasilkan pendapatan. Sasaran dari 

kegiatan ini yaitu anak-anak dusun Tanjung. Kegiatan ini terlaksana pada 

tanggal 1 dan 5 februari 2017 di posko kkn. Program kerja ini tidak 

sesuai dengan perencanaan awal pada tanggal 19 dan 20 februari 2017 

karena pada tanggal tersebut program kerja sudah padat. 

3. Peragaan Percobaan Fisika Sederhana 

Peragaan percobaan fisika sederhana ini meliputi pemberian teori tentang 

penggunaan baking soda dan cuka untuk mengembangkan balon; dan 

mempraktekkan mengembangkan balon dengan menggunakan baking 

soda dan cuka  Tujuan dari kegiatan ini yaitu melatih kecerdasan anak-

anak dalam pembelajaran fisika. Sasaran dari kegiatan ini yaitu anak-

anak dusun Tanjung. Kegiatan ini terlaksna pada tanggal 28 dan 30 

januari 2017 di Posko KKN. Kegiatan ini tidak sesuai dengan 

perencanaan awal pada tanggal 17 dan 18 februari 2017 
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Nama  : Putri Eka Elda Afra Nurlina dan 1300018012 

Prodi  : Teknik Informatika 

A. Bidang Keilmuan. 

1. Pelatihan Komputer 

Pelatihan komputer adalah pelatihan awal untuk mengenalkan berbagai 

macam hal yang terkait dengan komputer. Anak – anak menjadi sasaran 

dari program kerja pelatihan komputer ini. Adapun tujuan dari kegiatan 

ini adalah setiap individu mampu mengenal tentang sistem operasi, 

macam – macam perangkat keras dan perangkat lunak, smengetahui cara 

menghidupkan dan mematikan komputer atau laptop dengan benar, serta 

mampu mengetahui cara membuat akun gmail dengan menggunakan 

browser Google Chrome. Kegiatan ini dilaksanakan di Posko KKN 

XIII.D.1 di dusun Tanjung. Perencanaan awal pada tanggal 28 Januari 

2017 dan 11 Februari 2017 dan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan 

awal. 

2. Penyelenggaraan Pelatihan Pengenalan Microsoft Word 

Sasaran dari program kerja ini yakni anak – anak dan remaja. Kegiatan 

ini bertujuan untuk memberikan pengenalan dasar tentang Microsoft 

Word dan mengajarkan cara mengetik di Microsoft Word. Pelatihan 

berjalan dengan antusias karena anak-anak dan para remaja banyak ingin 

tahu tentang Microsoft Word. Kegiatan ini juga memberikan bekal 

kepada anak-anak dan remaja dusun Tanjung agar dapat menggunakan 

Microsoft Word dengan baik dan benar. Kegiatan ini dilaksanakan di 
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Posko KKN XIII.D.1 di dusun Tanjung. Perencanaan kegiatan ini pada 

tanggal 6 Februari 2017 dan terlaksana sesuai dengan perencanaan 

kegiatan. 

3. Penyelenggaraan Pelatihan Pengenalan Microsoft Powerpoint 

Sasaran dari program kerja ini yakni anak – anak dan remaja. Kegiatan 

ini bertujuan untuk memberikan pengenalan dasar tentang Microsoft 

Powerpoint seperti pengenalan tools, pengenalan desain serta animasi, 

dan juga mengajarkan cara membuat media pembelajaran dengan 

Microsoft Powerpoint. Pelatihan berjalan dengan antusias karena anak-

anak dan para remaja banyak ingin tahu tentang Microsoft Powerpoint. 

Kegiatan ini juga memberikan bekal kepada anak-anak dan remaja dusun 

Tanjung agar dapat menggunakan Microsoft Powerpoint dengan baik dan 

benar. Kegiatan ini dilaksanakan di Posko KKN XIII.D.1 di dusun 

Tanjung. Pelaksanaan kegiatan ini pada tanggal 14 Februari 2017. 

Berbeda dengan perencanaan awal pada tanggal 8 Februari 2017. 

B. Bidang Keagamaan 

1. Pendampingan baca Al-Qur’an. 

Program kerja dalam bidang keagamaan meliputi beberapa kegiatan, salah 

satunya adalah pendampingan membaca iqro. Kegiatan TPA ini 

dilaksanakan di Masjid Nurul Huda. Sasaran program kegiatan ini adalah 

santri TPA Masjid Nurul Huda. Antusias yang ditunjukkan oleh santri 

sangat baik. Kegiatan pendampingan membaca iqro diikuti kurang lebih 

8 santri. Dalam mendukung kegiatan ini setiap santri diberikan kartu 
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kegiatan bimbingan TPA untuk mengetahui sampai mana mereka sudah 

membaca iqro agar dapat di lanjutkan dan sejauh mana mereka mampu 

membaca dengan benar disertai penilaian. Pelaksanaan kegiatan 

terlaksana setiap hari Jumat dan hari sabtu yakni bertepatan pada tanggal 

27,28 Januari 2017; 3,4,10,11 Februari 2017. Berbeda dengan 

perencanaan kegiatan yaitu direncanakan 31 Januari, 7,9,14,16,21 

Februari 2017. 

2. Pemutaran film kartun anak islami tentang Nabi Nuh AS  

Sasaran dari kegiatan ini adalah anak-anak di dusun Tanjung terutama 

santri TPA Nurul Huda. Para santri antusias dalam kegiatan ini. 

Kebanyakan anak-anak atau santri yang melihat, mendengarkan dan 

memahami film Nabi Nuh AS ini adalah anak PAUD dan anak SD. 

Kegiatan ini bertujuan untuk meberikan wawasan dan pengetahuan 

tentang Nabi Nuh AS seperti mukzizat yang diberikan Allah SWT 

kepada Nabi Nuh AS, dan juga kisah Nabi Nuh saat menyebarkan agama 

islam. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Dusun Tanjung. Pelaksanaan 

kegiatan ini pada tanggal 5 Februari 2017. Berbeda dengan perencanaan 

awal pada tanggal 14 Februari 2017. 

C. Bidang seni dan olahraga 

1. Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan 

Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas anak-anak 

dengan menggunakan stik es krim yang bisa dengan mudah didapatkan di 

lingkungan tempat tinggal. Kegiatan ini dilaksanakan di posko KKN 
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XIII.D.1 di dusun Tanjung. Hasil dari karya mereka selanjutnya 

dipergunakan untuk diaplikasikan dengan merangkai bunga dari kulit 

jagung. Pelaksanaan kegiatan ini pada tanggal 2 Februari 2017. Berbeda 

dengan perencanaan awal pada tanggal 16 Februari 2017. 

2. Permainan Asah Otak (Bermain Puzzle) 

Otak terbagi atas fungsi otak kanan dan otak kiri, dan seharusnya antara 

dua bagian itu seimbang. Sehingga, program kerja permainan asah otak 

diberikan pada anak-anak di dusun Tanjung. Pada kegiatan ini  peserta 

dibagi menjadi 2 kelompok. Untuk 1 kelompok terdiri dari 5 orang. 

Permainan yang sederhana namun butuh konsentrasi ini menciptakan 

suasana yang meriah dan membutuhkan kekompakan antar peserta. 

Peserta kegiatan antusias untuk mengikuti permainan ini. Program kerja 

ini dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2017 di Posko KKN XIII.D.1. 

Berbeda dengan perencanaan awal pada tanggal 14 Februari 2017. 

3. Permainan Tradisional (Ingkling) 

Permainan tradisional zaman dulu tetapi sampai sekarang masih banyak 

disukai anak-anak. Anak-anak dusun Tanjung sangat antusias dalam 

mengikuti kegiatan ini. Program kerja ini dilaksanakan pada tanggal 15 

Februari 2017 di halaman rumah bapak Suradi. Berbeda dengan 

perencanaan awal pada tanggal 14 Februari 2017. 
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D. Bidang Tematik dan Non Tematik 

1. Penyelenggaraan pelatihan pengolahan sirup jahe 

Jahe adalah tanaman rimpang yang sangat popular sebagai rempah-

rempah dan bahan obat. Dengan harga yang terjangkau dan mudah 

ditemukan maka dibuatlah sirup jahe ini. Kegiatan ini bertujuan untuk 

memberikan pelatihan membuat sirup jage untuk dijual agar masyarakat 

mendapat penghasilan tambahan. Ada beberapa manfaat jahe bagi 

kesehatan kita yaitu : 

1. Menghilangkan rasa mual saat mabuk perjalanan 

2. Mengobati nyeri pinggang dan punggung 

3. Mengobati rematik 

4. Mengobati kram perut 

5. Menurunkan kolesterol 

6. Meredakan perut kembung 

7. Mengatasi bau mulut 

8. Menurunkan tekanan darah 

9. Mengobati pilek dan hidung tersumbat 

10. Mengobati sariawan 

Program kerja ini dibagi menjadi beberapa sasaran yaitu RT 01, RT 02, 

RT 03, dan RT 04. Kegiatan ini diikuti oleh ibu-ibu di dusun Tanjung 

dikarenakan sangat minimnya jumlah remaja putri di dusun Tanjung 

sendiri. Tetapi ibu-ibu sangat antusias dan bersemangat mengikuti 

pelatihan ini hingga selesai. Berikut adalah bahan-bahan dan cara 

pembuatan sirup jahe : 
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Bahan utama : 

1. 150 gr jahe emprit 

2. 600 cc air 

3. 0,5 kg gula pasir 

4. Gula merah secukupnya 

Bahan tambahan :  

1. Cengkeh  

2. Kayu manis 

3. Daun Pandan  

4. Sereh 

Cara Pembuatan : 

1. Kupas jahe iris tipis-tipis 

2. Blender jahe dengan 250 cc air (diambil dari air 600 cc) 

3. Saring sari jahe 

4. Masak sisa air (350 cc) dengan gula pasir sampai mendidih 

sampai 2 menit 

5. Setelah buih berkurang masukan air sari jahe dan masak kembali 

selama 15 menit 

6. Jaga suhu antara 80-90◦C 

7. Setelah sari jahe larut, angkat dan saring 

8. Sirup siap dimasukan dalam botol 

Kegiatan ini direncanakan pada tanggal 29,30,31 Januari 2017 dan 

tanggal 1 Februari 2017 dan terlaksana sesuai dengan perencanaan awal. 

2. Penyelenggaraan Hidup Bersih dan Sehat 

Membudidayakan kebiasaan sehat pada anak-anak merupakan hal yang 

perlu ditanamkan kepada anak sejak dini.Pada kegiatan ini anak-anak 
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diberikan penyuluhan tentang menjaga kebersihan kuku. Karena anak-

anak sering sekali meremehkan kebersihan kuku. Akibatnya anak-anak 

mengalami sakit perut karena bakteri dan kotoran yang masuk kedalam 

mulut saat makan menggunakan tangan. Kegiatan ini diikuti anak-anak 

dusun Tanjung dengan antusias. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 

30 Januari 2017 di Posko KKN XIII.D.1. Berbeda dengan perencanaan 

awal pada tanggal 9 Februari 2017. 

3. Penyelenggaraan Pelatihan Hidup Islami 

Jaman sekarang banyak perempuan yang tidak malu untuk menutup 

auratnya. Dengan adanya kegiatan ini, anak-anak diperkenalkan cara 

berkerudung sejak dini, agar mereka dapat terbiasa memakai kerudung 

sedini mungkin. Kegiatan ini dilakukan di Posko KKN XIII.D.1 dengan 

diikuti anak-anak perempuan di dusun Tanjung. Kegiatan ini 

dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2017. Berbeda dengan perencanaan 

awal pada tanggal 6 Februari 2017. 

4. Penyelenggaraan Pelatihan Gerak dan Lagu 

Sasaran dalam kegiatan ini adalah anak-anak yang maksimal sudah 

menempuh sekolah dasar kelas 5. Kegiatan ini bertujuan untuk 

mempersiapkan anak-anak di dusun Tanjung untuk ikut serta dalam 

perlombaan gerak dan lagu tingkat kecamatan yang diadakan oleh 

lembaga pengabdian kepada masyarakat Universitas Ahmad Dahlan 

(LPM). Disamping itu, kegiatan ini membutuhkan konsentrasi dan 

kekompakan satu tim. Anak-anak yang ikut serta dalam pelatihan gerak 
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dan lagu ini sangat bersemangat dan antusias. Pelatihan kegiatan ini 

dilaksanakan sebanyak tujuh kali yaitu pada tanggal 28 Januari 2017, dan 

tanggal 1,4,6,8,11,15 Februari 2017. Pelatihan ini dilaksanakan di balai 

dusun Tanjung dan terkadang di Posko KKN XIII.D.1. Dan berbeda 

dengan perencanaan awal hanya ada satu tanggal yang meleset yaitu 

tanggal 18 Februari 2017. 

5. Penyelenggaraan Pelatihan Cara Mewarnai dan Menggambar dengan 

memadukan pastel crayon dengan cat air 

Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas anak-anak 

dalam berkreasi mewarnai dan menggambar. Karena teknik mewarnai ini 

belum awam di masyarakat khususnya anak-anak di dusun Tanjung. 

Disamping itu, hasil dari perpaduan pastel crayon dengan cat air menjadi 

daya tarik tersendiri bagi anak-anak di dusun Tanjung. Cara mewarnai 

dengan memadukan pastel crayon cukup mudah, pertama buat sketsa 

yang akan di warnai, kemudian jika sudah selesai warnai dengan pastel 

crayon dengan catatan di kertas gambar masih ada tempat yang belum 

diwarnai dengan pastel crayon. Jika sudah dirasa cukup, lalu mulai lah 

dengan cat air, maka hasilnya pastel crayon yang tertimpa oleh cat air 

tidak akan bercampur menjadi satu. Kegiatan ini dilaksanakan pada 

tanggal 21 Februari 2017 di Posko KKN XIII.D.1. Berbeda dengan 

perencanaan awal pada tanggal 13 Februari 2017. 
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Nama dan NIM : Destiana Mentari dan 1302001221 

Prodi  : Bimbingan dan Konseling 

A. Bidang Keilmuan. 

1.  Penyelenggaraan bimbingan kelompok  

a. Teknik simulasi game kerjasama 

Bimbingan kelompok adalah layanan pemberian informasi melalui 

kelompok. Anak-anak menjadi sasaran dari program kerja bimbingan 

kelompok teknik simulation games ini adapun tujuan dari kegiatan ini 

adalah setiap individu mampu mengatur dirinya, menumbuhkan sikap 

percaya diri, dan menanamkan pengetahuan tentang pentingnya 

kerjasama dalam kelompok atau dalam team. Dan setiap individu 

mampu menghargai gagasan atau pendapat anggota lain. Kegiatan ini 

dilaksanakan di Posko KKN Pelaksanaan kegiatan ini tanggal 27 

Januari 2017. 

b. Teknik simulasi game kepemimpinan 

Sasaran dari program kerja ini yakni anak-anak dengan bimbingan 

kelompok ini bertujuan agar terciptanya pemahaman tentang 

pentingnya dinamika kelompok dan peran dari seorang pemimpin. 

Kegiatan ini juga menumbuhkan sikap percaya diri menjadi seorang 

pemimpin yang harus bertanggung jawab kepada para anggotanya. 

Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Dusun Pelaksanaan kegiatan ini 

tanggal 29 Januari 2017 sama dengan tanggal perencanaan. 
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2. Penyelenggaraan Layanan Bimbingan Karir tentang Perencanaan Karir 

a. Menyelenggarakan bimbingan karir tentang mengembangkan cita-cita 

untuk karir masa depan. 

Bimbingan karir yakni pemberian informasi melalui kelompok. 

Pemberian layanan bimbingan karir kepada anak-anak berkaitan 

dengan pengenalan cita-cita dan kelanjutan karir. Anak-anak 

diarahkah agar mereka memahami cita-cita yang dinginkan. Sehingga 

mereka mampu mengembangkan bakat dan minat mereka. Program 

perencanaan ini sama dengan pelaksanaan yakni pada tanggal 05 

Februari 2017 di Posko KKN di Dari yang diberikan kepada anak-

anak di Dusun Tanjung diharapkan tidak ada anak  yang tidak 

memiliki cita-cita serta harapan untuk maju dan sukses. Dalam 

terlaksananya bimbingan karir ini anak-anak lebih aktif dan mereka 

antusias dalam mendengarkan informasi yang diberikan. 

b. Menyelenggarakan bimbingan karir mengenalkan macam-macam 

pekerjaan 

Bimbingan karir adalah pemberian informasi kepada kelompok 

berkaitan dengan kelanjutan karir . anak-anak diarahkah untuk dapat 

memahami macam-macam pekerjaan yang mereka inginkan sesuai 

dengan informasi macam pekerjaan yang diberikan dengan contoh 

gambar melalui sarana yakni laptop. Sehingga mereka mampu 

mengembangkan bakat dan minat mereka. Pelaksanaan kegiatan ini 
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sama dengan perencanaan awal yakni  tanggal 10 Februari 2017 

pelaksanaan kegiatan ini diadakan di Posko KKN 

3. Penyelenggaraan layanan bimbingan sosial 

Sasaran kegiatan untuk anak-anak dalam layanan bimbingan ini melalui 

bidang sosial, yakni Memberikan layanan terkait masalah sosial dengan 

pemutaran video dengan judul “Fauziah”. Dengan tujuan agar setiap 

individu dapat menumbuhkan sikap toleransi kepada sesama, dan 

berbakti kepada kedua orangtua. Dan pemahaman setiap diri individu 

yang mampu menghargai setiap perbedaan individu satu dengan individu 

yang lain. Kegiatan ini dilaksanakan di Posko KKN Pelaksanaan 

kegiatan ini tanggal 28 Januari 2017 berbeda dengan perencanaan awal 

pada tanggal 13 Februari 2017. 

B. Bidang Keagamaan. 

1. Pendampingan bacaan al-qur’an. 

Program kerja dalam bidang keagamaan meliputi beberapa kegiatan, 

salah satunya adalah pendampingan membaca iqro. Kegiatan TPA ini 

dilaksanakan di Masjid Nurul Huda. Sasaran program kegiatan ini adalah 

santri TPA Masjid Nurul Huda. Antusias yang ditunjukkan oleh santri 

sangat baik. Kegiatan pendampingan membaca iqro diikuti kurang lebih 

8 santri. Dalam mendukung kegiatan ini setiap santri diberikan kartu 

kegiatan bimbingan TPA untuk mengetahui sampai mana mereka sudah 

membaca iqro agar dapat di lanjutkan dan sejauh mana mereka mampu 

membaca dengan benar disertai penilaian. Pelaksanaan kegiatan 
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terlaksana setiap hari Jumat dan hari sabtu diMasjid Nurul Huda. 

sehingga tanggal 27, 28 Januari, 03, 04, 10, dan 11 Februari 2017 

terlaksana. Berbeda dengan perencanaan awal pada tanggal 31, 27, 

Januari 2017, 09,14,16,21 Februari 2017. 

2. Menyanyi lagu islami  

Kegiatan menyanyi lagu islami adalah salah satu program pendampingan 

TPA di Masjid Nurul Huda. Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh 

santri TPA masjid Nurul Huda. Para santri antusias dalam kegiatan ini. 

Kebanyakan santri yang ikut dalam menyanyi lagu islami  ini adalah 

anak PAUD. Jadwal TPA yang setiap hari jumat dan sabtu tempat di 

Masjid Nurul Huda dan terlaksana pada tanggal 04, 10, 11, 11 Februari 

2017. Berbeda dengan perencanaan awal yakni pada tanggal 31, 27 

Januari 2017, 09, 14, 16, 21 Februari 2017. 

C. Bidang seni dan olahraga 

1. Membuat tempat pensil dari botol bekas 

Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas anak-anak 

dengan menggunakan botol bekas yang bisa dengan mudah didapatkan di 

lingkungan tempat tinggal. Tempat pensil dari botol ini kemudian 

divariasikan dengan menggunakan kain flannel sehingga dapat 

dikreasikan sesuai keinginan mereka. Dengan harapan anak-anak mampu 

mengembangkan kreativitas dan bertanggungjawab untuk dapat 

meempergunakan tempat pensil yang telah mereka buat. Kegiatan ini 

dilaksanakan di Posko KKN Hasil dari karya mereka dibawa untuk 
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selanjutnya dipergunakan. Kegiatan ini terlaksana sesuai tanggal 

perencanaan awal yakni 03 Februari 2017. 

D. Bidang Tematik dan Non Tematik 

1. Penyuluhan upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak 

a. Memberikan penhyuluhan cara menghindarkan dari tindakan 

kekerasan seksual  

Anak-anak menjadi sasaran dari program kerja penyuluhan ini, 

adapun tujuan dari kegiatan ini adalah anak mampu memahami bahwa 

menjaga diri mereka khususnya fisik sangat penting, program ini 

dapat menjadikan belajar agar mereka berhati-hati dalam 

bersosialisasi dengan orang lain khususnya yang lebih dewasa yang 

bisa muncul dari lingkungan sekitar seperti sekolah contohnya, 

pertemanan dan keluarga. Kegiatan ini dilaksanakan di Posko KKN 

Rasa ingin tahu untuk belajar lebih luas dari anak-anak sangat besar 

sehingga kegiatan ini menjadi menarik. Pelaksanaan kegiatan ini 

tanggal 14 Februari 2017 berbeda dengan perencanaan awal pada 

tanggal 11 Februari 2017 

b. Menayangkan video tentang cara menghindarkan dari tindakan 

kekerasan seksual 

Program pemutaran video dilaksanakan Pada rencana awal, program 

ini dilaksanakan pada , 13 Februari 2017 . Tetapi pelaksanaan 

pemutran video ini di laksanakan yaitu pada tanggal 20 Februari 2017 

dan dilaksanakan di balai Dusun. Dalam pemutaran video tersebut 
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anak-anak diberikan kesempatan untuk bertukar pikiran dengan 

teman-teman untuk membahas makna dalam video yang dapat di 

contoh oleh anak-anak. 

2. Penyelenggaraan pelatihan Gerak dan Lagu 

Kegiatan pelatihan gerak dan lagu ini dilaksanakan dengan sasaran anak-

anak, kegiatan ini berlangsung sesuai perencanaan yakni dengan akan 

diadakannya lomba gerak lagu dikecamatan. Dalam pelatihan gerak lagu 

ini diharapkan kreativitas dan tanggungjawab dari masing-masing 

individu yang dilatih mulai dari awal dengan gerakan dan lagu yang 

dipilih. Dari kegiatan pelatihan gerak dan lagu ini diadakan 7x pertemuan 

dari awal sampai akhir yakni pertemuan yang ke7. Pelaksanaan kegiatan 

ini tanggal 28 Januari 2017, 01, 04, 06, 08, 11, dan 13 Februari 2017 

berbeda dengan perencanaan awal pada tanggal 28 Januari 2017, 01, 04, 

08, 11,15, 18 Februari 2017 

3. Penyelenggaraan pelatihan pembuatan kerajinan tangan bunga dari kain 

flanel 

Pelatihan membuat bunga dari kain flanel diberikan kepada remaja 

dusunTanjung. Tujuan dari pelatihan ini adalah remaja dusun Tanjung 

bisa mendapatkan uang jajan tambahan dengan membuat bunga dari kain 

flanel, kain flanel yang sudah berbentuk bunga yang dirangkai menjadi 

beberapa tangkai bunga. Perencanaan awal kegiatan ini dijadwalkan pada 

17 Februari 2017 dan terlaksana pada tanggal 30 Januari 2017 dan 

diadakan di Posko KKN.  
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4. Menyelenggarakan pelatihan pembuatan buket bunga 

Pelatihan membuat buket bunga dari kain flanel diberikan kepada remaja 

dusun Tanjung. Tujuan dari pelatihan ini adalah remaja dusun Tanjung 

bisa mengkerasikan hasil kreasi Bunga flannel yang telah dibuat dengan 

dibuket dan dapat menambah ilmu untuk mereka agar dapat meluangkan 

waktu untuk berwirausaha yang kini banyak diketahui buket bunga 

sangat banyak dikagumi untuk hadiah teman wisuda dll, kain flanel yang 

sudah berbentuk bunga yang dirangkai menjadi beberapa tangkai bunga 

dan kemudian dibuket . Perencanaan awal kegiatan ini dijadwalkan pada 

20  Februari 2017 dan terlaksana pada tanggal 09 Januari 2017 dan 

diadakan di . Posko KKN 
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Nama dan NIM : Efsy Winarta dan 1300005164 

Prodi   : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

A. Bidang Keilmuan  

1. Penyelenggaraan kegiatan cara membuat seni rupa kolase dan montase. 

a. Menyelenggarakan cara membuat seni rupa kolase.  

Anak-anak usia dini menjadi sasaran dari program kegiatan seni rupa 

kolase ini. Adapun tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah  untuk 

meningkatkan kreatifitas anak. Kegiatan ini dilaksanakan di PAUD 

Flamboyan di laksanakan pada tanggal 07 Februari 2017 sebanyak 1 x 

Pertemuan. 

b. Menyelenggarakan cara membuat seni rupa montase.  

Dalam pelaksanaan membuat seni rupa montase anak-anak usia dini 

menjadi sasaran dari program kegiatan ini. Fungsi edukatif dari 

kegiatan ini yaitu dapat membantu mengembangkan daya pikir, daya 

serap, emosi, estetika, dan kreativitas. Kegiatan ini dilaksanakan di 

PAUD Flamboyan di laksanakan pada tanggal 14 Februari 2017 

sebanyak 1 x Pertemuan. 

2. Penyelenggaraan Bimbingan belajar untuk siswa SD   

a. Bimbingan belajar ilmu pengetahuan sosial (IPS)  

Bimbingan belajar ips dengan sasaran anak SD. Dengan materi 

Penanaman sikap nasionalisme. Selain bimbingan belajar juga di 

lakukan pendampingan PR jika ada yang mempunyai PR dan 
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mengulang materi yang telah disampaikan guru. Pendampingan PR 

dilakukan apabila ada anak yang meminta pendampingan untuk 

mengerjakan PR. Dilaksanakan pada tanggal 27, 29 dan 31 Januari 

2017.  

b. Bimbingan belajar matematika  

Bimbingan belajar matematika dilakukan di Posko KKN. Selain 

bimbingan belajar tentang materi yang sudah diajarkan di sekolah juga 

diadakan pendampingan PR jika ada anak yang meminta bantuin 

untuk mengerjakan pekerjaannya. Pelaksanaan di lakukan pada 

tanggal 02, 06, 14 Februari 2017.  

c. Bimbingan belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

Bimbingan belajar IPA dilaksanakan di SD Posko KKN. Materi yang 

disampaikan adalah materi air. Dilaksanakan pada tanggal 16 dan 19 

Februari 2017.   

B. Bidang Keagamaan 

1. Pendampingan TPA. 

Program kerja dalam bidang keagamaan meliputi beberapa kegiatan, salah 

satunya adalah pendampingan membaca Al-Qur’an. Kegiatan TPA ini 

dilaksanakan di Masjid Nurul Huda. Kegiatan pendampingan TPA yang 

sudah terlaksana mengikuti jadwal kegiatan TPA yang sudah rutin 

berjalan yaitu, setiap hari Jum’at dan Sabtu. Sasaran program kegiatan ini 

adalah santri TPA Masjid Nurul Huda. Antusias yang ditunjukkan oleh 
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santri sangat baik. Kegiatan TPA diikuti kurang lebih 30 santri . Dalam 

mendukung kegiatan ini setiap santri TPA diberikan kartu kegiatan 

bimbingan TPA untuk mengetahui sampai mana mereka sudah membaca 

Iqro/ Al-qur’an agar dapat di lanjutkan dan sejauh mana mereka mampu 

membaca dengan benar disertai penilaian.  

2. Hafalan surat pendek. 

Kegiatan Hafalan Surat Pendek adalah salah satu program pendampingan 

TPA di Masjid Nurul Huda Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh 

santri TPA. Para santri antusias dalam kegiatan ini. Kegiatan hafalan ini 

dilaksanakan ketika semua santri sudah melaksanakan private iqro atau 

al-quran. Kebanyakan santri yang ikut dalam hafalan surat pendek ini 

adalah santri yang sudah menempuh Al-qur’an. Agar santri tidak bosan 

dalam menghafal, santri diajarkan metode menghafal dengan cara 

permainan. Salah satunya adalah permainan sambung ayat. 

C. Bidang seni dan olahraga. 

1. Penyelenggaraan Pelatihan kerajinan tangan. 

a. Membuat anyaman kertas 

Kegiatan menganyam kertas ini bertujuan untuk melatih keahlian 

menganyam  bagi anak. Menganyam juga melatih kekreativitasan 

anak. Anak berkreasi dengan motif anyaman dengan dibantu arahan 

dari mahasiswa KKN. Kerajinan tangan ini dilaksanakan pada tanggal 

02 Februari 2017. 
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2. Penyelenggaraan permainan tradisional. 

a. Menyelenggarakan permainan ular naga. 

Permainan tradisional ular naga adalah permainan yang sangat 

menyenangkan. Permainan ini juga sangat simpel hanya 

membutuhkan 6 sampai 11 orang, kemudian anak-anak berbaris 

sambil berpegangan baju bagian belakang milik teman yang 

didepannya seperti layak membuntuti. Kegiatan ini di laksanakan pada 

tanggal 07 Februari 2017 di lapangan balai dusun. 

b. Menyelenggarakan permainan salah dan benar. 

Permainan ini untuk mengatur konsentrasi anak. Di dalam permainan 

ini anak-anak di minta untuk berkonsentrasi melihat pemimpin yang 

ada di depan. Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 01 Februari 

2017 di lapangan balai dusun. 

D. Bidang Tematik dan NonTematik 

1. Penyuluhan hidup bersih dan sehat. 

a. Memberikan penyuluhan cara menjaga kebersihan lingkungan. 

Kebersihan adalah hal mutlak yang wajib dan harus dijaga untuk itu 

kita pun wajib tahu cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. 

Penyuluhan ini di berikan agar anak-anak mampu untuk menjaga 

kebersihan lingkungan sekitar. Kegiatan ini di laksanakan pada 

tanggal 01 Februari 2017. 
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b. Memberikan penyuluhan mengkonsumsi makanan sehat. 

Menkonsumsi makanan sehat sangat diperlukan oleh tubuh biar 

kesehatan tetap terjaga. Tujuan memberikan penyuluhan ini agar 

anak-anak mampu memilih makanan yang sehat dan tidak 

sembarangan mengkonsumsi makananan. Kegiatan ini di laksanakan 

pada tanggal 05 Februarri 2017. 

c. Memberikan penyuluhan olahraga rutin. 

Olahraga sangat diperlukan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan 

tubuh, menghilangkan lemak dan lain-lain. Tujuan penyuluhan ini 

agar anak-anak mau berolahraga biar tubuh mereka tetap sehat. 

Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 20 Februarri 2017. 

2. Penyelengaraaan pelatihan pembuatan lemari mini. 

Pelatihan lemari mini di lakukan untuk  mengasah kreatifitas anak 

dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Kardus bekas yang tidak 

digunakan lagi dibentuk menjadi sebuah lemari mini yang digunakan 

untuk menyimpan barang-barang kecil. Pelaksanaan kegiatan ini tepat 

pada tanggal 28 dan 31 Januari 2017 di lakukan dengan 2 kali pertemuan. 
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Nama dan NIM : Titi Ismiati dan 1300004120 

Prodi   : Pendidikan Bahasa Inggris 

A. Bidang Keilmuan 

1. Pengenalan Bahasa Inggris 

Pengenalan bahasa Inggris meliputi kegiatan belajar bahasa Inggris 

sederhana melalui media gambar. Sasaran kegiatan ini adalah anak-anak 

kelas 1 hingga 3 SD/ MI Dusun Tanjung, dan dilaksanakan di Balai 

Dusun. Dalam kegiatan ini anak-anak diajarkan mengenal huruf, angka 

dan beberapa kosakata bahasa Inggris sederhana menggunakan media 

gambar. Program direncanakan sebanyak dua kali yaitu tanggal 05 dan 

10 Februari 2017, tetapi terlaksana dan dimajukan menjadi tanggal 29 

Januari 2017 dan tanggal 03 Februari 2017, menyesuaikan dengan jadwal 

anak-anak. 

2. Pengajaran Kosakata Bahasa Inggris 

Program pengajaran kosa kata bahasa Inggris bertujuan untuk meningkan 

pengetahuan anak-anak Dusun Tanjung akan kosa kata bahasa Inggris. 

Kegiatannya antara lain, anak-anak diminta membaca cerita pendek 

sederhana lalu menandai kosakata-kosakata tertentu yang terdapat 

didalam cerita untuk kemudian diterjemahkan dan dihafal. Sasaran 

program ini adalah anak-anak Sekolah Dasar. Perencanaan program ini 

adalah tanggal 16 Februari 2017 tetapi dimajukan menjadi tanggal 06 

Februari 2017. 
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3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 

Sasaran program ini adalah anak-anak usia SD/MI dan SMP/MTs di 

Dusun Tanjung. Kegiatan bimbingan belajar antara lain dengan membatu 

anak-anak yang mengalami kesulitan memahami pelajaran-pelajaran di 

sekolahnya, khususnya pelajaran bahasa Inggris. Program ini 

direncanakan sebanyak delapan kali, yaitu empat kali bimbingan belajar 

untuk SD/MI pada tanggal 12, 14, 15, dan 18 Februari 2017, serta empat 

kali bimbingan belajar untuk SMP/MTs pada tanggal 29, 31 Januari 

2017, dan tanggal 04, 06 Februari 2017. Akhirnya program ini beberapa 

tidak terlaksana sesuai rencana program, menyesuaikan dengan jadwal 

anak-anak serta program lainnya. Program bimbingan belajar terlaksana 

tanggal 29, 31 Januari 2017 dan 02, 06 Februari 2017 untuk SD/MI, serta 

tanggal 07, 10, 14, dan 16 Februari 2017 untuk SMP/MTs. 

B. Bidang Keagamaan 

1. Pendampingan TPA 

a. Mengajarkan cara membaca Al-Qur’an 

Pendampingan membaca Al-Qur’an merupakan salah satu program 

penting pada subbidang keagaamaan, khususnya pada program 

pendampingan TPA. Kegiataan ini dilaksanakan di masjid Nurul Huda 

Dusun Tanjung, dan sasaran programnya adalah para santri TPA 

Nurul Huda yang telah lulus bacaan Iqro’ dan mulai membaca Al-

Qur’an. Santri yang dibimbing berjumlah lima hingga enam orang, 

yang tiap kali pertemuannya ditentukan banyaknya ayat yang harus 
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dibaca, serta difokuskan hanya pada surah Al-Baqarah saja sebab 

santri baru mulai belajar membaca Al-Qur’an. Dalam kegiatan ini 

santri diajarkan cara membaca Al-Qur’an yang baik dan benar, antara 

lain memperbaiki tajwid maupun makharijul hurufnya. Para santri 

juga diberikan kartu bimbingan yang disertai penilaian untuk 

mengukur sejauh mana perkembangan santri dalam membaca Al-

Qur’an. Pelaksanaan program ini mengikuti jadwal TPA di Dusun 

Tanjung. Program direncanakan antara lain tanggal 31 Januari 2017, 

serta tanggal 07, 09, 14, 16, dan 21 Februari 2017, tetapi terlaksana 

pada tanggal 27 dan 28 Januari serta tanggal 03, 04, 10, dan 11 

Februari 2017. 

b. Hafalan Doa-Doa Harian 

Program subbidang keagamaan lainnya adalah mengajakan hafalan 

doa-doa harian. Tujuan program ini agar para santri hafal dan terbiasa 

membaca doa-doa tersebut dalam  keseharianya. Sasaran program ini 

adalah para santri TPA Nurul Huda. Kegiatan menghafal dilaksanakan 

setelah para santri menyelesaikan private iqro atau Al-Quran. Program 

ini direncanakan tanggal 07 dan 09 Februari 2017, dan terlaksana pada 

tanggal 03 dan 04 Februari 2017. 

c. Hafalan Surah-Surah Pendek 

Program hafalan surah-surah pendek atau surah-surah pada juz ke-30 

Al-Qur’an dilaksanakan di Masjid Nurul Huda dengan sasaran para 

santri TPA tersebut yang kebanyakan telah lulus iqra’ dan mulai 
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membaca Al-Qur’an. Tujuannya agar para santri bukan hanya mampu 

membaca Al-Qur’an saja, tetapi juga mampu menghafalnya. Program 

ini direncanakan tanggal 31 Januari 2017 dan tanggal 21 Februari 

2017, tetapi terlaksana pada tanggal 10 dan 12 Februari 2017 setelah 

santi menyelesaikan private Iqro atau Al-Qur’an. 

C. Bidang Seni dan Olahraga 

1. Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan 

a. Membuat Bunga dari Pipet/ Sedotan 

Program kerja ini masuk dalam subbidang seni dan program pelatihan 

pembuatan kerajinan tangan. Tujuan program ini adalah untuk 

meningkatkan kreativitas anak-anak dan remaja Dusun Tanjung sesuai 

dengan sasaran program, serta sebagai upaya untuk memanfaatkan 

barang-barang yang tak terpakai serta mudah ditemukan di sekitar 

lingkungan tempat tinggal anak-anak. Rencana program adalah pada 

tanggal 10 Februari 2017 dan terlaksana tanggal 22 Februari 2017  

dengan jumlah peserta enam hingga tujuh orang. 

b. Membuat Vas Bunga dari Bekas Gelas Mineral 

Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kreativitas anak-anak. 

Sasaran program ini adalah anak-anak dan remaja putri di dusun 

Tanjung. Anak-anak diajarkan untuk memanfaatkan barang-barang 

bekas, terutama gelas atau botol air mineral untuk dipergunakan 

membuat vas bunga sesuai kreativitasnya masing-masing. Program ini 
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direncanakan tanggal 16 Februari 2017, dan terlaksana tanggal 06 

Februari 2017. 

D. Bidang Tematik dan Non Tematik 

1. Pelatihan Penulisan Cerpen 

Program pelatihan penulisan cerpen ini terbagi menjadi dua sasaran, 

yaitu siswa Sekolah Dasar dan siswa Sekolah Menengah Pertama. 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas 

anak-anak dalam bidang tulis-menulis. Dalam kegiatan ini, siswa diberi 

materi terlebih dahulu mengenai tahap-tahap menulis cerpen kemudian 

mereka diminta menulis cerpen sesuai dengan kreativitasnya masing-

masing. Untuk anak-anak Sekolah Dasar, cerpen yang ditulis disesuaikan 

dengan level dan kemampuannya. Anak-anak peserta pelatihan yang 

berjumlah sembilan hingga sebelas orang juga diberikan reward berupa 

hadiah bagi yang hasil karyanya menarik. Program ini direncanakan 

tanggal 01 dan 09 Februari 2017, dan terlaksana sesuai jadwal untuk 

pelatihan tingkat SD, serta tanggal 09 Februari 2017 untuk tingkat SMP. 

2. Pelatihan Gerak dan Lagu 

Program ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan anak-anak yang 

akan mengikuti lomba gerak dan lagu di tingkat kecamatan. Sasaran 

program adalah anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun. Peserta 

latihan gerak lagu ini berjumah tujuh orang. Kegiatan latihan gerak dan 

lagu dilakukan di posko KKN dan juga di balai dusun Tanjung. Program 

ini direncanakan tanggal 28 Januari 2017 serta tanggal 01, 04, 08, 11, 15, 
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dan 18 Februari 2017. Program tersebut akhirnya terlaksana sesuai 

jadwal perencanaan, kecuali tanggal 18 Februari 2017 yang kemudian 

dimajukan menjadi tanggal 06 Februari 2017. 

3. Pelatihan Pembuatan Bros Bunga dari Akrilik 

Program ini termasuk dalam program pelatihan pembuatan kerajian 

tangan. Tujuannya adalah untuk melatih dan meningkatkan kreativitas 

anak-anak serta remaja dusun Tanjung, sesuai dengan sasaran program. 

Dalam kegiatan ini, anak-anak serta remaja putri diajarkan untuk 

merangkai akrilik menjadi berbagai macam bros berbentuk kembang/ 

bunga. Peserta pelatihan sangat antusias mengikuti pelatihan, yang mana 

hasil karya mereka juga akan dikembalikan untuk mereka pergunakan 

sendiri. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan  ini sekitar tujuh hingga 

Sembilan orang. Program ini direncanakan tanggal 12 Februari 2017, 

tetapi terlaksana lebih awal yaitu tanggal 28 Januari 2017. 

4. Pelatihan Menghias Bandana 

Program ini masuk dalam subbidang nontematik. Tujuannya adalah 

untuk melatih kreativitas anak-serta remaja dusun Tanjung. Sasaran 

program ini adalah anak-anak serta remaja, dan dilaksanakan di posko 

KKN dengan jumlah peserta lima hingga enam orang. Dalam kegiatan ini 

peserta diajarkan untuk menghias bando menggunakan kain flannel serta 

berbagai macam pernak-pernik berbentuk bunga. Hasil karyanya 

kemudian dikembalikan untuk dipergunakan sendiri oleh para peserta. 
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Program ini awalnya direcanakan tanggal 22 Februari 2017, tetapi 

kemudian dimajukan menjadi tanggal 30 Januari 2017. 

 

B. Evaluasi 

Pelaksanaan kegiatan KKN di Dusun Tanjung dapat dikatakan 

berjalan dengan baik karena banyak faktor yang membantu dalam kelancaran 

semua kegiatan KKN. Faktor tersebut adalah dukungan serta partisipasi warga 

di Dusun Tanjung yang sangat antusias terhadap program kerja KKN. Akan 

tetapi dalam pelaksanaan kegiatan KKN di Dusun Tanjung mahasiwa juga 

menemui beberapa kendala antara lain: penyesuaian waktu kegiatan KKN 

dengan waktu warga di Dusun Tanjung. Pelaksanaan KKN ini dilaksanakan 

pada pukul 07:00 – 21:30 WIB. Mayoritas kegiatan dilaksanakan dibalai 

dusun. Warga dusun Tanjung sangat antusias dalam berpartisipasi dalam 

program kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKN Universitas 

Ahmad Dahlan. 


