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BAB IV 

 

PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
 
 
 
A. PEMBAHASAN 

 

Pelaksanaan program kerja KKN Reguler LX1 dari tanggal 25 

Januari 2017 sampai dengan 23  Februari 2017 di Dusun Ploso, 

Banguncipto, Sentolo, Kulonprogo. Adapun program kerja yang telah 

dilaksanakan terdiri dari empat bidang yaitu, Bidang Keilmuan dan 

Bimbingan Belajar, Bidang Keagamaan, Bidang Seni dan Olahraga dan 

Bidang Tematik dan Non Tematik. Uraian program- program tersebut 

adalah sebagai berikut : 

 

1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 

 

Selama melaksanakan kegiatan KKN Reguler setiap 

mahasiswa wajib melaksanakan dan mengikuti kegiatan yang telah 

diprogramkan baik program unit maupun program kelompok. Setiap 

mahasiswa KKN Reguler wajib mengisi buku harian yang telah 

diberikan LPM (Lembaga Pengabdian Masyarakat) yang berisi 

tentang kegiatan- kegiatan apa saja yang dilakukan masing- masing 

mahasiswa setiap hari selama kegiatan KKN berlangsung. Buku 

harian tersebut kemudian dilaporkan kepada DPL (Dosen 

Pembimbing Lapangan) sebagai bukti keikutsertaan masing- masing 

mahasiswa di setiap kegiatan. Buku harian mahasiswa KKN Reguler 

Periode LXI Divisi X.A.1 dikumpulkan bersama laporan tersebut. 
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Untuk mengetahui apakah program- program yang telah 

disusun dan dilaksanakan berhasil, maka akan kami bahas beberapa 

program sebagai berikut : 

 
a. Bimbingan Belajar 

 

Bimbingan belajar adalah proses bantuan yang diberikan 

kepada individu (murid) agar dapat mengatasi masalah-masalah 

yang dihadapinya dalam belajar sehingga setelah melalui proses 

perubahan belajar mereka dapat mencapai hasil yang optimal 

sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat yang dimilikinya. 

Tujuan dari bimbingan ini untuk membantu anak-anak dalam 

memahami pelajaran di sekolah dan dapat membantu siswa-siswi 

dalam tercapainya penyesuaian akademis sehingga dapat 

mengembangkan potensinya secara optimal. Adapun bimbingan 

belajar yang kami selenggarakan adalah sebagai berikut. 

 

1) Bimbingan Belajar Matematika 

 Pelajaran matematika merupakan salah satu mata 

pelajaran penting hampir diseluruh jajaran pendidikan dari SD, 

SMP, SMA dan bahkan di bangku universitaspun membahas 

matematika hampir setiap jurusan. Melihat pentingnya 

pelajaran matematika, maka hendaknya siswa dapat menguasai 

pelajaran ini dengan baik dan membutuhkan kecermatan, 

ketertiban dan kesabaran. Berdasarkan pengalaman penulis 

ketika mengadakan KKN kemarin, ditemukan kesulitan pada 

jarak pedukuhan Ploso yang sangat lus dan tingginya 

permintaan akan bimbingan belajar dari anak anak di Ploso. 
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Jumlah mahasiswa yang tersedia yang kompeten dalam 

bidangnya hanya 2 orang sedangkan permintaan akan 

bimbingan belajar tidak hanya dari SD, SMP bahkan SMA 

juga memiliki permintaan yang banyak. Sehingga, kegiatan ini 

telah dilaksanakan sebanyak 9 kali pertemuan  yang 

dilaksanakan oleh dua orang mahasiwa/i selama pelaksanaan 

KKN yaitu pada tanggal 27, 28, 29, 30, 31 Januari 2017 dan 

07, 12 Februari 2017 di setiap sebelum atau sesudah TPA di 

musallah dan mesjid di pedukuhan Ploso serta  Posko KKN. 

Dan ada beberapa kegiatan tak terjadwal yang dibuat khusus 

buat bimbingan belajar karena permintaan yang tinggi tersebut. 

Dengan kegiatan bimbingan belajar ini, diharapkan anak-anak 

mendapat cara yang mudah dalam mempelajari Matematika 

2) Bimbingan Belajar Bahasa 

 Sebagai bangsa Indonesia, sudah sepatutnya kita 

menguasai bahasa saat ini. Karena segala aspek kehidupan 

menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia untuk suatu 

aktivitas. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk membantu 

siswa dan siswi SD, SMP, SMA Pedukuhan Ploso dalam 

tercapainya penyesuaian akademis sehingga dapat 

mengembangkan potensinya secara optimal. 

3)  
 Kegiatan Bimbingan bahasa Inggris telah dilaksanakan 

sebanyak 4 kali pada tanggal 26,27,30 Januari 2017 dan 01 

Februari 2017 jumlah siswa yang mengikuti kegiatan ini 

adalah sebanyak 20 orang. Sedangkan Kegiatan bimbingan 
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bahasa Indonesia dilaksanakan sebanyak 4 kali pada tanggal 

31 Januari 2017 dan 01,02,03 Februari 2017. Dengan sasaran 

adalah adik-adik SD, SMP/Mts dan SMA/SMK/MA 

3) Bimbingan Belajar SD 

 Jumlah anak kecil di bawah 1 tahun di peduhukan Ploso 

ini sangat banyak dan di pedukuhan Ploso juga terdapat SD 

yaitu SD Banguncipto, sehingga sangat banyak potensi anak 

SD yang butuh di bantu untuk melaksanakan proses belajar 

mengajar di SD. 

 Pada KKN ini mahasiswa yang berkompetensi hanya 

satu orang maka mahasiswa mengembangkan beberapa mata 

pelajaran dengan 4 kali pertemuan yaitu 1 kali mata pelajaran 

Bahasa Indonesia untuk kelas 1,2,dan 3 pada tanggal 03 

Februari 2017,mata pelajaran Pkn dilaksanakan pada tanggal 

26 Januari 2017, mata pelajaran IPS 28 Januari 2017,  dan 

mata pelajaran IPA dilaksakan pada tanggal 31 Januari 2017 

b. Penyelengaraan pelatihan apresiasi seni,  

Mengajarkan kembali akan pentingnya seni dan sastra 

Indonesia untuk kembali dan selalu akan di bahas guna tetap 

membangun kecintaan terhadap tanah air. Pada KKN periode ini 

mahasiswa berkompetensi melakukan pelatihan puisi yaitu cara 

membuat puisi, cara membaca puisi, yang targetnya adalah anak 

anak remaja di pedukuhan Ploso yang terlaksana pada tanggal 28 

Januari 2017. 
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Melakukan pendampingan dalam menjelaskan cerita, 

legenda dan mitos yang terjadi di Indonesia guna membangun 

pengetahuan akan mitos yang mungkin terjadi di Indonesia, target 

dari program ini adalah anak anak khususnya anak anak TPA 

shingga terlaksana pada tanggal 26 Januari 2017 

c. Penyelenggaraan edukasi dan penyuluhan Perbankan Syariah 

Pengetahuan akan Perbankan Syariah di pedukuhan 

sungguh sangat minim ketika dilaksanakan studi pendahuluan. 

Studi pendahuluan dilakukan agar mengefektifkan materi yang 

akan di sampaikan. Perbankan Syariah di ajarkan dan dikenalkan 

sembari mengedukasi seluruh masyarakat ploso baik itu remaja 

maupun bapak atau ibu agar masyarakat pedukuhan Ploso 

terhindar dari riba.  

Dan yang paling penting mayarakat bisa mengetahui 

bahaya riba termasuk hukumannya di akhir nanti. Program ini 

terlaksana pada tanggal 03 Februari 2017 di Mesjid Nur Hidayah 

dengan peserta sekitar 15 orang. 

d. Penyuluhan Kewirausahaan, 

Banyak sekali potensi yang dimilki oleh pedukuhan Ploso 

baik dalam sum berdaya alam atau pun sumber daya manusia. 

Untuk kalangan orag tua kesadaran akan membangun usaha baru 

guna mengembangkan diri dan lingkuhan .  

Tapi untuk anak muda kurang memliki kesadaran untuk 

mengembangan kan potensi. Atas dasar ini kita (2 mahasiswa 

kompeten) mengadakan penyuluhan kewirausahaan ini bagi 
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pemuda pemudi guna membangun kesadaran dan membantu 

mengetahui penyingnya berwirausaha. Pada program ini ada 

sekitar 15 orang yang hadir di Mesjid Nur Hidayah yang 

terlaksana pada tanggal 03 Februari 2017. 

e. Penyuluhan dan praktik menabung 

Anak anak di pedukuhan Ploso sangat banyak sekali dari 

berbagai RT di pedukuhan Ploso yang luas. Pada program ini 

sebelumnya terlebih dahulu telah terlaksana program di bidang 

seni yaitu kreasi pembuatan celengan dari kardus bekas. Bagi anak 

anak yang mengikuti atau tidak ketika datang di posko KKN pada 

tanggal 28 Januari 2017 di edukasi untuk pentingnya menabung 

bagi masa depan 

Dan pada tanggal 29,30 Januari 2017 anak anak di latih 

menabung mengunakan celengan yang telah dibuat melalui kardus 

tersebut lalu isi dari celengan itu di catat di sebuah buku harian 

yang mahasiswa kompeten buat. Anak anak menabung bersama di 

posko dilakukan pada tanggal tersebut dan berkelanjutan untuk 

individu anak anak mencatat dan menabung sendiri. 

f. Penyelengaraan dan pengenalan mata uang asing,  

Mengenalkan anak akan adanya mata uang lain selain 

rupiah kepada anak anak sangat penting karena mebambah 

pengetahuan umum bagi sang anak. Bagi mahasiswa berkompeten 

program ini terlaksana pada tanggal 26 Januari 2017 dengan 15 

anak yang datang ke posko KKN. 

g. Pelatihan dan sosialisasi kesehatan untuk anak,  
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Kurangnya kesadaran pentingnya menjaga gaya hidup 

sehat terutama bagi anak sunggu sangat minim dalam studi 

pendahuluan. Anak anak yang hadir pada TPA di mushallah Al-

Himma sekitar 32 orang di latih untuk bisa mencuci tangan yang 

baik dan benar guna menjaga kesehatan 01 Februari 2017 

Pada tanggal 29 Januari 2017 di lakukan pada tempat yang 

sama  sosisalisasi pada anak dan tempat yang sama untuk praktik 

mensikat gigi yang sebelumnya dilaksakan menonton video di 

hadiri sekitar 30 anak. 

h. Pemeriksaan jentik dan abetasi,  

Kurangnya kebersihan di beberapa RT yang ada di Ploso 

membuat mahasiswa berkompeten membuat program yang di 

setiap rumah anak yang anaknya di undang untuk di posko lalu 

rumahnya masing masih diperikasa jentik dan abetasinya dalam 

konteks ini kemampuan mahasiswa hanyak 17 anak dan rumah 

yang dilakukan, dan di butuhkan penanganan sederhana guna 

mencegah penyakit. 

i. Pelaksanaan Sosialisasi manajemen waktu pada anak 

Mengajarkan anak dalam bijaksana mengatur waktunya 

dalah hal positif adalah program yang dilaksanakan pada tanggal 

26 dan 29 Januari 2017 konsep pelaksanaan yang di laksakan di 

Musahallah Al-Himma yang di hadiri sekitar 28 anak. Dimana 

pada hari pertama konsepnya menjelaskan pentingnya mengatur 

waktu yang efektif dan di hari kedua anak anak mempraktikkan 

memanajemen waktu. 
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j. Pelatihan pembuatan media pembelajaran 

Media belajar adalah fasilitas membantu memahami suatu 

materi agar materi bisa di terima dengan lebih mudah karena ada 

praktiknya. Pada program ini terlaksana 4 kali pada tanggal 26, 30 

Jan 2017 dan 01, 21 Februari 2017 yang dilaksanakan di posko 

KKN, dimana anak anak yang hadir sekitar 15 orang. 

k. Pelatihan Komputer Ms Exel. 

Permintaan untuk membangun sistem konputerisasi pada 

pengeolahan mesjid dan mushallah yang ada dipedukuhan Ploso. 

Sehingga pada KKN periode ini mahasiswa berkompeten 

melaksanakan pada tanggal 27 dan 30 Januari 2017 di mana sistem 

sudah dibangun mahasiswa kompetensi dan pada penyuluhan ini 

para pemuda remaja dan takmir mesjid atau mushallah di latih. 

Peserta yang hadir sekitar 5 orangan yang di laksanakan di 

musallah Al-Himma dan Mesjid Nur Hidayah. 

l. Melakukan Fun English Untuk anak SD 

Pada priode KKN ini mahasiswa berkompeten 

melaksanakan pembelajaran bahasa inggris yang lebih 

termodifikasi dengan membuat belajar lebih fun atau caranya lebih 

disukai target, target pada program ini adalah seluruh siswa yang 

mau menghadiri program ini yang terlaksana pada tanggal 28 dan 

31 Januari 2017 dimana jumlah anak yang hadir sekitar 17 orang. 

Konsep program ini adalam mengajarkan bahasa inggris melalui 

lagu yang liriknya mudah diingat melalui speker dan laptop, 
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mengajarkan vocabulary bahas inggris menggunakan flashcard 

(aplikasi bahasa inggris). 

 

2. Bidang Keagamaan 

 

a. Pendampingan TPA 

 

1) Melakukan bimbingan mengaji iqro 1,2,3,4,5 dan 6 

 

  Pengadaan bimbingan iqro ini dimaksudkan untuk 

membantu anak-anak agar dapat membaca al-qur’an sejak 

dini. Agar mulai dari kecil mereka sudah hafal dan mengenal 

huruf-huruf hijaiyah. Selain itu dengan adanya kegiatan ini 

dapat mengurangi bermain anak yang kurang bermanfaat. 

 
2) Mengajarkan Cara Berwudhu Dan Bertayamum 

 

  Mengajarkan cara berwudhu dan bertayamum 

kepada anak-anak bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan kita terhadap tata cara berwudhu yang baik dan 

benar. Tayamum secara bahasa berarti yang artinya maksud, 

niat atau tujuan sedangkan secara istilah dalam syari’at 

adalah sebuah peribadatan kepada Allah berupa mengusap 

wajah dan kedua tangan dengan menggunakan sho’id 

(permukaan bumi) yang bersih. Tayamum ini boleh 

dilakukan apabila tidak ada air, sakit, air yang tersedia untuk 

keperluan hajat tertentu, tidak akan cukup bila dipakai 

wudhu. 

 
3) Hafalan surah-surah pendek 

 

  Hafalan surat pendek bertujuan untuk melatih 

hafalan anak terhadap surat-surat pendek yang biasa 
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digunakan untuk bacaan sholat dan agar anak-anak dapat 

melafalkannya dengan benar dan juga agar dapat menambah 

rasa cinta terhadap Al qur’an dan untuk menambah 

semangat anak-anak dalam menghafal surat-surat pendek. 

 
4) Mengajarkan fiqih ibadah 

 

  Tujuan dari pembelajaran fiqh ibadah adalah 

melatih anak agar dapat melaksanakan ibadah dengan baik 

dan benar sesuai dengan tuntuna agama. Misalnya melatih 

anak menghafalkan gerakan berwudlu, menghafalkan doa 

sebelum dan sesudah berwudlu dengan baik dan benar, 

melatih anak tata cara bertayamum, tata cara sholat dan 

bacaannya. 

5) Mengajarakan do’a sehari-hari 

 

  Program hafalan do’a sehari-hari ini untuk 

mendukung program hafalan do’a sehari-hari agar anak-anak 

lebih cepat dalam menghafal dan menerapkan dalam aspek 

kehidupan sehari-hari mereka. 

 
6) Mendongeng kisah- kisah nabi 

 

  Kegiatan ini menceritakan cerita nabi dan cerita 

Islami yang lebih membangun kecintaan terhadap Nabi dan 

Allah. 

 
7) Pelatihan sholat pada anak-anak TPA 
 

 

  Pelatihan sholat pada anak-anak dilakukan untuk 

mengajarkan mengenai bacaan sholat dan gerakan sholat. 
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Sehingga bacaan dan gerakan sholat dapat dilakukan dengan 

benar. 

8) Pelatihan Adzan 

 

  Pelatihan Adzan adalah salah satu kegiatan 

keagamaan didusun Ploso yang diadakan untuk anak-anak, 

guna melatih anak-anak tentang bagaimana cara adzan yang 

baik, pelafalan yang fasih mengenai lafal bacaan dan 

panjang pendek adzan. Kegiatan pelatihan adzan agar bisa 

lebih baik lagi dalam membaca lafal bacaan adzan. 

9) Mendampingi dan membantu melatih tilawah 

  Agar anak anak bisa membawakan suatu ayat suci 

Al-Qur’an dengan nada yang indah sembari mencari bakat-

bakat dalam hal ini. 

10) Mengajarkan tepuk gerak islam 

  Membangun kekompakan untuk selalu solid dalam 

TPA memerlukan media penyemangat salah satu caranya 

dengan tepuk gerak Islam. 

11) Mengajarkan PILDACIL 

  Menajadi Da’i atau menyampaikan kebenaran 

adalah kewajiban seluruh umat alahkan baiknya jika anak 

dilatih bisa menyampaika kebajikan dengan bijak agar nanti 

besar lebih terlatih. 

 
b. Pengajian Rutin dan Pengajian Akbar 

 

Pengajian rutin ini dilakukan selain untuk menambah 

Ilmu tentang agama juga untuk menjalin silaturahmi dengan 
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warga. Pengajian ini dijadikan beberapa bagian yang terdirir dari 

pengajian pemuda, pengajian ibu – ibu dilakukan setiap malam 

rabu dan malam sabtu di mushola Al-Ikhlas, sedangkan 

pengajian bapak-bapak yang dilaksanakan setiap malam jumat di 

masjid Nur Hidayah. Selain itu juga diadakan pengajian Akbar 

yang dilangsungkan pada tanggal 23 Februari 2017. 

c. Penyelengaraan bersih bersih mesjid. 

 Mesjid adalah tempat ibadah yang butuh kenyamanan 

termasuk dalam hal kebersihan guna menabah kekhusukan dalam 

beribadah. Mesjid dan mushallah di pedukuhan Ploso telah 

dibersihkan dengan baik dan terjadi pada tanggal 02, 09 dan 16 

Februari 2017. 

3. Bidang Seni dan Olahraga  

a. Pelatihan Seni 

  
1) Pelatihan membuat tempat pensil dari roll tisyu bekas dan kertas 

lipat dari barang barang bekas 

 

Pelatihan di peruntukan untuk anak-anak agar anak-anak tidak 

meletakkan peralatan tulisnya sembarangan. Selain itu, 

penggunaan bahan dengan roll tisyu yang sudah tidak terpakai 

dapat meningkatkan nilai fungsi dan kegunaan dari barang 

tersebut. Pelatihan ini berguna untuk meningkatkan kreatifitas 

anak untuk membuat tempat pensil sesuai imajinasi mereka. 

Bahan yang di butuhkan hanya roll tisyu, kertas lipat dan lem. 

Kegiatan ini juga mendukung tema dari KKN kali dengan 
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memanfaatkan barang barang yang tidak berguna menjadi lebih 

baik.  

2) Pelatihan membuat bunga dari kresek 

Pelatihan ini digunakan untuk ibu-ibu yang berada di RT 12 

dengan tujuan adalah untuk mempercantik atau memperindah 

ruangan. Dengan kreatifitas dan ketrampilan ini, diharapkan ibu-

ibu ploso dapat membuat dan bahkan berwirausaha dengan 

pembuatan sedotandari sedotan ini. Keindahan Bahan yang 

dibutuhkan adaah plastik, putik dan kelopak, sisir sedotan, tangkai 

dan daun.  

3) Pelatihan membuat kerajinan mewarnai kaligrafi dan membatik 

bahan 

Membatik menggunakan cat air yang dibuat dari bahan bahan 

yang tidak terpakai seperti daun kering dan sejenisnya. Melatih 

mewarnai kaligrafi. 

4) Melaih membuat lampion 

Melatih anak membuat lampion dari benang guna membah kreasi 

anak anak. Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 28 Januari 2017. 

5) Melakukan Pelatihan dan Pembibingan Kreasi dari manik manik 

Pelatihan dilaksanakan di Posko KKN dengan mengundang anak 

anak dari berbagai RT dan RW. Kita membuat kreasi seperti bros 

jilbab, gelang, kalung, cincin dan kreasi lainnya. Kegiatan ini 

berlangsung pada tanggal 28 Januari 2017 dan 03 Februari 2017.  

6) Menyelengarakan Lomba Apresiasi Seni 
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Lomba ini dilaksanakan agar mngetahui potensi dan bakal seni 

islam yang di milki anak anak pedukuhan ploso sehingga 

menghasilkan kader mewakili pedukuhan untuk perlombaan di 

tingkat desa. Dan kegiatan ini terlaksana pada tanggal 09 Februari 

2017 

b. Kegiatan Olahraga 

 
1) Pelatihan Tonnis 

 

Tonnis merupakan olahraga baru di Inndonesia. Yaitu 

olahraga yang memadukan antara tennis dan badminton yang 

bed pemukul nya menggunakan seperti bed ping pong tetapi 

lebih besar. Ukuran lapangan yang digunakan seukuran 

lapangan badminton. Pelatihan tonnis ini diharapkan dapat 

menambah wawasan olahraga bagi remaja dusun Ploso. 

2) Pelatihan Bulutangkis 

Budaya di Indonesia akan olahraga nomer dua dibawah sepak 

bola dan kerap sekali olahraga ini menyumbang mendali di 

event bergengsi dunia dari nama wakil Indonesia. Mahasiswa 

berkompeten mengajarkan anak anak bermain bulutangkis 

guna mengetahui potensi dan menjadikan hobi baru bagi anak 

anak. 

3) Pendampingan latihan gerak dan lagu 
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4. Tematik dan Non Tematik 

a. Tematik 

1) Penyelengaraan Penyuluhan Kesehatan 

Penyuluhan kesehatan dari berbagai penyakit yang biasa 

terjadi di lansia atau ibu ibu seperti diabetes, rematik, TB, 

demam berdarah. Penyuluhan ini di buat secara merata 

disetiap RT agar ibu ibu lebih teredukasi akan pentingnya 

menjaga kesehatan 

2) Pelaksanaan Senam Mingguan Lansia 

Penyelenggaraan senam lansia ini diharapkan dapat 

menumbuhkan semangat lansia serta menumbuhkan 

kepedulian tentang hidup sehat dan menjaga kualitas hidup 

diusia yang semakin senja. Kegiatan ini rutin dilaksankaan 

setiap sabtu pagi halaman depan posyandu 

3) Penyelenggaran Lomba Gerak Lagu dan Tonis 

Perlombaan Tonis dan Gerak Lagu yaitu program 

kecamatan yang diselenggarakan untuk mempererat tali 

silaturahmi antar desa se-kecamatan serta menjadi ajang 

kebolehan siswa dalam bidang olahraga dan seni. Dalam 

kegiatan lomba ini, siswa yang mewakili desanya akan 

turut adil menjadi peserta lomba dan berjuang untuk 

menjadi juara dalam pertandingan. Acara ini dibuka untuk 

umum khususnya warga kecamatan Sentolo, Kulonprogo. 

Target dari program ini adalah siswa SD dan SMP di 

kecamatan Sentolo, Kulonprogo. Program ini bertujuan 
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untuk menilai kemampuan siswa serta melatih kepercayaan 

diri siswa dalam ajang berbagai lomba khususnya di bidang 

temanitik guna mebangun kesehatan jasmanani. 

4) Penyelengaraan Lomba Cerdas Cermat 

Mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melakukan studi 

pendahuluan dan mendapatkan hasil akan pengetahuan 

anak akan ilmu sosial kebangsaan dan keagamaan untuk 

membuat soal yang ideal untuk anak anak di pedukuhan 

Ploso. Perlombaan cerdas cermat ini terlaksana pada 

tanggal 13 dan 14 Februari 2017 di joglo Ploso. 

5) Penyelengaraan Festifal Anak Shaleh 

Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh (FAS) yaitu 

program desa yang diselenggarakan untuk mempererat tali 

silaturahmi antar dusun se-desa serta menjadi ajang siswa 

dalam unjuk kebolehan dalam bidang keagamaan guna 

mengikuti tema membangun kesehatan rohani. Dalam 

kegiatan FAS ini, ada beberapa lomba yang dilaksanakan 

antara lain yaitu lomba adzan, mewarnai, PILDACIL, 

tilawah, hafalan surat pendek dan hafalan doa sehari-hari. 

Target dari program ini adalah siswa SD di Kecamatan 

Sentolo, Kulonprogo.. Program ini bertujuan untuk menilai 

kemampuan siswa serta melatih kepercayaan diri siswa 

dalam ajang berbagai lomba khususnya di bidang tematik 

mebangun kesehatan rohani. 

6) Penyelengaraan Cek Tensi 
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Pentingnya mengetahui tensi darah pada ibu ibu guna 

mengatur makanan untuk terhidar dari penyakit darah 

tinggi dan gejala penyakit lainnya. Sembari mengeduksi di 

seluruh RT dan RW yang ada di Ploso. 

Non Tematik 

Adapun program kerja tersebut meliputi : 

1) Penyelengaraan taman baca di posyandu Ploso 

Pembuatan taman baca guna memfasilitasi warga pedukuhan 

Ploso agar lebih rajin membaca untuk menambah ilmu 

pengetahuan dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Buku 

yang kita dapat dari berbagai sumber baik penerbit, 

perpustakaan kota dan sumbangan dari warga. Dalam hal ini 

belum jadi sepenuhnya karena belum adanya pendataan dan 

manajemen pada taman baca 

2) Pendampingan Pelatihan Mokaf 

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kertampilan ibu-

ibu dalam menciptakan aneka rasa masakan. Selain itu, bahan-

bahan yang dibutuhkan gampang dicari dan memanfaatkan 

sumber daya yang dihasilkan oleh petani di Dusun Ploso. 

Pelatihan yang diselenggarakan yaitu terdiri dari pembuatan 

biji salak, tomyan, dan roti canai. Antusiasme ibu-ibu dalam 

kegiatan ini sangat di apresiasi, karena semangat mereka 

untuk merespon kegiatan mahasiswa KKN cukup baik 

3) Pengadaan stiker jam malam, jam belajar dan shalat 

berjamaah 
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Pengadaan stiker jam malam, jam belajar dan shalat 

berjamaah guna selalu mengingatkan para anak anak untuk 

lebih sadar akan pentingnya hal hal tersebut. Kegiatan ini 

terlaksana pada tanggal 05, 07, dan 13 Februari 2017. 

4) Penyelengaraan Penutupan KKN 

Penutupan KKN dilaksakan dengan bertemunya dengan anak 

anak dan beberapa orang berpengaruh di proses berjalannya 

KKN periode ini. Haru tak bisa di tahan dalam program ini 

karena menyisahkan perpisahan. 

 

B. EVALUASI 

 

1.  Faktor-faktor Penghambat 

 

Dalam pelaksanaan program kerja KKN Reguler tidak 

sesempurna seperti yang direncanakan, karena dalam setiap 

pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan. Hambatan-

hambatan tersebut adalah: 

 
b. Kondisi dan jadwal atau kebiasaan rutin masyarakat yang tidak 

sesuai dengan jadwal rencana kegiatan KKN sehingga untuk 

beberapa kegiatan yang telah direncanakan pada tanggal tertentu 

tidak bisa dilaksanakan pada tanggal itu, kemudian 

pelaksanaannya diganti pada hari lain. Sebagian besar 

penduduknya memiliki waktu luang hanya di sore atau malam 

hari. Sehingga, massa tidak ditemukan ketika program dijalankan 

pada pagi atau siang hari 
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c. Sebagian penduduknya belum memiliki kesadaran dalam 

bersosialisasi dan mendukung kegiatan yang telah direncanakan 

oleh mahasiswa KKN. 

 
d. Mahasiswa KKN pernah mengalami mis komunikasi dengan 

tokoh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan. 

 

2. Faktor-Faktor Pendukung 

 

Dalam melaksanakan program kerja KKN Reguler, selain 

adanya faktor penghambat ada pula faktor-faktor pendukung yang 

mempengaruhi suksesnya program kerja KKN Reguler dusun Ploso, 

yaitu: 

 
a. Adanya tanggapan yang positif dari masyarakat. Hal itu 

ditunjukkan dengan antusias masyarakat dalam berpartisipasi 

terhadap kegiatan KKN. 

 
b. Warga banyak memberi masukan yang membangun, sehingga 

mahasiswa KKN dapat bekerja dengan baik. 

 
c. Antusiasme anak-anak dalam mengikuti program yang 

diselenggarakan oleh mahasiswa KKN, seperti kegiatan 

bimbingan belajar, TPA, seni & olahraga. 

d. Program kerja yang dilaksanakan mahasiswa KKN LIX UAD di 

Dusun Ploso, Banguncipto, Sentolo dapat dilaksanakan dengan 

baikberkat kerja sama mahasiswa KKN dan dukungan dari takmir 

masjid,masyarakat, pemuda dan semua pihak yang tidak dapat 

kami sebutkansatu persatu. 



94 
 

e. Terjalinya persaudaraan yang erat baik antara tim KKN dengan 

Warga sekitar sehingga menjadikan setiap kegiatan adalah seperti 

ajang silaturahmi. 

f. Pemuda aktif dalam menjalin hubungan, meminta bantuan kepada 

mahasiswa KKN ketika kegiatan akan dilaksanakan dan 

bekerjasama menjalankan program. 

 

 


