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BAB IV

PEMBAHASAN DAN EVALUASI

Kuliah Kerja Nyata Reguler LXI, unit XIII.C.3 berlokasi di Dusun Maladan,

Desa Jatimulyo, Kec. Dlingo, Kab. Bantul. Secara umum, program yang telah

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Peran dan dukungan dari masyarakat,

baik anak-anak, remaja, takmir mushola dan orang tua sangat berpengaruh sehingga

menambah semangat mahasiswa dalam mencari peluang untuk mensukseskan

program yang direncanakan. Dengan cara adaptasi yang baik seperti berkomunikasi

dan menjalin hubungan baik terutama dengan warga dusun maladan yang berperan

di lingkungan masyarakat serta mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh

masyarakat, hal ini menjadikan program dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai

rencana.

Akan tetapi, ada beberapa kendala yang ditemukan berdasarkan bidang yang

telah ditetapkan, diantaranya :

1. Bidang Keilmuan

Program di bidang keilmuan terdiri dari beberapa program menurut

program studi peserta KKN XIII.C.3, yaitu Akuntansi, Pendidikan Fisika,

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Teknik Informatika, Pendidikan Agama

Islam, Bimbingan Konseling, Pendidikan Guru Sekolah Dasar,

Pendidikan Bahasa Inggris dan Teknik Informatika. Secara garis besar,

program yang direncanakan adalah bimbingan belajar, penyuluhan,

pelatihan dan memberikan materi keilmuan.
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Program yang kurang berhasil pada bidang keilmuan adalah program

laporan keuangan dengan sasaran bendarahara RT. Hal ini terjadi karena

di lokasi KKN, keuangan RT yang ada di Dusun Maladan hanya dikelola

oleh ibu-ibu PKK tidak dikelola per RT jadi pengelolaan keuangan

dilakukan ditingkat dusun saja tidak per RT.

Program keilmuan yang lain adalah eksperimen fisika yang

sasarannya adalah remaja. Pada program ini pesertanya tidak sesuai

dengan apa yang diinginkan karena remaja yang ada di Dusun Maladan

kebanyakan sudah bekerja dan pada program ini sasarannya harus diganti

dengan anak-anak SMP dan mendapat respon dengan baik oleh anak-

anak SMP, antusias mereka sangat tinggi dalam melakukan eksperimen

fisika.

Program bimbingan belajar mendapat respon yang baik dari anak-

anak dusun, mereka mulai giat dalam belajar setiap harinya walaupun

hanya sebagian anak yang mengikuti tetapi mereka aktif bertanya setelah

melaksanakan bimbingan belajar.

Program pengenalan dan pelatihan computer juga mendapat

tanggapan yang baik dari anak-anak karena anak-anak akan lebih suka

berhadapan dengan computer apalagi dengan belajar sesuatu yang baru,

mereka aktif bertanya tentang hal yang belum dimengerti.

2. Program Keagamaan

Program keagamaan pada dasarnya telah berhasil, karena jumlah

anak-anak TPA yang banyak dan semangat mereka sangat tinggi dalam
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mengikuti TPA. Selama 1 bulan kkn, TPA dilaksanakan setiap hari.

Tempat pelaksanaan TPA di 2 lokasi berbeda, yaitu di Masjid Nurul

Hikmah dan Mushola Dusun Maladan pembagian TPA sebagian

mahasiswa ada yang di masjid dan sebagian lagi ada di mushola karena

akses jalan dan jarak yang jauh membuat anak-anak tidak memungkinkan

datang ke majid semua. Kegiatan TPA yang diadakan oleh mahasiswa

KKN sangat membuat anak-anak senang karena sebelumnya di dusun

Maladan tidak ada kegiatan TPA melainkan kegiatan hafalan surat

pendek yang diadakan malam hari

Program keagamaan yang berupa pendampingan iqro untuk anak-

anak di dusun sudah terlaksana dengan baik akan tetapi anak-anak yang

masih iqro hanya sedikit saja dan anak-anak yang lain sudah bisa

membaca Al-Qur’an dengan baik namun butuh dampingan, sehingga

butuh pembagian bimbingan iqro dan Al-Qur’an.

Program pengajian terlaksana dengan baik karena program dari

takmir yang sudah berjalan secara rutin, diantaranya pengajian ibu-ibu,

pengajian bapak-bapak dan pengajian remaja akan tetapi pengajian

tersebuat hanya terlaksana tidak terlalu lama karena bertepatan dengan

kegiatan tahlilan yang ada di Dusun.

3. Bidang Seni dan Olahraga

Di bidang seni, kegiatan yang menemui sedikit kendala adalah pada

gerak dan lagu dimana anak-anak ingin mengikutinya akan tetapi dalam

lomba tingkat Kecamatan, jumlah peserta dibatasi. Pelatihan kerajinan
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tangan seperti membuat batik jumputan, membuat bunga dari kain,

membuat tempat pensil dan membuat bros mendapat respon baik dari

anak-anak, kendalanya adalah waktu yang kurang pada jadwal yang

direncanakan.

Pada bidang olahraga, senam sehat dan jalan sehat sudah terjadwal

dan terlaksana dengan baik karena minat anak-anak didusun sangat

senang untuk olahraga. Pelatihan tonis juga sudah berjalan dengan baik

karena antusias anak-anak untuk berolahraga terutama setiap sore. Akan

tetap kendala yang ada adalah seleksi pemain yang terbaik untuk

mengikuti lomba di kecamatan.

4. Bidang Tematik dan Non Tematik

Di bidang tematik dan non tematik, program yang direncanakan,

secara umum dapat berjalan sesuai dengan rencana. Namun ada program

yang diganti karena tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

Penggantian program ini disesuaikan dengan kondisi yang ada di

lapangan dan disesuaikan dengan program yang bisa dilaksanakan di

lapangan.

Demikian pembahasan dan evaluasi tentang pelaksanaan program kegiatan

yang direncanakan oleh mahasiswa KKN unit XIII.C.3 yang berlokasi di dusun

Maladan, Desa Jatimulyo, Kec. Dlingo. Semoga dapat menjadi bahan perbaikan

untuk peserta KKN periode berikutnya.


