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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN EVALUASI 

A. PEMBAHASAN  

Bab ini akan membahas pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) Reguler LXI IX.D.1 yang berlokasi di Dusun Jelok, Desa Sentolo, 

Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Program kerja tersebut telah 

dilaksanakan sejak tanggal 25 Januari 2017 hingga 23 Februari 2017. 

Pelaksanaan program kerja tersebut mengacu pada rencana program kerja 

yang terdiri atas empat bidang yaitu Bidang Keilmuan dan Bimbingan 

Belajar, Bidang Keagamaan, Bidang Seni dan Olahraga dan Bidang Tematik 

dan Non Tematik. Uraian pembahasan pleaksanaan program kerja tersebut 

adalah sebagai berikut. 

1) Bidang Keilmuan 

Adapun rincian program dan kegiatan dari keilmuan masing-masing 

mahasiswa antara lain: 

1. Pelatihan Jarimatika 

Kegiatan ini dilaksanakan di posko KKN pada tanggal 27 Januari 2017. 

Adapun sasaran dari kegiatan ini yaitu anak-anak di Pedukuhan Jelok 

kelas 1 SD hingga kelas 6 SD. Pelatihan berhitung ini berguna untuk 

meningkatkan keaktifan anak-anak dalam menghitung dan agar dapat 

mempercepat dalam menghitung karena pelatihan ini menggajarkan 

menghitung perkalian, penambahan, pengurangan. 
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2. Pendampingan bimbingan belajar 

Kegiatan ini dilaksanakan di posko KKN pada tanggal 26, 27, 29, 30, 31 

Januari 2017, 3, 4, 7, 8, 10, 11 Februari 2017. Adapun sasaran dari 

kegiatan ini yaitu anak – anak di Pedukuhan Jelok. Bimbingan belajar ini 

berguna untuk meningkatkan pemahaman anak-anak tentang pelajaran 

yang telah diajarkan di sekolah. 

3. Penyuluhan kesehatan 

a. Memberikan penyuluhan tentang penyakit asam urat bagi masyarakat di 

dukuh Jelok 

Program ini bertujuan untuk memberi informasi bagi masyarakat tetang 

penyakit asam urat agar masyarakat dapat terhindar penyakit asam urat. 

Kegiatan ini di laksanakan pada 2 februari 2017 bertempat di mushola al 

a’bidu. 

b. Memberikan penyuluhan tentang penyakit hipertensi bagi masyarakat 

dukuh Jelok 

Program ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat 

akan penyakit hipertensi agar masyarakat dapat terhindar dari penyakit 

hipertensi dan program ini terlaksana pada tanggal 29 januari 2017 dan 

tanggal 11 februari 2017. 

4. Pelatihan pengolahan sampah 
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a. Memberikan penyuluhan tentang sampah organic dan anorganik bagi 

anak anak 

Kegiatan ini bertujuan untuk anak anak agar dapat membedakan 

pemisahan jenis sampah dan memahami sampah yang bisa di olah atau 

tidak bisa di olah, dengan cara memberikan video yang berisi tentang 

informasi jenis jenis sampah. 

b. Melatih membedakan sampah organic dan anorganik bagi anak anak 

Kegiatan ini mempraktekkan membedakan sampah organic dan 

anorganik dengan bahan sampah yang ada di sekitar lingkungan. 

Kegiatan ini terlaksana pada 30 januari 2017 di posko kkn. 

5. Pelatihan penanaman TOGA 

a. Memberikan penyuluhan tentang tanaman Toga kunyit dan lengkuas 

kepada masyarakat dukuh jelok 

Program ini bermnafaat bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui 

obat-obatan herbal yang mudah di temukan di sekitar lingkunan rumah 

masyarakat. 

b. Memberikan pelatihan tentang penanaman Toga kunyit dan lengkuas 

kepada masyarakat di dukuh jelok 

Kegiatan ini bertujuan untuk bekerjasama belajar bagaimana cara 

menenam tanaman Toga khususnya kunyit dan lengkuas agar dapat di 

manfaatkan masyarakat apabila membutuhkan tanaman obat keluarga. 
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6. Penyelenggaraan Fun Education 

Kegiatan ini dilaksanakan bertempat di posko KKN dan gedung PAUD 

pada tanggal 4 dan 8 Februari 2017. Adapun sasaran dari kegiatan ini 

yaitu anak-anak di pedukuhan Jelok. Penyelenggaraan Fun Education ini 

bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang percobaan SAINS 

meniup balon dengan bantuan soda kue dan penjernihan air secara 

sederhana. 

7. Penyuluhan gemar menabung sejak dini 

a. Mengenalkan pentingnya menabung sejak dini pada anak-anak di TPA 

Kegiatan ini bermaksud untuk mengenalkan pentingnya menabung sejak 

dini kepada anak-anak. Memberikan materi mengenai cara hidup 

berhemat agar anak-anak dapat menyisihkan uang jajan yang diberikan 

oleh orangtuanya untuk membeli sesuatu yang lebih penting. 

b. Melakukan simulasi menabung pada anak-anak di TPA  

Program ini dilakukan dengan cara membagikan buku tabungan kepada 

anak-anak lalu anak-anak menyimpan uang didalam buku tabungan itu 

dengan nominal tidak lebih dari Rp 5000,- dengan tujuan agar anak-anak 

dapat belajar mengelola uang sejak dini. 

8. Pengenalan mata uang 

a. Mengenalkan mata uang beberapa negara kepada anak-anak dan 

perbandingan nominal mata uang 
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Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan beberapa jenis mata 

uang yang dipakai oleh 5 negara diantaranya filiphina (peso), Thailand 

(bath), Italy (euro), amerika (dollar), india (rupe). Dengan cara 

memberikan beberpa gambar dan logo mata uang dari 5 negara tersebut 

dan menyuruh anak-anak membedakan atau menganalisa setiap gambar 

mata uang tersebut. Dengan tujuan agar anak-anak dapat menegtahui dan 

membedakan jenis-jenis mata uang dari beberapa Negara yang diakui 

oleh dunia. 

b. Mengenalkan mata uang zaman dahulu kepada anak-anak  

Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan contoh-contoh mata 

uang yang sudah tidak beredar atau kuno kepada anak-anak dan anak-

anak diinstruksikan untuk membedakan mata uang yang sudah tidak 

berlaku sebagai alat tukar dan mata uang yang masih berlaku atau 

beredar dengan tujuan agar anak-anak dapat mengetahui dan 

membedakan jenis mata uang kuno dan mata uang yang masih berlaku 

sebagai alat tukar di masyarakat. 

9. Pendampingan Games Matematika 

Program ini dilaksanakan di gedung PAUD pada tanggal 27 

Januari 2017. Adapun sasaran dari kegiatan ini yaitu anak-anak di 

Pedukuhan Jelok kelas 1 SD hingga kelas 6 SD. Pendampingan games 

matematika ini terdiri dari permainan math domino dan tangram. Math 

domino merupakan media pembelajaran yang mirip dengan permainan 
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domino pada umumnya tetapi menggunakan konsep dasar penjumlahan 

dan pengurangan. Tangram merupakan salah satu permainan edukatif 

yang digunakan untuk mengajarkan konsep-konsep dasar matematika 

terutama dalam bidang geometri. Dalam permainan ini anak-anak 

menyusun tujuh keping bangun datar menjadi bentuk lain seperti rumah, 

kucing, lilin, dan lain-lain. Kedua permainan ini bertujuan untuk 

menimbulkan dan meningkatkan minat anak-anak terhadap matematika, 

menanamkan konsep matematika serta melatih keterampilan dalam 

berpikir. 

10. Pengenalan bahasa inggris 

a. Mengenalkan betapa pentingnya bahasa inggris untuk anak-anak 

Kegiatan ini bermaksud untuk mengenalkan begitu pentingnya bahasa 

inggris sebagai bahasa universal kepada anak-anak.  Memberikan materi 

mengenai macam-macam kosakata dalam bahasa inggris, cara 

pengucapannya dan juga cara menggunakan kata-kata yang tepat. 

11. Pemutaran film motivasi 

Kegiatan ini dilaksanakan di posko KKN pada tanggal 31 Januari dan 

tanggal 10 Februari 2017. Adapun sasarannya anak SD kelas 5 dan 6 di 

Dusun Jelok, Desa Sentolo. Pemutaran film motivasi ini bertujuan untuk 

membangun anak-anak dukuh jelok khususnya pada anak kelas 5 dan 6 

SD agar tidak mudah menyerah. 

12. Pelatihan Fotografi 
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Kegiatan ini  terlaksana pada tanggal 26 dan 31 Januari 2017, sasaran 

kegiatan ini adalah para anak-anak Dusun Jelok. Kegiatan ini terlaksana 

di dua tempat yaitu di mushola dan lapangan volli selain melakukan 

pelatihan pengambilan gambar para anak-anak juga diberikan materi 

tentang pengaturan kamera. 

13. Pelatihan pembuatan karya sastra dengan tema bebas 

a. Memberikan pelatihan pembuatan pantun jenaka pada anak-anak SD. 

Kegiatan ini dilaksanakan pembuatan pantun jenaka adalah untuk 

menarik minat anak dalam belajar sastra sebagai materi yang penting 

untuk mereka ketahui tentang berbagai macam jenis pantun dan bagian-

bagiannya yang menjadikan pantun tersebut berbeda jenisnya. Sasaran 

pembuatan pantun adalah anak SD. Tahap kegiatan ini adalah pemberian 

pemahaman tentang karya sastra seperti pantun, puisi, cerpen dll. 

b. Memberikan pelatihan menulis huruf tegak bersambung kepada anak-

anak 

Tahap pelaksanaannya yaitu pertama dengan memberi penjelasan tentang 

huruf tegak bersambung (latin), lalu contoh tata cara penulisannya baik 

itu huruf besar atau kecil namun tetap disambung dengan baik dan rapi. 

Setelah itu baru mereka berlatih menulis sendiri dengan rajin. Hal 

tersebut mengajarkan mereka agar dapat belajar menulis dengan rapi. 

Sasaran kegiatan ini adalah anak SD. 

 

2) Bidang Keagamaan 
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 Pada bidang keagamaan program yang direncanakan telah 

terlaksana sangat baik, antusias warga dalam bergotong - royong 

membangun desa di bidang agama sangat baik. Program yang berjalan 

sesuai dengan rencana yakni: 

1. Pendampingan TPA  

a. Program pendampingan TPA ini dilaksanakan pada tanggal 26, 27, 29, 

31 Januari 2017,1 , 2, 3, 5, 7, 9, 11, 14 Februari 2017.  

 Program menyimak bacaan Al-quran bagi anak-anak TPA di dukuh Jelok 

,kegiatan ini di lakukan di TPA tiga tempat yaitu di masjid al-huda, 

mushola al a’bidu, dan masjid baitussalam yang khususnya menyimak 

bacaan al-quran anak anak yang belum memperhatikan tajwid dan 

makhrozul bacaan setiap ayatnya. Sehingga anak anak TPA dapat 

membaca al-quran dengan baik dan benar di kemudian hari. 

 Mengajarkan doa sehari-hari bagi anak anak TPA di dukuh Jelok  

Kegiatan ini mengajarkan bahwa setiap perbuatan ada doanya agar setiap 

kegiatan kita berjalan dengan lancar, khususnya pada kegiatan ini lebih 

mengajarkan doa sebelum dan sesudah belajar dan doa kepada orang tua. 

Sehingga bertujuan agar anak anak selalu berdoa setiap ingin melakukan 

kegiatan. 

 Mendidik anak melalui cerita cerita nabi  
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Pada program ini mengajarkan kepada anak anak tentang motivasi sifat 

salah satu nabi yang mempunyai sifat patuh kepada orang tuanya. 

Sehingga dengan cerita tersebut anak anak dapat termotivasi dan dapat 

berperilaku baik terhadap orang tua. 

 Menyimak hafalan surat pendek  

Kegiatan ini berjalan dengan cara mendampingi dan menyimak mereka 

dalam membaca dan menghafal surat surat pendek kegiatan ini berjalan 

saat TP berlangsung sehingga di laksanakan di tiga tempat yaitu masjid al 

huda,masjid baitussalam dan musholla al a’bidu. 

 Mengajarkan cara berwudhu dan tayamum pada anak-anak di TPA 

Program ini dilakukan dengan cara memberikan contoh bagaimana cara 

berwudhu dan cara bertayamum yang sesuai dengan anjuran Rasulullah 

yang diterangkan dalam hadis-hadisnya dan anak-anak diharuskan untuk 

mempraktekkan gerakan-gerakan berwudhu dan bertayamum seperti 

yang telah saya contohkan. Kegiatan ini bertujuan agar anak-anak dapat 

melakukan cara bersuci dengan benar ketika akan menunaikan ibadah 

shalat dan agar tahapan-tahapan berwudhu dan tayamun yang baik dan 

benar dapat dipahami dan dipraktekkan dalam kegiatan sehari-hari. 

2. Pendampingan pengajian rutin  

Program ini dilaksanakan pada setiap hari kamis tanggal 26 Januari, 2, 9, 

16 Februari 2017. Kegiatan yang dilakukan yaitu tadarus Al-qur’an yang 

dilaksanakan remaja musholla di Pedukuhan Jelok.  
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3.  Penyelenggaraan pelatihan festival anak sholeh 

Dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Februari 2017.  Kegiatan ini 

dilakukan agar bisa mengajarkan anak-anak untuk bisa menghafal dan 

melatih agar percaya diri 

3) Bidang Seni dan Olahraga 

 Bidang seni dan olaharaga merupakan program kegiatan yang kami 

laksanakan untuk memupuk kreatifitas dan kebugaran jasmani 

masyarakat Pedukuhan Jelok. Pada bidang seni kegiatan dilakukan 

diantaranya: 

1. Pelatihan kerajinan tangan  

a. Membuat bintang-bintang  

Program ini dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2017 bertempat di 

Pedukuhan Jelok dengan sasaran anak-anak. Kegiatan ini bertujuan agar 

anak-anak dapat kreatif dalam membuat kerajinan tangan. 

b. Memberikan pelatihan kerajinan tangan pot bunga dari botol bekas bagi 

anak anak di dukuh Jelok 

Pada kegiatan ini bertujuan agar setiap anak anak lebih kreatif 

memenfaatkan barang bekas khususnya yaitu botol bekas. Di kegiatan ini 

mengolah sampah bekas menjadi pot bunga yang di lakukan di gedung 

PAUD.  
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c. Pelatihan Membuat Bros dari Kain Flanel 

Program ini dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2017 bertempat 

di gedung PAUD Pedukuhan Jelok. Adapun sasaran kegiatan ini yaitu 

anak-anak di Pedukuhan Jelok. Kegiatan ini bertujuan untuk 

mengembangkan potensi, keterampilan, dan kreatifitas anak-anak dalam 

membuat produk seni yang berguna bagi kehidupan manusia sesuai 

imajinasi mereka. 

d. Membuat kerajinan tangan kertas lipat 

Kegiatan ini telah terlaksana pada tanggal 15 Februari sasaran kegiatan 

ini adalah anak-anak. Kegiatan ini terlaksana di dalam gedung PAUD 

antusias anak-anak untuk melakukan kegiatan ini sangatlah besar. 

Kegiatan ini bertujuan untuk menambah kreativitas anak-anak. 

e. Mewarnai celengan  

Program pewarnaan celengan ini telah terlaksana pada tanggal 30 Januari 

bertepatan di posko KKN. Program ini bertujuan untuk membangun 

anak-anak agar lebih kreatif dalam menghias barang-barang pada 

awalnya hanya biasa-biasa saja. 

f. Mendampingi anak-anak membuat celengan atau brankas tabungan mini 

dari botol bekas. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menginstruksikan 

kepada anak-anak untuk mencari dan mengumpulkan botol-botol yang 

sudah tidak terpakai untuk dimanfaatkan atau diolah menjadi barang yang 

lebih bermanfaat atau berharga dengan cara memotong dan membentuk 

botol yang sudah dikumpulkan oleh anak-anak sesuai bentuk yang 
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diiginkan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajarkan anak membuat 

keterampilan dengan cara mengolah bahan-bahan bekas agar menjadi 

barang yang bermanfaat dan hasil kerajinan yang berbentuk celengan ini 

bisa dipakai untuk menabung. 

g. Menyelenggaraan Apresiasi Keterampilan tehnik spray dan menganyam 

Program ini dilaksanakan bertempat di Gedung PAUD pada tanggal 28 

dan 31 Januari 2017. Sasaran dari program ini adalah anak-anak. 

Program ini bertujuan untuk mengapresiasikan berbagai keterampilan 

kepada anak-anak agar dapat lebih mencintai kebudayaan negeri sendiri. 

2. Penyelenggaraan pembinaan seni 

a. Mendampingi anak-anak menggambar dan mewarnai menggunakan 

teknik finger painting. 

Kegiatan ini dilakukan dengan cara membagikan alat-alat untuk 

menggambar dan mewarnai. Menginstruksikan kepada anak-anak untuk 

menggambar dan mewarnai menggunakan teknik finger painting sesuai 

dengan imajinasi dan keinginan dari anak-anak itu sendiri. Kegiatan ini 

bertujuan untuk melatih dan mengajarkan anak untuk lebih kreatif dan 

mengasah kemampuannya dibidang kesenian. 

b. Melatih anak-anak membaca puisi dengan baik 

Kegiatan melatih anak dalam belajar membaca puisi sangat 

menyenangkan karena anak dapat berekspresi dengan sangat menarik dan 

lucu. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih mental anak agar mereka 
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memiliki keberanian dalam mengekspresikan pendapatnya. Langkah 

dalam pembacaan puisi ini yaitu anak dipersilahkan untuk maju dan 

membawa selembaran kertas yang sudah diprint yang berisikan puisi-

puisi dalam berbagai jenis. 

c. Mendampingi anak-anak mewarnai gambar yang telah di print out 

Kegiatan ini dilaksanakan ketika malam hari anak-anak berkumpul di 

PAUD mereka mendapat selembaran kertas yang telah di print dimana 

kertas tersebut berisikan gambar-gambar putih polos yang telah 

membentuk garis hitam gambar. 

3. Pelatihan gerak dan lagu islam 

a. Mengadakan pelatihan gerak dan lagu islami pada anak-anak di 

Pedukuhan Jelok. 

Latihan gerak dan lagu islami didasarkan pada anak-anak SD khusunya 

perempuan yang berminat menjadi peserta gerak dan lagu, serta ia yang 

telah lulus dari seleksi bersama dari peserta gerak dan lagu yang lain. 

Kegiatan ini bertujuan untuk melatih anak-anak supaya ia dapat 

mengikuti pelombaan di acara FAS (Festival Anak Sholeh) yang 

diadakan di Masjid At-Taqwa pada 12 Februari 2017. Sebelum mereka 

mengikuti perlombaan mereka dilatih terlebih dahulu di PAUD sampai 

lima kali latihan yang terdiri dari lima peserta. Soundtrack lagu yang 

digunakan dalam perlombaan yaitu lagu dari LPM yang berjudul Unta 

yang dinyanyikan oleh Lisa. Perlombaan tersebut menjadikan anak-anak 
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lebih semangat dan sadar akan tanggung jawab mereka untuk berlatih 

secara rutin pada setiap malam yang bertempat di PAUD. 

4. Penyelanggaraan, pelatihan dan pertandingan olahraga tonnis 

a. Menyelenggarakan pelatihan olahraga tonnis untuk anak-anak di 

Pedukuhan Jelok. 

Latihan tonnis didasarkan pada perlombaan yang diadakan oleh acara 

Kordes (Koordinasi Desa) dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan 

yang cukup besar untuk kegiatan KKN. Kegiatan latihan diadakan setiap 

2 kali dalam satu minggu, laki-laki sebagai penanggungjawab kegiatan 

tonnis. Setiap latihan diadakan di Gor Balai Desa pada sore hari. Peserta 

kegiatan tonnis diikuti oleh anak-anak pedukuhan Jelok dan anak putri 

dari pedukuhan Jelok. Anak putra berjumlah 2 orang dan anak putri 

berjumlah 1 orang. 

 

4) Bidang Tematik  

KKN Reguler LXI unit IX.D.1 mengadakan program kerja bidang 

tematik sesuai dengan tema yang diusung yaitu “SEROJA (Sehat Rohani 

dan Jasmani)”. Sasaran dari program ini adalah warga Pedukuhan Jelok. 

Program kerja yang dilakukan antara lain: 

1. Penyelenggaraan pembuatan stiker islami 

a. Program ini dilaksanakan pada tanggal 7, 8, 10, 11, 14, 20 Februari 2017. 

Dengan menginstal aplikasi corel untu membuat stiker islami kemudian 

di tempelkan di masjid dan musholla yang ada di Pedukuhan Jelok. 
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Stiker yang dibuat berupa do’a – do’a sehari-hari yaitu do’a sebelum dan 

sesudah berwudhu, do’a sebelum dan sesudah masuk ke kamar mandi, 

do’a masuk dan keluar masjid atau musholla agar mengetahui bacaan 

yang harus dibaca ketika melakukan sesuatu hal. 

2. Pelatihan dakwah pada anak-anak 

a. Memberikan materi dakwah 

Kegiatan ini dilaksanakan kepada anak-anak yang bertempat di PAUD 

dengan memberikan beberapa contoh materi dakwah yang telah 

disediakan dan menjelaskan bagaimana metode dakwah yang baik dan 

benar, dengan tujuan agar anak-anak dapat memahami metode dakwah 

yang sesuai dengan syariah islam. 

b. Melakukan pelatihan cara berdakwah  

Program ini dilakukan kepada anak-anak dengan cara pelatihan tata cara 

berdakwah sesuai dengan urutan-urutan dakwah yang baik dan benar 

mencakup target dakwah, materi dakwah, objek dakwah, dan lain-lain, 

dengan tujuan agar anak-anak dapat mengembangkan potensi diri mereka 

dalam bidang dakwah. 

c. Mengadakan perlombaan dakwah 

Kegiatan ini dilakukan dengan partisipasi beberapa anak-anak TPA dari 

mushola Al A’bidu yang mengikuti jalannya kegiatan lomba dari tahap 

pertama sampai akhir lomba dengan harapan diperolehnya calon 

pendakwah yang unggul dan berkompeten. 



142 
 

3. Penyuluhan kesehatan 

a. Memberikan penyuluhan kesehatan tentang kesehatan reproduksi dan 

perilaku seksual bagi remaja di dukuh Jelok 

Pada program ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan informasi 

kepada para remaja yang ada di dukuh jelok sehigga akan menambah 

wawasan para remaja tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan 

perilaku seksual.  

b. Memberikan penyuluhan kesehatan tentang pentingnya Sadari dan 

kanker Payudara bagi pemudi di dukuh Jelok 

Kegiatan ini bertujuan memebrikan edukasi dan informasi tentang 

pentingnya para remaja melakukan pemeriksaan payudara sendiri agar 

terhindar atau dapat mendeteksi diri dari bahaya kanker payudara. 

c. Memberikan penyuluhan kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat 

tentang pentingnya cuci tangan dengan air mengalir kepada anak anak di 

Dukuh Jelok 

Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pengetahuan anak anak terkait 

perilaku hidup sehat dan bersih contohnya mencuci tangan dengan air 

mengalir dan dengan cara melakukan cuci tangan dengan enam langkah 

cuci tangan yang baik dan benar. Dan kehiatan ini di lakukan dengan 

sasaran anak anak PAUD 
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d. Memberikan penyuluha kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat 

tentang mengatur pola hidup sehat kepada anak anak di dukuh Jelok 

Program ini mengajarkan bagaimana anak anak memulai untuk mengatur 

pola hidupnya agar dapat hidup dengan sehat. Program ini di lakukan 

dengan anak anak yang berada di dukuh Jelok yang di laksanakan di 

gedung PAUD Pandu 

e. Mempersiapkan kebutuhan dan alat alat kesehatan yang di perlukan 

untuk Posyandu dengan Kader di dukuh Jelok 

Untuk melancarkan posyandu yang berlangsung pada tanggal 14februari 

2017 maka sebelumnya harus mempersiapkan makanan sehat untuk 

dibagikan ke anak anak dan mempersiapkan vitamin A untuk di bagikan 

juga. Selain makanan dan vitamin A para kader beserta saya melakukan 

persiapan pendataan terkait BB,TB,Lingkar Kepala, Lingkar lengan Atas 

atau LILA pada anak untuk dapat disimpulkan. 

f. Melakukan pendampingan Posyandu 

Dalam pelaksanaan pendampingan program posyandu saya melakukan 

kegiatan dalam menimbang berat badan pada anak dan melakukan 

pencatatan beberapa data hasil pengukuran 

g. Penyuluhan cara menggosok gigi yang baik dan benar pada anak-anak 

 Memberikan penjelasan tentang cara merawat gigi yang baik dan benar 
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Kegiatan ini dilaksanakan di PAUD dengan jumlah anak kurang lebih 15 

orang dengan cara menyampaikan tata cara merawat gigi yang baik dan 

benar sesuai aturan para ahli kesehatan dan menyampaikan waktu-waktu 

yang tepat untuk membersihkan gigi. Kegiatan ini bertujuan umtuk 

memberikan pengarahan sejak dini agar anak-anak dapat merawat gigi 

mereka dengan baik. 

 Melakukan pelatihan cara menggosok gigi yang baik dan benar 

Kegiatan ini dilaksanakan kepada anak-anak PAUD dengan cara 

memberikan arahan dan contoh bagaimana cara menggosok gigi yang baik 

sesuai dengan anjuran para ahli kesehatan gigi, Kegiatan ini bertujuan 

untuk melatih anak-anak agar dapat menggosok gigi yang baik dan benar 

h. Pelatihan Cuci Tangan 

Program ini dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2017 bertempat di 

gedung PAUD dan tanggal 8 Februari 2017 di TK Al Hidayah. Adapun 

sasaran dari kegiatan ini yaitu anak-anak di Pedukuhan Jelok. Kegiatan 

ini bertujuan untuk menambah pengetahuan serta memotivasi anak-anak 

agar mempunyai perilaku menjaga kebersihan serta hidup sehat sejak dini 

dengan cara cuci tangan yang baik dan benar. Selain itu, melalui kegiatan 

ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran anak-anak akan pentingnya 

cuci tangan yang baik dan benar.  

i. Melaksanakan penyuluhan tentang penyakit cacingan 
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Kegiatan ini dilaksanakan di PAUD dengan jumlah anak kurang lebih 10 

orang dengan menyampaikan tentang cara mencegah dan mengatasi 

penyakit cacingan. Bagaimana berbahayanya penyakit cacingan, cara-cara 

yang sangat simple supaya tidak terjangkit penyakit cacingan. Kegiatan 

ini bertujuan untuk melatih anak-anak agar selalu menjaga kebersihan diri 

sendiri. 

4. Pengelolaan Mushalla 

Program ini dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2017, 1, 2, 11, 14 

Februari 2017 bertempat di mushalla Al-A’Bidu. Program ini terdiri dari 

pembuatan stikerisasi mushalla dengan bacaan doa sehari-hari yang 

dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2017, 1, 14 Februari 2017 dan 

pengelolaan perpustakaan mushalla yang dilaksanakan pada tanggal 1, 2, 

11 Februari 2017. Kegiatan stikerisasi bertujuan untuk mengajak warga 

untuk selalu berdoa sebelum maupun setelah melakukan kegiatan. 

Dengan adanya stiker doa di tempat wudhu dan kamar mandi diharapkan 

warga selalu ingat untuk berdoa. Sedangkan pengelolaan perpustakaan 

mushalla bertujuan untuk menata koleksi perpustakaan sesuai jenisnya 

agar warga mudah dalam mencari koleksi. Sedangkan pengelolaan 

perpustakaan mushalla bertujuan untuk menata koleksi perpustakaan 

sesuai jenisnya agar warga mudah dalam mencari koleksi yang 

dibutuhkannya. 

5. Pelatihan Penanaman Bibit TOGA 
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Program ini dilaksanakan pada tanggal 26, 31 Januari 2017 

bertempat di posko KKN. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah ibu-

ibu di Pedukuhan Jelok. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 

pelatihan kepada ibu-ibu mengenai penanaman bibit TOGA dan manfaat 

dari bibit TOGA yang ditanam bagi kesehatan manusia. Melalui kegiatan 

ini diharapkan warga dapat memilih pengobatan secara alami dengan 

memanfaatkan tumbuhan di sekitar rumah sehingga akan mengurangi 

ketergantungan pada obat kimia. 

6. Pelatihan olahraga  

a. Pelatihan olahraga futsal 

 Melatih teknik dasar menendang bola 

Kegiatan ini diaplikasikan kepada anak-anak yang bertempat dilapangan 

volli dengan memberikan berbagai contoh teknik dasar menendang bola 

yang benar. Kegiatan ini bertujuan supaya anak-anak dapat lebih 

mengasah skillnya dalam olahraga futsal. 

 Melatih cara passing bola dan formasi 

Kegiatan ini dilakukan kepada anak-anak dengan cara melatih anak-anak 

bagaimana cara mengoper maupun mengumpan bola kepada teman satu 

tim sesuai dengan teknik dasar menendang bola. Ada pula melatih cara 

formasi kepada anak-anak supaya mereka dapat memahami dan bermain 

futsal sesuai dengan instruksi pelatih. 

b. Pelatihan Bulutangkis  
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Pelatihan Bulutangkis ini telah terlaksana pada tanggal 7 Februari 2017 

bertempatan di lapangan volli karena lapangan bulutangkisnya lumayan 

jauh. Sasaran program ini adalah para anak-anak dukuh jelok, program 

ini berlatih tentang teknik dasar bulutangkis yaitu servise dan smash. 

Antusiasme anak-anak sangatlah besar berlatih bulutangkis. 

7. Penyeenggaraan lomba gerak dan lagu 

a. Menyelenggarakan perlombaan gerak dan lagu di kecamatan Sentolo 

Perlombaan gerak dan lagu ini diselenggarakan di Lapangan Puskesmas I 

Sentolo pada pukul 09.40. kegiatan ini diikuti oleh semua unit di 

kecamatan sentolo, dengan jumlah peserta lomba maksimal 5 orang anak 

setiap unit. Kegiatan ini telah dipersiapkan dengan cukup matang, 

pelatihan  gerak dan lagu yang dilakukan sebanyak 5 kali dengan kurun 

waktu setiap pelatihan 1-2 jam sehingga membuat gerak dan lagu dari 

unit pedukuhan jelok mapu tampil dengan maksimal. Akan tetapi apa 

yang menjadi usaha belum mendapat apresiasi berupa hadiah juara.  

8. Penyelenggaraan lomba tonis 

a. Menyelanggarakan babak penyisihan perlombaan tonis di kecamatan 

Sentolo. 

Perlombaan mengajarkan kita untuk bersaing dengan baik, setiap 

perlombaan pasti ada kemenangan dan kekalahan, namun hal tersebut 

menjadikan silaturahmi bagi para peserta dan panitia dari antar dusun. 

Kegiatan penyisihan dilakukan di GOR Balai Desa Sentolo pada 16 
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sampai 17 februari 2017 dan setiap unit untuk desa Sentolo 

mendelegasikan 1 pemain putra dan 1 pemain putri. Akan tetapi di 

karenakan kurang nya berlatih secara maksima membuat perwakilan unit 

jelok belum bisa masuk di babak final akibat kekalahan dengan 

perwakilan pedukuhan kalibondol. 

9. Penyelenggaraan lomba Festival Anak Sholeh 

a. Menyelenggarakan lomba Festival Anak Sholeh Kecamatan Sentolo 

dengan materi lomba adzan, lomba mewarnai kaligrafi, dan lomba 

hafalan surat pendek 

Dalam kegiatan perlombaan FAS ini di laksanakan pada hari minggu 12 

februari 2017 yang bertempat di masjid At-Taqwa desa Sentolo. Untuk 

perwakilan setiap unit mendelegasikan 3 anak untuk mewakili setiap 

perlombaan dan untuk perwakilan unit IX D 1 mendelegasikan Fathur 

untuk lomba adzan, Husnun untuk lomba hafalan surat pendek, dan Anin 

untuk perwakilan lomba mewarnai kaligrafi. Dengan usaha yang keras 

dan dapat di katakana maksimal saat perlmbaan FAS pedukuhan jelok 

mampu membawa dua piala penghargaan untuk perwakilan lomba adzan 

dengan meraih juara 1 dan meraih juara 2 untuk perombaan mewarnai 

kaligrafi. Sehingga dengan minin nya hambatan saat persiapan membuat 

kita dapat berusaha secara maksimal. 

10. Penyelenggaraan Penyuluhan Demam Berdarah 

a. Menyelenggarakan penyuluhan DBD untuk warga di Pedukuhan Jelok 
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Pada program kegiatan ini menggunakan sistem penyuluhan langsung 

yang artinya penyuluhan ini di lakukan setiap berkunjung di rumah 

warga di karenakan ada kerja sama bersama Puskesmas 1 Sentolo untuk 

melakukan Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) sehingga mengharuskan 

penyuluhan ini bersifat langsung. Dalam melaksanakan pemeriksaan 

jentik berkala tidak dilakukan setiap rumah tetapi hanya di ambil sampel 

rumah sebanyak 72 rumah dari 143 rumah sehingga dapat di ambil 

kesimpulan oleh puskesmas bagaimana keadaan rumah yang di 

pedukuhan Jelok. Selain melakukan penyuluhan langsung tentang DBD 

dan pemerikasaan jentik kita juga membagikan obat Abate untuk setiap 

rumah yang telah kita periksa sebagai sampel PJB. 

11. Penyelenggaraan jalan sehat 

a. Mencari rute untuk melakukan jalan sehat 

Kegiatan ini sebagai kegiatan yang bersifat persiapan untuk 

melaksanakan kegiatan bersama yaitu penyelenggaraan jalan sehat 

khususnya untuk anak anak di pedukuhan Jelok. Dan rute yang di 

gunakan adalah rute dari pedukuhan jelok sampai pedukuhan gunung 

rawas dan di buat rute melingkar atau memutari wilayah tersebut. 

b. Menyiapkan door prize jalan sehat 

Untuk mendukung jalannya penyelenggaraan jalan sehat unit kita 

menyiapkan beberapa door prize atau hadiah kecil kecilan untuk 

menyerukan kegiatan jalan sehat bagi anak anak. Waktu penyiapan door 
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prize yaitu pada hari sabtu 8 februari 2017 mulai pukul 22.00 WIB 

bertempat di posko kkn unit IX D 1. 

c. Menyelenggaraan jalan sehat untuk anak anak di pedukuhan Jelok 

Kegiatan jalan sehat di mulai pukul 07.00 pagi mulai pengkondisian di 

lapangan voli pedukuhan jelok dan sebelum mula jalan sehat di bagikan 

nomor undian untuk setiap anak atau peserta jalan sehat. Dan selama 

melaksanakan kegiatan ini berjalan dengan penuh kebahagiaan dan 

kesruan anak anak. Setelah berlangsung dengan lancar sampai lagi di 

dukuh jelok pada pukul 09.45. dan di tutup dengan membagikan door 

prize ke peserta. 

12. Pendampingan senam lansia 

a. Melaksanakan pendampingan senam lansia di pedukuhan jelok 

Program kegiatan yang diikuti oleh ibu-ibu lansia atau lanjut usia ini 

dilakukan seminggu sekali yaitu setiap hari senin sore pada pukul 16.00. 

kegiatan ini dilakukan dengan jumlah ibu-ibu sebanyak kurang lebih 20 

orang. Tujuan dari kegitan ini yaitu untuk melatih kebugaran jasmani 

lansia agar kesehatan ibu-ibu di usia yang sudah lanjut masih sehat 

bugar. Dengan adanya program ini, diharapkan ibu-ibu lansia yang ada di 

Dusun Jelok dapat melanjutan kegiatan yang sudah dibuat oleh 

mahasiswa KKN.  

13. Penyelenggaraan pengajian akbar 
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a. Persiapan pengajian akbar 

Kegiatan ini dilakukan oleh 3 unit yaitu dari dusun Gedangan, Jelok, dan 

Gunung Rawas. Persiapan dimulai pada pukul 19.30 dengan menyiapkan 

tenda dan sejumlah makanan yang akan dibagikan kepada para tamu 

undangan dan para pengisi acara. Selain persiapan yang di lakukan di 

hari engajian akbar tetapi juga di lakukan persiapan di hari hari 

sebelumnya mulai dar tanggal 14 februari 2017. 

b. Pelaksanaan pengajian akbar 

Pelaksanaan program pengajian akbar ini di mulai dari pukul 19.30 WIB 

sampai dengan 01.00 WIB dengan berbagai acara yang di suguhkan 

mulai dari penampilan gerak lagu oleh anak anak gedangan, jelok, dan 

gunung rawas dan juga ada penampilan kesenian Kubro Sani Siswo yang 

merupakan kesenian legenda dari pedukuhan jelok sendiri sebagai 

persembahan special sebagai tuan rumah acara pengajian juga sebagai 

acara perpisahan atau pamitan mahasiswa KKN UAD divisi IX D. 

dengan berjalannya acara secara lancar membuat acara berjalan dengan 

hikmat dan penuh dengan kehangatan sehingga membuat acara tersebut 

menjadi acara yang begitu mengharukan bagi mahasiswa KKN UAD 

divisi IX D. 

5) Non Tematik 

1. Pelatihan Pembuatan “Nugget dari Tempe” 
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Program ini dilaksanakan di Pedukuhan Jelok. Tahap pertama yaitu 

sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2017. Selanjutnya, 

pelaksanaan pelatihan “Nugget dari Tempe” yang dilaksanakan pada 

tanggal 6 Februari 2017. Kegiatan ini menumbuhkan antusias Ibu-ibu di 

Pedukuhan Jelok untuk praktik melaksanakan kembali dirumahnya. 

2. Pelatihan penggunaan aplikasi 

a. Pelatihan Ms.excel 

Program ini dilaksanakan pada tanggal 31 januari 2017. Sasaran dalam 

kegiatan ini yaitu remaja di Pedukuhan Jelok. Tujuannya agar para 

remaja lebih mengerti dalam menggunakan aplikasi microsoft excel 

untuk perhitungan maupun grafik dan yang lainnya. 

b. Pelatihan Ms.word 

Program ini dilaksanakan pada tanggal 31 januari 2017. Sasaran dalam 

kegiatan ini yaitu remaja di Pedukuhan Jelok. Tujuannya agar para 

remaja paham dalam menggunakan aplikasi micrisoft word untuk 

pengetikan , pembuatan makalah dan yang lainnya. 

c. Pelatihan Pembuatan akun gmail 

Program ini dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2017. Sasaran dalam 

kegiatan ini yaitu remaja di Pedukuhan Jelok. Tujuannya agar para 

remaja paham dalam menggunakan aplikasi gmail yang bisa digunakan 

untuk mengirimkan file menyimpan dan lainnya. 

d. Pelatihan pembuatan google drive 
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Program ini dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2017. Sasaran dalam 

kegiatan ini yaitu remaja di Pedukuhan Jelok. Tujuannya agar para 

remaja paham tentang google drive dan bisa digunakan untuk 

menyimpan file dalam jumlah besar. 

3. Pelatihan kerajinan tangan 

a. Membuat bros 

Program ini dilaksanakan pada tanggal 2 dan 8 Januari 2017 bertempat di 

Pedukuhan Jelok dengan sasaran anak-anak. Kegiatan ini bertujuan agar 

anak-anak dapat kreatif dalam membuat kerajinan tangan dan bisa 

diaplikasikan dirumah dan bisa untuk dijadikan wirausaha. 

b. Membuat bungga dari kertas krep 

Program ini dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2017 bertempat di 

Pedukuhan Jelok dengan sasaran anak-anak. Kegiatan ini bertujuan agar 

anak-anak dapat kreatif dalam membuat kerajinan tangan bunga. 

c. Membuat vas bunga 

Program ini dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2017 bertempat di 

Pedukuhan Jelok dengan sasaran anak-anak. Kegiatan ini bertujuan agar 

anak-anak dapat kreatif dalam membuat kerajinan tangan vas bunga atau 

pun kerajinan lain selain vas bunga sesuai keinginan. 

d. Melakukan kegiatan pembuatan bunga dari  HVS warna 

Kegiatan ini bermaksud untuk memberikan wawasan kepada anak-anak 

dengan cara memberi pelatihan pembuatan rangkaian bunga yang terbuat 

dari kertas HVS berwarna yang telah dipotong-potong dengan ukuran 
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kurang lebih 5x5 cm, lalu dibentuk sesuai dengan yang telah diinstruksikan 

dan di lem disatukan dengan tusuk sate. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak 

dengan jumlah kurang lebih 10 orang yang bertempat di gedung PAUD. 

Kegiatan membuat bung ini bertujuan untuk melatih anak-anak agar lebih 

pintar berkreasi dan kreatif. 

e. Melakukan kegiatan pelatihan menggambar 

Kegiatan ini dilakukan dengan cara membagikan kertas gambar kepada 

anak-anak lalu memberikan contoh beberapa gambar buah-buahan dan 

gambar hewan lalu menginstruksikan mereka untuk membuat pola 

seperti gambar yang sudah diberikan. Kegiatan yang diikuti oleh kurang 

lebih 6 orang anak dibawah usia 5 tahun ini bertujuan untuk melatih 

kreativitas anak-anak agar mereka memiliki kepandaian dalam 

meggambar 

f. Pelatihan Membuat Origami 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2017 

bertempat di gedung PAUD Pedukuhan Jelok. Adapun sasaran dari 

kegiatan ini yaitu anak-anak di Pedukuhan Jelok. Kegiatan ini bertujuan 

untuk melatih keterampilan anak-anak dalam melipat kertas menjadi 

berbagai macam bentuk seperti strawberry dan bunga teratai. 

g. Pelatihan Membuat Kerajinan dari Barang Bekas 

Program ini dilaksanakan pada tanggal 28, 30 Januari 2017, 7, 8, 

14 Februari 2017 bertempat di gedung PAUD Pedukuhan Jelok. Adapun 

sasaran dari kegiatan ini yaitu anak-anak di Pedukuhan Jelok. Kegiatan 
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ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak 

mengenai pemanfaatan barang bekas menjadi produk kerajinan yang 

bernilai tinggi. Dalam kegiatan ini diselenggarakan pelatihan membuat 

bunga dari plastik bekas, pelatihan membuat kotak tisu dari kardus bekas, 

dan pelatihan membuat pot/vas dari kaleng bekas. 

h. Memberikan pelatihan pembuatan gelang dan kalung 

Pada program ini, kegiatan dilakukan di PAUD dengan memberikan 

pelatihan bagaimana cara membuat kalung dan gelang dari tali prusik. 

Kegiatan ini bertujuan supaya anak-anak didusun jelok bisa lebih kreatif 

dan lebih produktif dengan pelatihan tersebut. 

 

i. Memberikan pelatihan kerajinan tangan botol bekas 

Pelatihan kerajinan tangan ini lebih bertujuan memanfaatkan berbagai 

barang bekas, sasaran program ini adalah anak-anak. Barang-barang yang 

di bikin adalah botol bekas dan daun pisang kering, botol bekas dibikin 

menjadi vas bunga dan wadah pinsil. Sedangkan daun pisang kering 

dibikin menjadi bunga, kegiatan ini terlaksana pada tanggal 1,2,3 

Februari 2017. 

j. Menyelenggarakan pembuatan kerajinan untuk hiasan dinding dari bahan 

sedotan. 

Kegiatan kerajinan tangan dari bahan sedotan sangat menarik dan 

menyenangkan karena anak-anak sangat antusias serta ikut berpartisipasi 

dalam membuat kerjainan tersebut. Kegiatan ini memberikan efek yang 



156 
 

sangat positif karena mereka dapat bekerja sama dengan kelompok. 

Kegiatan tersebut juga melatih kreativitas anak-anak dan menambah 

keterampilan dalam bidang seni dan kerajinan. 

4. Pelatihan Public Speaking 

a. Memberikan pelatihan tentang public speaking bagi remaja 

Kegiatan ini bertujuan melatih para remaja agar mempunyai mental lebih 

atau mematangkan mentalnya untuk berani berbicara di depan umum. 

Dan cara mengolah kata yang akan di bicarakan di depan umum.  

b. Menyelanggarakan perlombaan public speaking bagi remaja 

Pada program kegiatan ini untuk mendukung pelatihan public speaking 

yang sudah terlaksana sehingga para remaja setiaknya sudah merasakan 

berbicara di depan para audiens 

5. Pelatihan kreativitas dengan dongeng cerita rakyat 

a. Memberikan pelatihan mendongeng cerita rakyat bagi remaja di dukuh 

Jelok 

Kegiatan ini bertujuan agar para remaja dapat bermain dengan kata dan 

intonasi apabila bercerita di depan umum sehingga dapat terlihat 

menarik. Dan manfaatnya agar para remaja zaman sekarang bisa 

mengingat cerita cerita rakyat yang sudah menghilang saat ini 

6. Pemberian edukasi motivasi 
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a. Memberikan edukasi motivasi lewat menonton film motivasi bagi anak 

anak di dukuh Jelok 

Program ini memberikan manfaat untuk menambah motivasi dalam 

belajar untuk anak anak karena pada kegiatan ini menampilkan putaran 

film laskar pelangi sehingga menambah motivasi diri untuk mereka. 

b. Menyelenggarakan menonton film edukatif film Naga Bonar 

Kegiatan menonton dilaksanakan di posko KKN yang berlangsung pada 

malam hari ketika anak sedang berkunjung ke posko. Sasarannya yaitu 

anak-anak yang penasaran dengan Film Naga Bonar serta saya sarankan 

agar mereka dapat mengambil nilai edukasi yang ada pada film tersebut, 

serta mengajarkan bahwa nilai positif dalam film tersebut sangat 

bermanfaat baik bagi kita semua. 

c. Menyelenggarakan menonton film edukatif film Sang Pemimpi 

Kegiatan menonton film edukatif selanjutnya yaitu film Sang Pemimpi, 

dimana film tersebut memberikan banyak manfaat bagi penonton serta 

mengajarkan hal positif dan niali edukasi yang bermanfaat juga bagi 

anak-anak agar mereka dapat berpikir serta memiliki wawasan yang lebih 

luas. 

7. Penyelenggaraan Tutorial Hijab  

Program ini dilaksanakan bertempat di Gedung PAUD pada tanggal 20 

Februari 2017 . Sasaran dari program ini adalah anak-anak. Program ini 
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bertujuan untuk mengajarkan anak-anak untuk dapat menutup aurat sejak 

dini. 

8. Pelatihan Pengenalan Rambu Lalu Lintas 

Program ini dilaksanakan bertempat di Posko KKN pada tanggal 10 

Februari 2017 . Sasaran dari program ini adalah anak-anak. Program ini 

bertujuan untuk menanamkan sikap taat rambu lalu lintas demi 

kenyamanan dan keselamatan berkendara. 

9. Penyelenggaraan Permainan Tradisional 

a. Mengadakan permainan bola tali 

Program ini dilaksanakan bertempat di Posko KKN. Sasaran dari 

program ini adalah anak-anak. Program ini bertujuan untuk menanamkan 

sifat cinta terhadap kebudayaan dalam hal ini permainan dari negeri 

sendiri. 

b. Memberikan pelatihan permainan gobak sodor 

Kegiatan ini ditujukan kepada anak-anak didusun Jelok, permainan 

tradisional gobak sodor ini di aplikasikan dilapangan volli yang kurang 

lebih diikuti oleh kurang lebih 12 anak. Menginstruksikan peraturan dan 

tata cara bermain gobak sodor. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan 

permainan tradisional yang mulai tergerus dengan kemajuan zaman. Dan 

juga supaya anak-anak tidak terbawa oleh dampak negative kemajuan 

teknologi. 

c. Melatih anak-anak melakukan permainan tradisional 
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Kegiatan ini berhubungan dengan permainan tradisional yang dilakukan 

agar anak-anak dapat terus mengingat dan melestarikan permainan yang 

telah ada dari jaman dahulu. Permainan-permainan pada jaman dahulu 

contohnya seperti dalam proker yaitu Lompat Tali, Merangkai Karet, 

Permainan Engklek, dan Permaina Gundu. Permainan di atas merupakan 

sebagian dari permainan tradisional yang ada di masyarakat, sasarannya 

yaitu anak-anak dan dilaksanakan di depan posko KKN. Terlihat anak-

anak sangat antusias ketika mereka melaksanakan permainan tersebut. 

10. Pendampingan pencatatan dana infaq dan shadaqah 

a. Melakukan pendampingan pencatatan dana infaq dan shadaqah di masjid 

Pencatatan dana infaq dan shadaqah ini penting dilakukan oleh takmir 

atau bendahara masjid guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 

berinfaq dan bershadaqah. Pencatatan ini dilakukan agar bendahara 

masjid menuliskan dan menjabarkan secara transparan keuangan yang 

masuk dan keluar. Pencatatan yang ditulis berupa tanggal, keterangan, 

dana masuk, dana keluar, dan saldo akhir. Kegiatan ini langsung 

ditujukkan kepada bendahara masjid Al-Huda. 

11. Penyuluhan manajemen waktu 

a. Memberikan penyuluhan manajemen waktu 

Kegiatan ini dilaksanakan di gedung Yandu dengan jumlah anak 8 orang 

dengan menyampaikan bagaimana cara memanage waktu dengan baik 

supaya anak-anak tahu betapa berharganya waktu sehingga tidak ada 
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waktu yang terbuang dengan sia-sia. Kegiatan ini bertujuan supaya anak-

anak lebih bisa untuk menghargai waktu. 

12. Pelatihan senam otak 

a. Memberikan pelatihan senam otak 

Kegiatan ini diaplikasikan terhadap anak-anak dengan cara memberikan 

gerakan-gerakan tangan yang bertujuan untuk melatih keseimbangan otak 

pada anak, yaitu otak kanan dan juga otak kiri. Kegiatan ini juga bisa 

mengetahui otak mana pada anak yang lebih dominan. 

13. Penyelenggaraan permainan catur 

a. Melakukan penjelasan permainan catur 

Kegiatan ini dilakukan di posko KKN yang ditujukan untuk anak-anak 

dengan cara menjelaskan peraturan permainan catur sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Memberikan pula instruksi bagian-bagian dari 

permainan catur serta asal muasal permainan catur. 

b. Mempraktikan permainan catur 

Program ini merupakan program lanjutan dari program diatas, yaitu 

dengan cara memberikan contoh maupun praktik langsung kepada anak-

anak bagaimana cara bermain catur sesuai intruksi yang telah diberiakan 

14. Pengadaan madding  

a. Pembuatan madding 
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Kegiatan ini dilakukan diposko dengan mempersiapkan segala bahan 

untuk membuat mading. Kemudian mengeksekusi bahan-bahan tersebut 

menjadi mading. Program ini bertujuan untuk mempermudah warga 

memberikan pengumuman maupun pemberitahuan di mading masjid. 

b. Kegiatan yang ditujukan untuk anak-anak ini dilakukan di area masjid 

dengan cara menginstruksikan anak-anak mencari konten islami yang 

kemudian ditempel pada mading tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk 

membiasakan anak-anak untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat. 

15. Pelatihan pengolahan tepung mocaf 

Pelatihan ini terlaksana pada tanggal 17 dan 18 Februari 2017 

bertempatan di rumah warga, dalam kegiatan ini banyak ibu-ibu yang 

sangat antusias belajar dalam pengolahan mocaf namun karena 

terbatasannya tempat maka pelaksanaanya berubah dari perencanaanya 

yang seharusnya setiap RT sendiri-sendiri dirubah menjadi dua RT 

sekali, namun para ibu-ibu masih menyayangkan bahan dasar yaitu 

tepung mocaf masih sangat susah didapatkan. 

16. Penyelenggaraan apresiasi musik daerah  

Pelaksanaan pelatihan musik daerah terlaksana pada tanggal 8 dan 11 

Februari. Sasaran program ini adalah anak-anak, antusiasme anak-anak 

sangat senang belajar bernyanyi lagu daerah. 

17. Pelatihan pembelajaran menulis catatan harian sebagai bentuk pelatihan 

keterampilan dasar berbahasa (menulis) dengan materi. 
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a. Mengajarkan unsur-unsur, cara menulis, dan mempraktikan catatan 

harian 

Materi ini lebih merujuk pada pembelajaran menulis yang dipusatkan 

pada catatan harian (buku harian), tata cara penulisan yang baik dan 

benar lalu diaplikasikan pada menulis kegiatan sehari-hari anak-anak. 

18. Pelatihan kreativitas pada anak-anak 

a. Memberi materi tentang cerpen kegiatan sehari-hari 

Kegiatan ini memberikan materi tentang cerpen agar anak dapat memahai 

terlebih dahulu apa itu cerpen (pengetian, ciri dan jenis), setelah itu anak 

diajarkan untuk membuat cerpen yang berhubungan dengan kegiatan 

sehari-hari. 

b. Melatih anak membuat cerpen kegiatan sehari-hari 

Kegiatan ini melatih anak untuk membuat cerpen yang baik dan benar 

sesuai dengan materi yang telah diajarkan sebelumnya. Cerpen tersebut  

di buat dengan mengangkat tema kegiatan sehari-hari. 

c. Mengadakan perlombaan tentang cerpen kegiatan sehari-hari dengan 

tema bebas. 

Kegiatan ini melatih anak untuk termotivasi dalam membuat cerpen, 

sehingga anak dapat bersemangat untuk membuat cerpen yang baik dan 

benar, dengan perlombaan ini anak dapat berekspresi dan meluangkan 

berbagai macam kegiatannya seperti dalam buku harian. 

19. Pendampingan pelaksannaa kerja bakti lingkungan 
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a. Membersihkan lingkungan bersama masyarakat di Pedukuhan Jelok 

Kegiatan kerja bakti yang diadakan oleh masyarakat di Pedukuhan Jelok 

merupakan kegiatan rutin dalam setiap bulan sekali. Kerja bakti diadakan 

di sekitar RT 55 dan RT 56 pada pagi hari, kegiatan tersebut 

membersihkan jalan, selokan dan rumput-rumput yang ada dipinggir 

jalan. Setiap masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini turut juga 

mahasiswa yang ikut dalam kegiatan ini, hal tersebut merupakan program 

kerja bakti yang sangat bermanfaat bagi warga serta mahasiswa KKN, 

karena hal tersebut merupakan gotong royong antar warga dan menjalin 

silaturahmi yang baik antar sesama masyarakat. Tujuannya agar 

kebersihan lingkungan dapat selalu terjaga dengan bersih. 

20. Pendampingan pembersihan masjid 

a. Melaksanakan pembersihan masjid di Pedukuhan Jelok 

Program pembersihan masjid dilakukan 3 kali dalam tiga tempat. Tempat 

pertama yaitu Musholla Al-A’Bidu kegitaan dilaksanakan pada tanggal 

28 Januari 2017 tepatnya pada pagi hari, yang dilakukan oleh mahasiswa 

KKN di pedukahan Jelok yang terdiri dari 8 orang. Kegiatan kebersihan 

ini meliputi menyapu ruangan, membersihkan karpet, mengepel ruangan 

dan membereskan setiap sudut Musholla. 

Kegiatan kebersihan kedua yaitu dilaksanakan di Masjid Bitusallam, 

kegiatan tersebut sebagai bentuk program kerja yang diadakan oleh 

mahasiswa. Kegiatan kebersihan ketiga dilaksanakan di Masjid Al-Huda 
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tepatnya dilaksanakan pada pagi hari saat bersamaan dengan kegiatan 

kerja bakti. 

b. Melakukan pengadaan alat bersih-bersih    

Pengadaan alat bersih-bersih kita adakan untuk setiap tempat yaitu 

Masjid Al-Huda, Musholla Al-A’Bidu dan Masjid Baitusallam. 

Pengadaan alat kerbersihan yaitu sapu dan serok sampah. 

21. Penyelenggaraan pembuatan Nugget dai Tempe 

a. Menyebarkan undangan tentang pelatihan pembuatan nugget 

Penyebaran undangan disebarkan pada ibu-ibu warga pedukuhan Jelok 

yang dimana beliau merupakan ibu-ibu yang aktif dalam bidang 

memasak, diantaranya yaitu istri ketua Takmir masjid, ibu-ibu PKK dan 

ibu-ibu warga pedukuhan Jelok lainnya yang ingin ikut berpartisipasi 

dalam program memasak nugget dari bahan tempe sebagai pengganti 

bahan pokok (ayam). Penyebaran dibagikan jauh-jauh hari sebelum hari 

pelaksanaan tiba. 

b. Membuat nugget dari tempe 

Membuat nugget membutuhkan alat dan bahan-bahan yang pasti. Alat 

dalam membuat nugget yaitu kompor, wajan, blender, panci, beberapa 

mangkuk dll. Bahan yang diperlukan dalam membuat nugget yaitu, 

tempe, terigu, tepung panir, ayam secukupnya, telor, bumbu dapur dan 

bahan campuran lainnya. 

Proses pembuatan nugget dilaksanakan pada 6 Februari 2017 yang 

bertempat di PAUD pada siang hari pukul 13.00 WIB dan dikuti oleh 
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ibu-ibu PKK yang telah mendapatkan undangan dari mahasiswa yang 

mengadakan program kerja pembuatan nugget. Sebelum memasak 

nugget mahasiswa yang betanggungjawab sebagi PJ kegiatan 

menjelaskan terlebih dahulu cara-cara yang sesuai dengan prosedur yang 

baik, agar nugget yang dibuat sesuai dengan harapan dan rasanya enak 

sesuai dengan harapan. 

Kegiatan selanjutnya yaitu pengemasan nugget, pengemasan yang baik 

yaitu dapat menarik minat pasar dan konsumen. 

22. Perlombaan pengolahan mocaf 

a. Menyelenggarakan Perlombaan mocaf pada Ibu-ibu di kecamatan 

Sentolo 

Perlombaan mocaf diadakan oleh pihak KORCAM (Koordinasi 

Kecamatan) bertempat di lapangan Sentolo yang berada di depan pasar 

lama Sentolo. Kegiatan ini diikuti oleh ibu-ibu yang sebagian besar 

merupakan PKK dari kecamatan Sentolo dari berbagai pedukuhan yang 

ada. Kegiatan ini sebagai program kerja yang cukup besar dari pihak 

KORCAM (peserta KKN). 

23. Penyuluhan kelompok wanita tani 

a. Mengadakan penyuluhan untuk kelompok wanita tani di Desa Sentolo 

dengan materi pembuatan teh celup 

Memberi wawasan kepada ibu-ibu agar mereka bisa membuat teh celup 

yang enak sesuai dengan prosedur dan bahan yang telah disediakan oleh 
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mahasiswa pihak KKN. Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 3 Februari 

2017 yang bertempat di Balai Desa Sentolo. 

24. Pembuatan profil ekonomi desa 

a. Melakukan pembuatan profil ekonomi desa 

Profil ekonomi desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa 

peserta KKN. Kegiatan ini sebagai program kerja sensus penduduk, 

dimana kegiatan sensus ini mencakup jumlah anggota keluarga, 

penghasilan ekonomi, tunjangan kesehatan, tingkat pendidikan terakhir. 

Sensus penduduk diadakan di pedukuhan Jelok yang bejumlah 4 RT 

yaitu terdiri dari RT 53, RT 54, RT 55, dan RT 56 serta RW yang 

berjumlah 2 yaitu RW 26 dan RW 27. Kegiatan ini dilaksanakan pada 

kurun waktu yang cukup lama.  

 

B. EVALUASI 

1. Faktor Penghambat 

Pelaksanaan KKN Reguler Periode LXI di Dusun Jelok, Desa 

Sentolo, Kecamatan Kulon Progo terdapat beberapa hambatan yang 

mempersulit dalam pelaksanaan program kerja. Hasil analisa terhadap 

hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Geografis 

Faktor geografis sangat mempengaruhi berjalannya 

pelaksanaan KKN. Letak Posko KKN dan balai dusun yang berada 

jauh dari pusat dusun membuat banyak warga yang enggan datang 
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ke balai dusun. Namun, hambatan ini telah diatasi dengan cara 

melaksanakan proker dengan system door to door. Mahasiswa 

pelaksana KKN langsung datang ke rumah-rumah warga untuk 

melaksanakan proker yang dapat dilaksanakan dengan sistem 

tersebut, seperti berbagai penyuluhan, pemeriksaan tensi darah, dan 

berbagai pendataan. 

b. Rutinitas Warga  

Warga Dusun Jelok sebagian besar mempunyai kesibukan 

harian berupa pekerjaan buruh atau bertani. Hal ini sedikit-banyak 

menghambat proses pelaksanaan program kerja karena warga tentu 

lebih sibuk mengurus pekerjaan dan ladangnya dan berat untuk 

mengikuti program kerja mahasiswa pelaksana KKN. Tetapi, faktor 

ini telah diatasi dengan cara pemindahan waktu pelaksanaan 

program kerja. Waktu pelaksanaan program kerja yang semula 

dijadwalkan siang hari antara pukul 13:00-14:00 WIB dirumah 

menjadi malam hari pukul 18:30-20:30 WIB. Hal ini selain untuk 

mencari waktu luang warga agar dapat menghadiri program kerja 

KKN, juga untuk menggalakan gerakan sholat berjamaah di masjid. 

2. Faktor Pendukung 

Selain faktor penghambat, terdapat pula faktor pendukung yang 

mendukung tercapainya program kerja yang telah direncanakan. Faktor-

faktor pendukung tersebut antara lain. 
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a. Kerjasama 

Kerjasama antara mahasiswa pelaksana KKN sangat 

mendukung tercapainya semua program kerja yang telah 

direncanakan. 

b. Antusiasme Warga 

Antusiasme warga dan penerimaan warga Dusun Jelok 

terhadap program kerja yang diselenggarakan oleh mahasiswa 

pelaksana KKN sangat besar sehingga sangat mendukung 

tercapainya target pencapaian program kerja yang telah disusun. 

c. Dukungan Perangkat Dusun 

Pelaksanaan program kerja tentu akan sangat sulit tanpa 

dukungan dari perangkat dusun terkait seperti Ketua RT, Kepala 

Dusun, Ketua Takmir, Ketua Karang Taruna, dll. Dukungan perangkat 

dusun yang sangat kuat sangat membantu pelaksanaan KKN Reguler 

Periode LXI di Dusun Jelok, Sentolo, Sentolo, Kulon Progo. 

 


