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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN EVALUASI 

A. Pembahasan 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Universitas Ahmad 

Dahlan Periode 61 tahun ajaran 2016/2017 yang dilaksanakan di Dusun 

Weru, Banjarejo, Tanjungsari, Gunung Kidul dengan sasaran warga Dusun 

Weru, Banjarejo, Tanjungsari, Gunung Kidul berkat kerjasama antara 

mahasiswa KKN dengan masyarakat sekitar terlaksana dengan baik dan 

lancar. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2017 

sampai dengan 22 Februari 2017. 

Program kerja KKN Reguler Universitas Ahmad Dahlan Periode 

61 di Dusun Weru terdiri dari empat bidang yaitu, bidang keilmuan, 

bidang keagamaan, bidang seni dan olah raga, dan bidang tematik dan 

nontematik. Dari ke-empat bidang tersebut dalam pelaksanaan di lapangan 

terdapat program-program yang terlaksana dan yang tidak terlaksana, serta 

adanya program tambahan sebagai pengganti program yang tidak 

terlaksana atau program yang diusulkan oleh kepala Dusun Weru dan 

takmir Masjid. Uraian program kerja sebagai berikut : 

1. Program Terlaksana 

Program kerja KKN Reguler Universitas Ahmad Dahlan Periode 61 

Tahun 2016/2017 yang sudah terlaksana adalah sebagai berikut: 

a. Bidang Keilmuan 

Program kerja pada bidang keilmuan terdapat beberapa 

kegiatan yang dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa dimana 
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kegiatan tersebut sesuai dengan dasar keilmuan yang ditekuni. 

Kegiatan pada bidang keilmuan mencakup beberapa disiplin ilmu 

yaitu, Hukum, Ekonomi, Pendidikan Bahasa Inggris, Psikologi, 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan Pendidikan Biologi. 

Adapun program kerja yang dilaksanakan antara lain seperti 

bimbingan belajar, pendampingan belajar, pemberian pengetahuan 

ekonomi, pengenalan lagu-lagu bahasa inggris, pelaksanaan 

modifikasi perilaku, pelaksanaan perrmainan mengasah problem 

solving, dan penyelenggaraan konseling kelompok. 

Uraian singkat diatas merupakan gambaran secara umum dari 

program kerja pada bidang keilmuan, yang pada pelaksanaannya 

kegiatan tersebut dapat dikatakan cukup membantu dan bermanfaat 

bagi sasaran masing-masing seperti anak-anak, remaja, ibu/bapak-

bapak, terbukti dengan adanya partisipasi disetiap kegiatan yang 

diselenggarakan. 

b. Bidang Keagamaan 

Program kerja pada bidang keagamaan yang ada dalam 

Unit V.C.3 meliputi pendampingan TPA diantaranya 

pendampingan Al-Qur’an, menghafal ayat-ayat pilihan, 

mengajarkan lagu-lagu islam, tepuk-tepuk islami, pendampingan 

membaca Iqra 1-6, menghafal surat-surat pendek, praktek wudhu, 

mengajarkan bacaan dan gerakan shalat. Kemudian kegiatan 

keagamaan selanjutnya adalah penyelenggaraan festival anak 
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sholeh yang meliputi lomba-lomba yang berhubungan dengan 

keagamaan yang diikuti oleh santri-santri TPA di masjid Al-

barokah, dan penyelenggaraan apresiasi seni Islam. 

Adapun kegiatan keagamaan lainnya adalah Pengadaan 

pengajian rutin setiap dua minggu sekali setiap malam jum;at yang 

diikuti oleh seluruh warga Dusun Weru. 

c. Bidang Seni dan Olahraga 

Dalam bidang seni dan olahraga terdapat beberapa kegiatan 

pelatihan seperti pelatihan tonis, pelatihan gerak dan lagu untuk 

anak-anak, penyelenggaraan permainan tradisional untuk anak-

anak, pembinaan berbagai macam olahraga seperti bulu tangkis, 

sepak takraw, dan voli. Serta ada juga pembinaan musik yaitu 

pelatihan bermain rebana yang sangat disambut antuias oleh remaja 

setempat yang senang dengan bermain rebana. 

KKN Reguler Universitas Ahmad Dahlan periode 61 di 

Kecamatan Tanjungsari bersama-sama menyelenggarakan lomba 

tingkat kecamatan yaitu lomba tonis dan lomba gerak dan lagu 

yang diikuti oleh anak-anak di Kecamatan Mergangsan. 

d. Bidang Tematik dan Nontematik 

Program kerja pada bidang ini antara lain peremajaan dusun, 

pelaksanaan jelajah alam, pelatihan pengolahan makanan dan 

minuman, pelatihan berbagai kerajinan tangan, pengolahan 

sampah, pelatihan pertanian, penyelenggaraan sosialisasi kesehatan 
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mental, penyelenggaraan percobaan ilmiah, pelatihan ekonomi 

kreatif, pelatihan komputer, penyelenggaraan penyuluhan, dan 

pelatihan relaksasi dan ice breaking.  

Program kerja pada bidang ini termasuk dalam kegiatan rutin 

atau berulang, dimana dalam pelaksanaannya program-program ini 

dikerjakan secara bekerjasama antara mahasiswa dan warga sekitar 

di Dusun Weru. 

Program kerja dalam empat bidang tersebut hampir secara 

keseluruhan dapat terlaksana dengan baik dan mendapat dukungan dari 

berbagai pihak, terutama dari pihak warga Dusun Weru.  

 

2. Program Tidak Terlaksana 

Tidak terlaksananya program kerja dapat terjadi akibat kurang 

koordinasi untuk program tersebut, atau permintaan dari pihak sasaran 

untuk mengganti dengan topik yang berbeda. Kendala yang paling 

besar dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan adalah 

waktu pelaksanaan. Dimana karena kesibukan warga yang pada 

dasarnya adalah petani dan pedagang yang melakukan kegiatan 

disawah dan dipantai dari pagi hingga sore, sehingga kegiatan harus 

diselipkan pada jadwal perkumpulan warga. 

Kegiatan yang tidak terlaksana tidaklah banyak yaitu 

mengadakan tes golongan darah, mengadakan penyuluhan pemisahaan 

sampah, mengadakan papan selamat datang. Tidak terlaksananya 
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program ini dikarenakan karena biaya untuk melaksanakan kegiatan 

tersebut ternyata sangat besar dan kegiatan-kegiatan tersebut tidak 

memiliki keefekifan bagi sasaran yang ada. 

 

3. Program Pengganti 

Program pengganti yang dilaksakan untuk menganti kegiatan-

kegiatan yang tidak terlaksana yaitu Program peremajaan dusun yang 

meliputi beberapa kegiatan yaitu membuat papan informasi KK, papan 

informasi dusun, dan membuat kotak infaq. Kegiatan tersebut 

merupakan kegiatan yang diusulkan oleh kepala dusun dan takmir 

masjid yang merupakan kegiatan yang dibutuhkan dan belum ada di 

Dusun Weru. Kegiatan pengganti tersebut juga mendapat sambutan 

antusis oleh warga Dusun Weru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


