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BAB IV 

 PEMBAHASAN DAN EVALUASI  
 

A. PEMBAHASAN 
 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Reguler 

periode LXI, tahun akademik 2016/2017, Divisi XIV. B. 1 yang kami 

laksanakan di Pedukuhan Dukuh,  Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, 

Kabupaten Bantul, Propinsi D.I Yogyakarta berjalan dengan lancar berkat 

kerjasama yang baik antara Mahasiswa KKN dengan masyarakat 

Pedukuhan Dukuh. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad 

Dahlan yang dilaksanakan mulai tanggal 26 Januari sampai 24 Februari 

2017. 

Jadwal kegiatan di lokasi KKN yang kami laksanakan disesuaikan 

dengan jadwal aktivitas masyarakat pedukuhan Dukuh, sehingga 

pelaksanakan kegiatan tidak mengganggu kegiatan warga yang sudah 

ada.Secara umum rencana program kerja dapat terlaksana dengan baik, 

walaupun ada beberapa kendala yang menyebabkan beberapa program 

dilaksanakan kurang baik.  Program-program yang telah kami rencanakan 

teryata ada beberapa program yang tidak dapat kami laksanakan karena 

keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, selain itu ada program tambahan 

yang kami laksanakan, program tambahan yang kami laksanakan ini 

merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan secara rutin di pedukuhan 

Dukuh
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Adapun program-program yang dapat kami laksanakan selama 

melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata adalah sebagai berikut:  

1. Bidang Keilmuan 

Program kerja bidang keilmuan merupakan program kerja 

yang dikerjakan dengan dasar keilmuan yang ditekuni oleh masing-

masing mahasiswa KKN yang terdiri dari enam program studi yang 

berbeda.Program kerja ini mencakup Pendidikan Bahasa Inggris, 

Pendidikan Fisika, Bimbingan dan Konseling, PGSD, Akuntansi, 

dan Teknologi Informasi.  Program kerja bidang keilmuan antara 

lain: 

a. Penyelenggaraan bimbingan belajar 

1) Bimbingan belajar untuk SD 

2) Bimbingan belajar bahasa inggris untuk anak SD 

3) Mempelajari materi part of family  

b. Pelatihan bidang keilmuan 

1) Menjelaskan percobaan sederhana fisika tentang gas 

2) Menjelaskan percobaan massa jenis air 

3) Menjelaskan percobaan air sebagai konduktor 

4) Menjelaskan percobaan listrik statis kepada anak-anak 

SD 

5) Menjelaskan cara menggunakan Web E-Commerce 

untuk produk di Dusun Dukuh 
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6) Menyelenggarakan pelatihan pengenalan Microsoft 

Word untuk anak-anak di Dusun Dukuh 

7) Pelatihan keterampilan seni rupa untuk anak SD 

yaitu menggambar teknik inkblot dan tarik benang 

8) Pelatihan menggambar teknik M3 

c. Penyuluhan bidang keilmuan 

1) Penyuluhan kewirausahaan bagi ibu-ibu Dusun 

Dukuh 

2)  Penyuluhan administrasi keuangan kepada 

pengurus takmir di dusun Dukuh 

3)  Penyuluhan gemar menabung kepada anak-anak di 

Dusun dukuh 

d. Penyelenggaraan English Writing Club 

1) Menampilkan film tentang nama-nama benda dalam 

rumah (tings in the room) berbahasa inggris untuk 

anak-anak SD di Dusun dukuh 

2) Memberikan materi Vocabulary nama-nama benda 

di dalam rumah (things in the room) dalama bahasa 

inggris untuk anak-anak di Dusun Dukuh 

3) Memberikan latihan menulis nama-nama benda di 

dalam rumah dalam bahasa inggris untuk anak-anak 

di Dusun Dukuh 
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4) Memberikan materi dan latihan menulis nama-nama 

feelings/emotions dalam bahasa inggris untuk anak-

anak SD di Dusun Dukuh 

5) Menyelenggarakan lomba menulis tentang nama-

nama benda di dalam rumah dan feelings/emotions 

dalam bahasa inggris antar anggota inglish writing 

club untuk anak-anak SD di Dusun Dukuh. 

e. Layanan Bimbingan Kelompok 

1) Memberikan bimbingan kelompok motivasi belajar 

2) Memberikan bimbingan kelompok cara belajar 

efektif dan efisien 

3) Memberikan bimbingan kelompok sikap saling 

menghargai 

4) Memberikan bimbingan kelompok buku karir 

5) Memberikan bimbingan kelompok sikap optimis 

6) Memberikan bimbingan kelompok sopan santun 

2. Bidang Keagamaan 

  Bidang keagamaan adalah bagian pengontrol masing-

masing manusia.Agama memang dijadikan sebagai pengontrol dan 

tuntunan hidup manusia dalam menjalani kehidupan. Kegiatan yang 

termasuk dalam bidang keagamaan yang diprogramkan antara lain: 

a. Pelaksanaan Pengajian ibu-ibu di Dusun Dukuh. 

b. Penyelenggaraan pembinaan TPA 
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3.  Bidang kesenian dan Olahraga 

Kegiatan di dalam bidang seni dan olah raga ialah berupa 

pelatihan membuat kerajinan dan olah raga itu sendiri.Pelatihan 

membuat kerajinan dimaksudkan untuk mengasah keterampilan 

dalam membuat sesuatu yang bernilai.Sedangkan olah raga 

merupakan salah satu sarana untuk menjaga kesehatan dan 

memperlambat terserang sakit. Peserta untuk kegiatan dibidang ini 

ialah semua usia, tetapi dibedakan dengan kebutuhan yang 

diperlukan oleh masing-masing tingkat usia.   

Beberapa bidang kesenian dan olahraga yang kami 

programkan antara lain: 

Pelatihan bidang kesenian:  

a. Pelatihan kerajinan tangan 

1) Memberikan pelatihan membuat origami untuk anak-anak SD 

2) Menyelenggarakan pelatihan pembuatan tempat jarum 

menggunakan kain flannel untuk ibu-ibu. 

3) Melatih pembuatan celengan mini dari botol bekas 

4) Mengajarkan pembuatan bros dari pita 

5) Membuat tempat pensil dari botol plastic 

6) Membuat gantungan kunci dari kain flannel. 

7) Mengajarkan pembuatan tempat pensil dari stick es krim 

b. Pelatihan gerak dan lagu 

1) Memberikan sosialisasi gerak dan lagu 
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2) Melatih gerak dan lagu 

c. Pelatihan olahraga:  

1)  Penyelenggaraan pembinaan olahraga badminton 

2)  Penyelengaraan pelatihan TONIS  

4. Bidang Tematik dan Non Tematik  

Bidang tematik dan non tematik yang kami programkan 

anatara lain: 

a. Pendataan data aktaperceraian, pernikahan dan kelahiran 

b. Penyuluhan mencegah perilaku bully/korban bully 

c. Pendataan KK (Kartu Keluarga) 

d. Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat 

e. Penyuluhan sadari 

f. Pembuatan poster keluarga sehat 

g. Pelatihan kreatifitas dari benang woll 

h. Pelaksanaan kebersihan lingkungan  

i. Penyuluhan ZIS 

j. Peningkatan melek ilmu 

k. Pelatihan futsal 

l. Penyuluhan jenik nyamuk 

m. Pengadaan perpustakaan masjid 

n. Penyelenggaraan penyuluhan kesehatan reproduksi 

o. Pelaksanan kebersihan lingkungan 

p. Pelatihan gerak dan lagu 
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q. Penyuluhan gemar membaca 

r. Penyuluhan bahaya merokok 

s. Penyuluhan peraturan lalu lintas 

Selain program kerja diatas terdapat program kerja tambahan yang  

mendukung kegiatan bidang keagamaan maupun tematik dan non tematik 

yaitu pengadaan akta kelahiran dan pembuatan buku prestasi iqra. 

Kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu warga Dusun Dukuh dalam 

membuat akta kelahiran bagi yang belum memilki atau hilang serta 

mengetahui tingkat prestasi dalam membaca iqra di setiap masjid dan 

musholla di Dusun Dukuh. 

       Dalam menjalankan program kerja yang telah direncanakan terdapat 

program kerja yang diganti diantaranya pada kegiatan bidang tematik dan 

non tematik, pengadaan lomba adzan diganti dengan lomba mewarnai bagi 

anak-anak SD di Dusun Dukuh.Kegiatan tersebut diganti dikarenakan 

kurangnya minat dalam lomba adzan dan lebih berminat dalam bidang 

kesenian yaitu mewarnai. Serta pada salah satu  program individu terdapat 

program kerja yang diganti yaitu pada program pengenalan web E-

Commerce diganti dengan pengadaan blog untuk TPA At-Taubah di 

Dusun Dukuh. Hal ini dikarenakan permintaan salah satu warga untuk 

kepentingan akreditasi TPA di masjid At-Tauba.Selain itu terdapat 

program kerja yang tidak terlaksana karena keterbatasan waktu, tenaga, 

dan biaya yaitu dalam bidang tematik dan non tematik, tadarus Al-Qur’an 

bagi ibu-ibu di Dusun Dukuh. 
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B. EVALUASI 

 

Untuk mengetahui keberhasilan suatu kegiatan, maka diperlukan 

suatu evaluasi.  Selain itu, kegiatan akan berarti jika diketahui kekurangan 

dan kelebihan penerapan program untuk perbaikan program lebih lanjut.  

Sehubungan dengan ukuran keberhasilan suatu kegiatan sangat relatif, 

sehingga sulit ditentukan.Namun keberhasilan dapat diidentifikasi dari 

kondisi subjektif dan faktor-faktor yang mempengaruhi.  

Demikian pula kegiatan KKN yang dilaksanakan di Dukuh, 

Seloharjo, Pundong, Bantul Yogyakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yang menjadi kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.Faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi antara lain sebagai berikut: 

1. Faktor dana dan fasilitas 

2. Faktor kerjasama masyarakat 

3. Faktor penghambat kegiatan 

4. Faktor pendukung kegiatan 

Berikut adalah tujuan dan hasil Kuliah Kerja Nyata yang 

dilaksanakan di Lapangan. 

1. Adapun tujuan evaluasi kegiatan KKN sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui seberapa jauh kerja KKN yang dapat 

memberikan manfaat kepada masyarakat dalam upaya 

pembangunan pedukuhan Dukuh, Seloharjo, Pundong, Bantul, 

Yogyakarta 
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b. Upaya untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat sebagai 

bahan acuan perbaikan, penyempurnaan, dan peningkatan langkah 

selanjutnya. 

c. Untuk memperoleh bahan perbandingan cara-cara pemecahan 

masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat 

d. Hasil kerja KKN di Dukuh, Seloharjo, Pundong, Bantul, 

Yogyakartadari berbagai kegiatan yang diprogramkan mahasiswa 

KKN Reguler divisi XIV. B. 1 periode LXI tahun akademik 

2016/2017 Universitas Ahmad Dahlan yang berlokasi di Dukuh, 

Seloharjo, Pundong, Bantul, Yogyakartadapat dikatakan berhasil.   

Walaupun demikian, tidak seluruh rencana kegiatan dapat 

dilaksanakan mengingat banyaknya faktor yang menjadi kendala 

teknis dalam pelaksanaan kegiatan berikut.   

Adapun program-program kegiatan KKN regular yang telah 

dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Bidang Keilmuan 

 Kegiatan yang diprogramkan pada bidang keilmuan dilakukan 

pada bidang utama agar hasil yang dicapai menjadi lebih optimal.  

Sedangkan untuk peserta KKN yang bukan berasal dari basis keilmuan 

yang sama juga dapat memberikan bantuan demi suksesnya program 

tersebut.  Pada dasarnya semua peserta bertanggung jawab atas 

terlaksananya semua program yang ada : 

 



 
 
 

136 
 

a. Bimbingan Belajar Untuk Anak SD 

Dalam program kerja ini, tentor berasal dari mahasiswa PGSD 

UAD.Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal  30 Januari hingga 21 

Februari 2017  Tempat dari kegiatan ini adalah posko KKN UAD.  

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, siswa sangat antusias sehingga 

kegiatan ini terlaksana  melebihi rencana  Sehingga pelaksanaanya 

tidak sesuai dengan jadwal yang sudah diagendakan di matrik program 

kerja.  Adapun  hambatan dari kegiatan ini adalah sering  terjadi 

pemadaman listrik dan cuaca kurang mendukung sehingga  pada hari-

hari tertentu suasana belajar kurang efektif. Tujuan dari kegiatan ini 

membimbing anak SD  dalam  belajar. 

b. Pelatihan bidang keilmuan  

Pelatihan dalam bidang keilmuan ini bertujuan untuk melatih anak-

anak dan remaja di Dusun Dukuh dalam mengembangkan daya 

kreatifitas, bakat dan minat anak serta membimbing dan mengarahkan  

anak dalam belajar di sekolah yang dianggap sulit bagi anak. Selain itu 

terdapat nilai moral bagi anak yaitu melalui pemutaran video 

pembelajaran bagi anak-anakSelama  kegiatan tersebut  berjalan 

dengan baik dan efektif . Kegiatan ini dilakasanakan mulai tanggal 28 

Januari hingga 21 Februari 2017. Adapun kegiatan pelatihan keilmuan 

antara lain : 

1) Menjelaskan percobaan sederhana fisika tentang gas 
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Kegiatan ini bertujuan untuk mengajarkan kepada anak-anak 

tentang gas yang terdapat dalam balon melalui percobaan 

sederhana yang dapat dipraktekkan secara langsung oleh anak 

sehingga anak dapat memahami pertukaran gas dalam balon. 

Hal ini akan memudahkan anak dalam memahami pembelajaran 

dalam pelajaran IPA di SD. Kegiatan ini dilaksanakan pada 

tanggal 30 Januari 2017. 

2) Menjelaskan percobaan massa jenis air 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengajarkan kepada anak tentang 

massa jenis air dengan percobaan sederhana menggunakan 

benda-benda yang mudah dijumpai anak. Dalam pelaksanaannya 

dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2017 

3)  Menjelaskan percobaan air sebagai konduktor 

Kegiatan ini mengajarkan kepada anak tentang contoh benda- 

benda yang ada sekitar yang merupakan konduktor dengan 

percobaan air yang mudah dipahami anak.Kegiatan ini 

dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2017. 

4) Menjelaskan percobaan listrik statis kepada anak-anak SD 

Kegiatan ini untuk mengajarkan anak tentang contoh listrik 

statis dalam kehidupan sehari-hari yang mudah dijumpai oleh 

anak sehingga anak dapat memahami listrik statis dalam belajar 

IPA di SD. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 

2017. 
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5) Menjelaskan cara menggunakan Web E-Commerce untuk 

produk di Dusun Dukuh 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11, 15,17 dan 21 

Februari 2017 dengan tujuan mengajarkan kepada warga tentang 

web E-Commerce. 

6) Menyelenggarakan pelatihan pengenalan Microsoft Word untuk 

anak-anak di Dusun Dukuh 

Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 6,9,13 dan 16 Februari 

2017 dengan sasaran anak-anak SD yang bertujuan 

mengenalkan cara menulis pada Microsoft word. 

7) Pelatihan keterampilan seni rupa untuk anak SD yaitu 

menggambar teknik inkblot dan tarik benang 

Pelatihan ini dilaksankan pada tanggal 9 dan 14 Februari 2017 

dengan sasaran uatama anak-anak SD. Menggambar dengan 

teknik inkblok adalah cara membuat kreasi gambar kertas 

gambar bebas yang dilakukan dengan meneteskan / 

menggoreskan cairan warna diatas sebagian bidang gambar 

setelah itu bidang gambar yang tidak ditetesi warna dilipatkan 

kemudian ditekan. Pelatihan ini bertujuan untuk 

mengembangkan daya kreatifitas anak tentang seni rupa dua 

dimensi berupa menggambar dengan teknik inkblot dan tarik 

benang menggunakan media cat air.  
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8) Pelatihan menggambar teknik M3 

Pelatihan menggambar teknik M3 bertujuan untuk melatih anak 

memperkaya kreatifitas dan bakat anak melalui teknik melipat, 

menggunting dan melipat pada kertas. Kegiatan ini berlangsung 

pada tanggal 27 dan 28 Januari 2017 

c. Penyuluhan bidang keilmuan  

Penyuluhan dalam bidang keilmuan bertujuan untuk memberikan 

motivasi dan pengalaman bagi ibu-ibu di Dusun Dukuh.Adapun 

penyuluhan tersebut anatara lain : 

1) Penyuluhan kewirausahaan bagi ibu-ibu Dusun Dukuh 

Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 

kepada ibu-ibu tentang cara berwirausaha yang menguntungkan 

dan berpenghasilan besar. Program ini terlaksana pada tanggal 

10,15 dan 17 Februari 2017 

2) Penyuluhan administrasi keuangan kepada pengurus takmir di 

dusun Dukuh 

Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang 

pembukuan administrasi keuangan berbasis syariah yang sesuai 

dengan kaidah islam. Program ini terlaksana pada tanggal 6 

Februari 2017 

3)  Penyuluhan gemar menabung kepada anak-anak di Dusun 

Dukuh 
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Penyuluhan ini bertujuan untuk menanamkan kepada anak-anak 

untuk gemar menabung sejak dini serta mengajarkan untuk 

hidup hemat.Program ini terlaksana pada tanggal 4 dan 5 

Februari 2017. 

d. Penyelenggaraan English Writing Club 

1) Menampilkan film tentang nama-nama benda dalam rumah 

(tings in the room) berbahasa inggris untuk anak-anak SD di 

Dusun dukuh. Program ini dilaksanakan di Posko KKN yang 

dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2017.Sasaran program ini 

adalah anak-anak SD yang bertujuan untuk mengenalkan anak 

nama-nama benda yang ada di rumah dalam sebuah film yang 

menarik sehingga anak dapat memahami dalam bahasa inggris. 

2) Memberikan materi Vocabulary nama-nama benda di dalam 

rumah (things in the room) dalama bahasa inggris untuk anak-

anak di Dusun Dukuh 

Program ini dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2017dengan 

sasaran anak-anak SD untuk mengenalkan kepada anak-anak 

nama-nama benda dengan media flash card yang menarik untuk 

anak.Kegiatan ini dilaksankan di Posko KKN UAD setelah 

anak-anak pulang dari sekolah. 

3) Memberikan latihan menulis nama-nama benda di dalam rumah 

dalam bahasa inggris untuk anak-anak di Dusun Dukuh 
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Program ini dilaksanakan di Posko kkn UAD pada tanggal 1 

Februari 2017 dengan tujuan melatih anak menulis nama-nama 

benda di dalam rumah. Sasaran kegiatan ini adalah anak-anak 

usia 6 hingga 10 tahun. 

4) Memberikan materi dan latihan menulis nama-nama 

feelings/emotions dalam bahasa inggris untuk anak-anak SD di 

Dusun Dukuh 

Program dilaksankan pada tanggal 6 februari 2017 dengan 

tujuan untuk memperkenalkan kepada anak-anak tentang 

beberapa kosakata mengenai feelings/emotions dalam bahasa 

inggris serta anak dapat menuliskan kosakata tersebut dengan 

baik dan benar.  

5) Menyelenggarakan lomba menulis tentang nama-nama benda di 

dalam rumah dan feelings/emotions dalam bahasa inggris antar 

anggota english writing club untuk anak-anak SD di Dusun 

Dukuh. 

Kegiatan ini dilaksankan di Posko KKN UAD pada tanggal 6 

Februari 2017 dengan melibatkan 10 anak yang dibagi menjadi 

4 kelompok dengan tujuan memberikan penghargaan kepada 

anak dalam menulis bahasa inggris secara baik dan benar. 

e. Pembuatan blog TPA At-Taubah di Dusun Dukuh 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2017 .Tempat 

dari kegiatan ini adalah posko KKN UAD.Dalam pelaksanaanya 
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berjalan dengan lancar walaupun kegiatan ini termasuk kegiatan ganti 

yang bertujuan untuk akreditasi TPA di masjid At-Taubah. 

f. Layanan Bimbingan Kelompok 

1) Memberikan bimbingan kelompok motivasi belajar 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2017 dengan 

sasaran anak-anak SD untuk memotivasi anak dalam belajar 

sehingga anak semangat dalam belajar. Dalam kegiatan ini 

adalah faktor usia anak yang berbeda dan bakat anak yang 

bervariasi membuat kegiatan ini dapat menggugah anak dalam 

belajar.  

2) Memberikan bimbingan kelompok cara belajar efektif dan 

efisien 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2017 di 

posko KKN UAD yang bertujuan mengajarkan  cara belajar 

efektif dan efisien sehingga  dapat memahami materi pelajaran 

dengan mudah. Kendala dalam kegiatan ini pada sasaran yang 

ingin dicapai yang pada mulanya adalah remaja tetapi diganti 

dengan anak-anak SD yang mudah ditemui. 

3) Memberikan bimbingan kelompok sikap saling menghargai 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6 Februari  2017 dengan 

sasaran anak-anak dengan tujuan mengajarkan sikap saling 

menghargai kepada sesama manusia. Walaupun pada kegiatan 
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ini tidak sesuai dengan rencana di program kerja tetapi berjalan 

dengan baik dengan antusias anak-anak yang cukup menarik. 

4) Memberikan bimbingan kelompok buku karir 

Kegiatan ini dilaksankan pada tanggal 2 Februari  2017 dengan 

media buku yang berisi cita-cita anak sehingga anak termotivasi 

untuk meraih cita-cita yang ingin digapainya.  

5) Memberikan bimbingan kelompok sikap optimis 

Kegiatan ini dilaksankan pada tanggal 15 Februari  2017 di 

posko KKN UAD dengan mengajarkan anak sikap optimis dan 

pantang menyerah.  

6) Memberikan bimbingan kelompok sopan santun 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Februari  2017 

bertempat di posko KKN UAD dengan tujuan mengajarkan 

kepada anak untuk sopan santun kepada orang yang lebih tua 

dan tidak menjelek-jelekkan teman.  

2. Bidang keagamaan 

a. Pelaksanaan Pengajian ibu-ibu di Dusun Dukuh. 

Pelaksanaan kegiatan ini pada tanggal 2 dan 9 Februari dengan 

sasaran seluruh warga di Dusun Dukuh di masjid At-Taubah.Dalam 

pengajian ini ustad yang mengisi pengajian dari dusun Dukuh sendiri 

yang merupakan tokoh masyarakat di dusun Dukuh.Pengajian yang 

berlangsung setiap malam jumat ini mengangkat tema yang sedang 
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berkembang pada zaman sekarang sehingga warga sangat antusias 

dan menarik. 

b. Penyelenggaraan pembinaan TPA 

1) Mengajarkan anak menebalkan huruf hijaiyah 

Pada program kerja ini, dapat terlaksana.Tempat dari kegiatan 

ini adalah di masjid setiap dusun dan dilaksanakan bertepatan 

dengan TPA. Sasaran dari program kerja ini adalah Usia 3-6 

tahun .tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melatih anak agar 

dapat menulis huruf hijaiyah.  Adapun kendala dari kegiatan ini 

adalah  tidak sama  Jumlah usia santri di setiap TPA sehingga  

dalam melaksanakan Program ini ada jumlah  santri TPA  yang 

melebihi jumlah kertas huruf Hijaiyah yang di bawa oleh 

mahasiswa UAD sehingga ada santri yang tidak dapat mengikuti 

kegiatan ini. Selain itu dibeberapa dusun,  yang selenggarakan 

TPA santrinya tidak membawa alat tulis sehingga kegiatan ini 

tidak terlaksana dan pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal 

yang sudah diagendakan di matrik program kerja. 

2) Menghafalkan surat-surat pendek 

Program ini dapat terlaksana yang bertempat di Musholla Ulil 

Albab pada tanggal 14 Februari 2017 dengan sasaran anak-anak 

TPA. Surat yang dihafalkan antara lain surat Al-Ikhlas, surat al-

Falaq, surat Al-Lahab, surat An-Nass.  

3) Menghafalkan doa sehari-hari 
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Program ini dapat terlaksana yang bertempat di Musholla Ulil 

Albab pada tanggal 14 Februari 2017 dengan sasaran anak-anak 

TPA.Doa yang dihafalkan antara lain doa sebelum dan sesudah 

belajar, doa sebelum dan sesudah tidur, doa akan berpergian, 

doa kedua orang tua, dan doa setelah wudhu. 

4) Membaca Iqro’ jilid 1-6 

Program ini dilaksanakan di tiga tempat yang berbeda yaitu di 

masjid At-Taubah, Musholla Ulil Albab, dan Musholla Al 

Manunggal dengan sasaran anak-anak TPA usia 6 hingga 12 

tahun. Pelaksanan program ini dimulai tanggal 29 Januari 

hingga 22 Februari 2017 sesuai jadwal di setiap masjid dan 

musholla. 

5) Membaca Al-Quran 

Program ini dilaksanakan di tiga tempat yang berbeda yaitu di 

masjid At-Taubah, Musholla Ulil Albab, dan Musholla Al 

Manunggal.Pelaksanan program ini dimulai tanggal 29 Januari 

hingga 22 Februari 2017 sesuai jadwal di setiap masjid dan 

musholla. 

6) Menjelaskan tentang gerakan sholat 

Program ini dilaksanakan di tiga tempat yang berbeda yaitu di 

masjid At-Taubah, Musholla Ulil Albab, dan Musholla Al 

Manunggal.Pelaksanan program ini dilaksankan sesuai jadwal di 

setiap masjid dan musholla. 



 
 
 

146 
 

7) Mengenalkan nama-nama malaikat dan tugasnya 

Program ini dilaksanakan di tiga tempat yang berbeda yaitu di 

masjid At-Taubah, Musholla Ulil Albab, dan Musholla Al 

Manunggal.Pelaksanan program ini dilaksankan sesuai jadwal di 

setiap masjid dan musholla. 

3. Bidang seni dan olahraga 

Kegiatan di bidang seni dan olah raga yang telah dilaksanakan 

mendapat respon yang sangat baik dari warga.Pada setiap kegiatan 

yang diselenggarakan terdapat jumlah peserta yang sangat 

banyak.Terdapat pula keikutsertaan warga dalam menyediakan sarana 

dan prasarana pendukung disetiap kegiatan. 

  Beberapa bidang kesenian dan olahraga yang kami 

programkan antara lain: 

Pelatihan bidang kesenian 

a. Pelatihan kerajinan tangan 

1) Memberikan pelatihan membuat origami untuk anak-anak SD 

Pelatihan ini dilaksanakan di posko KKN UAD dengan sasaran 

anak-anak SD. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 

Februari 2017 yang berjumlah sekitar 10 anak yang sangat 

antusias dalam kegiatan ini. Setelah selesai karya dari pelatihan 

tersebut diberikan kepada anak untuk dipasang di rumah. 

2) Menyelenggarakan pelatihan pembuatan tempat jarum 

menggunakan kain flannel untuk ibu-ibu. 



 
 
 

147 
 

Pelatihan ini dilaksankan pada tanggal 30 Januari 2017 yang 

semulanya untuk ibu-ibu namun diganti oleh anak-anak SD usia 

10 hingga 12 tahun. Hal ini dikarenakan antusias yang tinggi 

dari warga untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang 

pembuatan tempat jarum dari kain flannel. 

3) Melatih pembuatan celengan mini dari botol bekas 

Program ini dapat terlaksana pada tanggal 6, 8 dan 13 Februari 

2017 dengan sasaran anak-anak untuk melatih hidup hemat dan 

rajin menabung.Tempat kegiatan ini di posko KKN UAD 

dengan bahan dan alat yang mudah ditemui oleh anak-anak 

yaitu botol bekas. 

4) Mengajarkan pembuatan bros dari pita 

Pada program kerja ini dapat terlaksana. Pelaksanaan dari 

program kerja ini ,dilaksanakan pada 30 Januari, 13 dan 18   

Februari 2017. Tempat dari kegiatan ini adalah posko KKN 

UAD. Tujuan dari pelaksanaan program kerja ini adalah 

memberikan pengetahuan kepada anak-anak tentang cara 

membuat bros dari pita menggunakan garpu. 

 

5) Membuat tempat pensil dari botol plastik 

Pada program kerja ini dapat terlaksana. Pelaksanaan dari 

program kerja ini ,dilaksanakan pada 9 Februari 2015. Tempat 

dari kegiatan ini adalah posko KKN UAD. Sasaran pada 



 
 
 

148 
 

program ini yaitu anak-anak SD Tujuan dari pelaksanaan 

Program kerja ini adalah meningkatkan kreatifitas pada anak-

anak dalam membuat tempat pensil dengan alat yag mudah 

ditemui oleh anak.  

6) Membuat gantungan kunci dari kain flannel. 

Pada program kerja ini dapat terlaksana. Pelaksanaan dari 

program kerja ini ,dilaksanakan pada 15 Februari 2015. Tempat 

dari kegiatan ini adalah posko KKN UAD.Sasaran pada 

program ini yaitu anak-anak SD Tujuan dari pelaksanaan 

program kerja ini adalah meningkatkan kreatifitas pada anak-

anak dalam membuat gantungan kunci sehingga dapat 

mengkreasikan warna pada gantungan kuncitersebut. 

7) Mengajarkan pembuatan tempat pensil dari stick es krim 

Pada program kerja ini dapat terlaksana. Pelaksanaan dari 

program kerja ini ,dilaksanakan pada 12 Februari 2015. Tempat 

dari kegiatan ini adalah posko KKN UAD. Sasaran pada 

program ini yaitu anak-anak SD Tujuan dari pelaksanaan 

Program kerja ini adalah meningkatkan kreatifitas pada anak-

anak dalam membuat tempat pensil dari stick es krim yang telah 

disediakan oleh mahasiswa sendiri.  

b. Pelatihan gerak dan lagu 

1) Memberikan sosialisasi gerak dan lagu 
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Kegiatan ini bertujuan mengenalkan kepada anak tentang gerak 

dan lagu yang telah disediakan dari LPM untuk nantinya 

dilombakan di tingkat kecamatan. 

2) Melatih gerak dan lagu 

Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 2, 6, 9, 13 dan 18 

Februari 2017 dengan sasaran anak-anak yang merupakan 

kegiatan divisi dan dilombakan di tingkat kecamatan. 

c. Pelatihan olahraga 

1) Penyelenggaraan pembinaan olahraga badminton 

Program ini dilaksankan pada tanggal 6 dan 20 Februari 2017 

dengan sasaran anak-anak dan remaja di dusun Dukuh.Kegiatan ini 

merupakan kegiatan untuk menggerakkan kembali anak-anak dan 

remaja dalam bidang olahraga khususnya badminton.Adapun 

kendala dalam kegiatan ini adalah pengumpulan remaja yang agak 

sussah dikarenakan waktu yang terbatas. 

2) Penyelengaraan pelatihan TONIS  

Pelatihan ini merupakan program kerja divisi yang nantinya 

dilombakan di tingkat kecamatan dengan sasaran anak-anak SD. 

Program ini dapat terlaksana pada tanggal 5, 8 dan 13 Februari 

2017.Lomba TONIS sendiri dilaksankan pada tanggal 15 hingga 17 

Februari di GOR Klisat.  

4. Bidang Tematik dan Non Tematik  
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  Bidang Tematik merupakan kegiatan yang memiliki tema. 

kegiatan Bidang tematik dan non tematik yang kami programkan 

antara lain: 

a. Pendataan data akta perceraian, pernikahan dan kelahiran 

Pendataan ini merupakan program kerja yang berupa 

pendataan masyarakat di Dusun Dukuh dengan mendata 

jumlah perceraiian yang terjadi, jumlah pernikahan dan angka 

kelahiran dalam periode 1 tahun.Pendataan ini lakukan 

kepada ibu-ibu kader yang ada di Dusun Dukuh. 

b. Penyuluhan mencegah perilaku bully/korban bully 

Penyuluhan ini merupakan salah satu tempat untuk 

mencegah terjadinya perilaku bully yang sering dilakukan 

oleh anak-anak. Dimana penyuluhan ini memberikan 

pembelajaran kepada anak-anak untuk tidak mengejek atau 

menyakiti teman, dampak yang timbul dari perilaku bully 

sehingga dengan adanya peyuluhan ini diharapkan akan 

merubah perilakunya nanti. 

c. Pendataan KK (Kartu Keluarga) 

Pendataan KK di Dusun Dukuh bertujuan untuk 

mengetahui jumlah  KK dan jumlah penduduk.  

d. Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat 
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Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat yang 

disasarkan untuk anak-anak bertujuan untuk menanamkan 

kebiasaan untuk hidup bersih dan sehat. 

e. Penyuluhan SADARI 

Dengan adanya penyuluhan SADARI yang dilakukan untuk 

remaja putri dan ibu-ibu diharapkan mampu memberikan 

pengetahuan untuk mengenal ciri-ciri atau tanda-tanda 

adanya penyakit kanker payudara. 

f. Pembuatan poster keluarga sehat 

Adanya poster keluarga sehat diharapakan mampu 

memberikan pengetahuan mengenai indikator keluarga sehat. 

g. Pelatihan kreatifitas dari benang woll 

Pelatihan ini bertujuan untuk mengasah kreatifitas anak-

anak dalam berkreasi.Dengan media benang woll yang 

dijadikan hiasan. 

h. Pelaksanaan kebersihan lingkungan 

Pelaksanaan kebersihan lingkungan yang dilakukan tiap 

minggu ini diharapakan akan terus dijalankan oleh warga 

Dusun Dukuh. Dengan pembagian tugas per RT untuk lokasi 

kebersihan lingkungan. 

i. Penyuluhan ZIS 

Penyuluhan ini memberikan pengetahuan mengenai ZIS 

(Zakat, Infaq dan Shodaqoh) untuk remaja.Dengan adanya 
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penyuluhan ini mampu memberikan kesadaran kepada 

remaja untuk melakukan ZIS sesuai dengan kemampuannya 

dan untuk mengingatkan kepada masyarakat lainnya untuk 

memenuhi kewajibannya. 

j. Peningkatan melek ilmu 

Penyuluhan ini bertujuan untuk memotivasi anak-anak agar 

semakin rajin dalam menuntut ilmu. Bagaimana pentingnya 

belajar untuk masa depan dan manfaat untuk dirinya sendiri 

serta orang lain. 

k. Pelatihan futsal 

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan teknik-

teknik dalam bermain futsal dan dapat langsung untuk 

mempraktekkannya. 

l. Penyuluhan jenik nyamuk 

Penyuluhan jentik nyamuk dilakukan karena memasuki 

musim penghujan dan untuk mengurangi terjadinya demam 

berdarah.Karena dilingkungan Dusun Dukuh masih banyak 

sawah dan kebun serta di sekitar lingkungan rumah yang 

berpotensi menjadi sarang nyamuk. 

m. Pengadaan perpustakaan masjid 

Pengadaan perpustakaan masjid bertujuan untuk menambah 

semangat dan minat anak-anak dalam membaca buku. Di sisi 
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lain perpustakaan ini diharapkan akan menambah 

pengetahuan anak-anak. 

n. Penyelenggaraan penyuluhan kesehatan reproduksi 

Penyuluhan ini berisikan bagaimana cara menajaga 

kebersihan reproduksi dan dampak yang ditimbulkan dari 

tidak menjaga kebersihan alat reproduksi.  

o. Pelaksanan kebersihan lingkungan 

Kebersihan lingkungan yang dilakukan rutin pada tiap 

minggu ini bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan 

di Dusun Dukuh. 

p. Pelatihan gerak dan lagu 

Pelatihan gerak dan lagu ini dilakukan dalam rangka 

semarak KKN regular 61 yang dilaksanakan di Pendopo 

Kecamatan Pundong, Bantul. 

q. Penyuluhan gemar membaca 

Penyuluhan gemar membaca yang difokuskan untuk anak-

anak bertujuan agar anak-anak berminat untuk giat 

membaca.Dengan adanya penyuluhan ini anak-anak yang 

gemar membaca mendapatka pengetahuan yang lebih luas. 

r. Penyuluhan bahaya merokok 

Penyuluhan ini memberikan pengetahuan mengenai bahaya 

merokok dan kerugian-kerugian yang ditimbulkan darim 

rokok.Dengan adanya penyuluhan ini diharapkan dapat 
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mengurangi jumlah perokok aktif yang ada di Dusun Dukuh 

dan menjadikan Dusun Dukuh menjadi kawasan yang bebas 

rokok. 

s. Penyuluhan peraturan lalu lintas 

Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan 

mengenai peraturan lalu lintas.Diharapkan dengan adanya 

penyuluhan ini dapat memberikan kesadaran pengemudi 

untuk selalu mentaatin aturan dalam berlalu lintas. 

C. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG 
 

1. Faktor-faktor Penghambat 

Pelaksanaan program kerja KKN Reguler teryata tidak sebaik yang 

direncanakan, karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa 

hambatan.  Hambatan-hambatan tersebut antara lain: 

a. Pada saat program dijalankan terdapat beberapa kendala 

diantaranya kurang antusiasnya warga serta cuaca yang kurang 

mendukung, sehingga kurang berjalan secara optimal 

b. Pada kegiatan-kegiatan lainnya waktu pelaksanaannya kurang 

tepat karena bertepatan  dengandi  kegiatan masyarakat 

setempat sehingga  tidak bisa menghadiri program yang 

diadakan oleh Mahasiswa KKN Reguler UAD.   

c. Penyesuaian waktu pelaksanaan program dengan aktivitas 

masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan program mendapat 

sedikit hambatan. 
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2. Faktor-faktor Pendukung 

Dalam melaksanakan program kerja KKN Reguler, selain adanya 

faktor penghambat ada pula faktor-faktor pendukung yang 

mempengaruhi suksenya program kerja KKN Reguler, yaitu: 

a. Adanya tanggapan yang positif dari sebagian warga 

masyarakat.  Adanya sikap saling terbuka dalam suatu 

musyawarah bersama dengan Mahasiswa KKN dan dengan 

adanya warga sekitar yang memiliki pola pandang maju 

sehingga membantu dalam pelaksanaan KKN.   

b. Adanya tanggapan positif dan sikap saling bekerja sama yang 

diberikan oleh pemuda dengan Mahasiswa KKN.  Sehingga 

antara pemuda dan Mahasiswa KKN saling bekerja sama untuk 

memajukan  kegiatan yang ada di lokasi Karangrejo.   

c. Tingginya rasa kekeluargaan masyarakat dengan wilayah 

Dukuh, Seloharjo, Pundong, Bantul Yogyakarta yang 

merupakan modal kerja utama sehingga mudah diajak 

bergotong royong dan membantu dalam pelaksanaan program 

KKN Reguler UAD periode LXI Divisi XIV B 1.   

d. Program kerja yang dilaksanakan mahasiswa KKN Reguler 

UAD periode LXI di wilayah Dukuh Seloharjo Pundong dapat 

dilaksanakan dengan baik berkat kerja sama mahasiswa KKN 

reguler dan warga masyarakat Dusun Dukuh, Seloharjo, 
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Pundong bantul, serta dukungan pemerintah setempat, 

masyarakat dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan 

satu persatu. 



 
 

 
 

 


