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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN EVALUASI 

A. PEMBAHASAN 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Dusun Klisat, 

Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul dimulai 

secara efektif pada tanggal 26 Januari sampai 25 Februari 2016. 

Selama kegiatan KKN program kerja telah berhasil dilaksanakan 

namun ada beberapa kendala. 

1. Program Bersama 

a. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 

Tidak ada program bersama untuk bidang keilmuan dan 

bimbingan belajar. 

b. Bidang Keagamaan 

Dalam bidang keagamaan unit mengadakan pendampingan 

pengajian rutin warga Dusun Klisat setiap hari Rabu dan Kamis, 

dan mengadakan pengajian rutin anak-anak atau TPA. Kegiatan 

ini berjalan dengan sangat baik, warga dan anak-anak sangat 

antusias. 
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c. Bidang Seni dan Olahraga 

Dalam bidang seni dan olahraga unit mengadakan kegiatan 

pelatihan membuat batik jumput bagi anak-anak dan remaja, dan 

kegiatan olahraga se-Dusun Klisat. Kegiatan ini berjalan dengan 

sangat baik, warga dan anak-anak sangat antusias. 

d. Bidang Tematik 

Dalam bidang tematik kegiatan yang diadakan unit antara lain 

penyelenggaraan pelatihan pembuatan olahan makanan dari 

mocaf yaitu brownies di balai Dusun Klisat, kemudian di 

kecamatan pendampingan pengolahan mocaf menjadi putu ayu, 

donat, brownies dan martabak dari pihak LPM. Pelatihan tonis, 

pelatihan gerak dan lagu, dan festival anak sholeh. Berbagai 

kegiatan tersebut terlaksana dengan baik atas partisipasi dari 

masyarakat. 

e. Bidang Non Tematik 

Dalam bidang non tematik kegiatan yang diadakan antara lain 

pendampingan posyandu, kerja bakti dan gotong royong, 

keindahan masjid, kelengkapan alat desa, pemberantasan buta 

aksara, kegiatan piket, dan lomba memancing dalam rangka 



100 
 

perpisahan dengan warga. Berbagai kegiatan tersebut terlaksana 

dengan baik atas bantuan dari warga Dusun Klisat. 

2. Program Individu 

a. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 

Kegiatan bimbingan belajar dilaksanakan setiap hari di posko 

KKN. Program keilmuan lainnya adalah pelatihan jarimatika dan 

alat hitung sempoa, penyuluhan implementasi teknik industri, 

penyuluhan kegiatan hidup sehat, pelatihan pembuatan balsem dan 

percobaan kimia sederhana, pembukuan kas di kelurahan, 

pemberian stimulasi melalui cerita dan pemberian motivasi tentang 

cita-cita, pengenalan peer counseling dan penyelenggaraan 

konseling kelompok pada remaja, pelatihan penggunaan greeting 

dan pengenalan kosakata bahasa inggris. Kendala yang ada pada 

kegiatan ini yaitu saat konseling kelompok, dikarenakan remaja 

yang terlibat hanya sedikit. Anak-anak sangat antusias pada 

kegiatan ini. 

b. Bidang  Keagamaan 

Dalam bidang keagamaan terdapat pendampingan TPA yang 

meliputi pendampingan membaca iqro, pelatihan adzan, hafalan 

doa sehari-hari, hafalan surat-surat, kisah nabi-nabi, lagu-lagu 

anak islami dan kegiatan pendampingan lainnya.  
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c. Bidang Seni dan Olahraga 

Dalam bidang olahraga kegiatan yang dilaksanakan antara lain 

senam anak, kasti, bulu tangkis, catur, gobak sodor, voli, tonis, 

jalan sehat. Bidang seni kegiatan yang dilaksanakan tari 

tradisional, dakon, origami, pembuatan celengan, pembuatan 

bingkai foto, bucket bunga, Berbagai kegiatan tersebut berjalan 

dengan baik. 

d. Bidang Tematik 

Dalam bidang tematik kegiatan yang dilaksanakan antara lain 

pendataan, penyuluhan tentang SAMARA dan kesehatan remaja. 

Berbagai kegiatan tersebut berjalan dengan baik. 

e. Bidang Non Tematik 

  Dalam bidang non tematik kegiatan yang dilaksanakan antara 

lain pelayanan kesehatan, pendidikan non formal, program 

menabung, pelatihan kewirausahaan, pendiikan lingkungan hidup. 

Berbagai kegiatan tersebut berjalan baik. 

B. EVALUASI 

1. Bidang Keilmuan 

Dalam melaksanakan program kerja di bidang keilmuan tidak 

mendapat kendala yang berat karena kegiatan keilmuan 
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dipertanggung jawabkan pada mahasiswa dengan bidang keilmuan 

masing-masing. Semangat anak-anak untuk belajar sangat 

mendukung kelancaran kegiatan bidang keilmuan ini. 

2. Bidang Keagamaan 

Dalam melaksanakan program kerja bidang keagamaan 

masyarakat sangat mendukung dan berperan pada program kami. 

Kendala yang ada pada kegiatan ini yaitu belum adanya TPA di 

Dusun Klisat sehingga KKN merintis TPA dari awal, namun 

kegiatan ini sangat berjalan dengan baik karena anak-anak sangat 

semangat mengikuti TPA. Semangat belajar anak-anak sangat 

tinggi terlihat dari banyaknya santri TPA. 

3. Bidang Seni dan Olahraga 

Dalam bidang seni, program kerja berjalan dengan lancar, 

masyarakat dan anak-anak sangat antusias. Dalam bidang olahraga 

mahasiswa KKN sangat diuntungkan karena di Dusun Klisat 

terdapat GOR yang dapat kami gunakan setiap waktu, sehingga 

pada saat hujan kegiatan tetap dapat dilaksanakan. 

4. Bidang Tematik 

Program kerja dalam bidang tematik berjalan dengan lancar, 

baik kegiatan di dusun maupun kegiatan di kecamatan. Hal ini 

tidak lepas dari partisipasi seluruh warga Dusun Klisat. Sedikit 
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kendala pada saat mengumpulkan warga dikarenakan kebanyakan 

warga bekerja, sehingga harus bisa mencari waktu yang tepat 

5. Bidang Non Tematik 

Program kerja dalam bidang non tematik berjalan dengan 

lancar dengan partisipasi dari seluruh warga Dusun Klisat. 

 

 


