
BAB II 

RENCANA KEGIATAN 

Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan 

permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, disusunlah rencana program dan 

kegiatan. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. 

Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 

A. Subbidang Kelimuan 

1. Pendampingan dalam Penyusunan Laporan Keuangan dalam Proses 

Pembukuan bagi Ibu-ibu PKK 

a. Menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan dan tahapan penyusunan 

laporan keuangan/pembukuan 

2. Pengarahan tentang Menabung bagi anak-anak 

a. Menyelenggarakan pengarahan tentang menabung bagi anak-anak 

b. Mengajak anak-anak untuk menabung dari sebuah “celengan” 

c. Memberikan semangat anak-anak untuk tetap menabung dengan 

membagikan buku tabungan 

3. Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) 

a. Melakukan Sosialisasi tentang pupuk organic cair dari limbah sayuran 

b. Pemahaman tentang Pupuk dan Melakukan pengumpulan bahan-bahan 

untuk pembuatan pupuk 

c. Melakukan pelatihan pembuatan pupuk organic cair 

d. Melakukan pengecekan POC 
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4. Pembuatan Selai dari Kulit Pisang 

a. Melakukan Sosialisasi tentang kandungan dan manfaat dari kulit pisang 

b. Melakukan pelatihan pembuatan selai pisang 

5. Pelatihan Pengenalan Alam Bebas 

a. Mengenalkan berbagai jenis tanaman yang ada di Pedukuhan Kujon Lor 

b. Mengenalkan berbagai jenis binatang dari Insectarium 

6. Pelatihan kesehatan 

a. Memberikan pelatihan tentang kesehatan kepada anak-anak TK Dusun 

Kujon lor 

b. Memberikan pelatihan tentang cara mencuci tangan 

c. Memberikan pelatihan tentang cara menggosok gigi 

7. Pelatihan Komputerisasi 

a. Mengenalkan sejarah, bahaya, manfaat internet dalam kehidupan 

sehari-hari kepada Anak-anak 

8. Pelatihan menggunakan Microsoft Word 

a. Mengenalkan tentang Microsoft Word untuk remaja 

b. Menyelenggarakan pengenalan menu Microsoft Word untuk remaja 

9. Pelatihan Mengetik 10 Jari 

a. Menyelenggarakan pelatihan mengetik 10 jari untuk anak-anak 

10. Pelatihan Corel Draw 

a. Mengenalkan tentang corel draw dan menu-menunya untuk remaja 

b. Menyelenggarakan pelatihan membuat desain menggunakan corel 

draw untuk remaja. 
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11. Penyelenggaraan cara meniup balon dengan botol 

a. Pemahaman tentang cara meniup balon menggunakan botol 

b. Membuat alat peraga sederhana cara meniup balon menggunakan botol. 

c. Melakukan percobaan meniup balon menggunakan botol. 

12. Pelatihan Peer Counseling 

a. Memberikan pelatihan bimbingan peer counseling kepada anak-anak. 

13. Pelatihan Jari Matematika 

a. Mengajarkan operasi hitung dengan cara jari matematika untuk anak-

anak. 

b. Mempraktikkan cara operasi hitung dengan jari Matematika untuk 

anak-anak. 

14. Pengenalan Bangun Datar 

a. Memberikan pengenalan bangun datar berbagai segi empat 

15. Pelatihan jurnalistik 

a. Memberikan pelatihan jurnalistik kepada remaja 

b. Memberikan pemahan tentang teknik dasar membaca berita. 

c. Memberikan pelatihan bagaimana cara menjadi news anchor atau 

reporter pada remaja 

16. Pelatihan dubbing dan tata suara 

a. Memberikan pelatihan dubbing dan tata suara kepada remaja 

b. Memberikan pelatihan tentang menirukan suara karakter tokoh kartun 

pada remaja. 

c. Memberikan pelatihan tentang menirukan iklan radio pada remaja. 
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17. Pengembangan bakat 

a. Mengadakan pelatihan membuat puisi menggunakan gambar seri untuk 

anak SD 

b. Melatih menulis dan membaca yang baik dan benar kepada anak-anak 

c. Mengenalkan teks cerita pendek kepada anak-anak 

d. Membuat sebuah teks cerita pendek dengan bermedia video film 

pendek kepada anak-anak 

18. Pelatihan mendongeng 

a. Mendongengkan sebuah cerita untuk anak usia SD 

b. Melatih belajar mendongeng kepada anak-anak 

19. Penyelenggaraan pembelajaran IPA dengan alat peraga sederhana 

a. Menyelenggarakan pembelajaran IPA menggunakan alat peraga 

dengan anak-anak 

b. Pemahaman tentang kebersihan air 

c. Membuat alat peraga sederhana penjernihan air 

d. Melakukan percobaan penjernian air dengan bantuan alat peraga 

sederhana 

B. Subbidang bimbingan belajar 

1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar untuk anak SD 

2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar IPS untuk anak SD dan SMP   

3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Bahasa Jawa untuk anak SD dan SMP. 

4. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar dengan materi pengenalan sejarah 

komputer untuk anak-anak atau remaja. 
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5. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar dengan materi pengenalan perangkat 

keras pada komputer untuk anak-anak atau remaja. 

6. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar PPkn untuk anak SD. 

7. Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling 

8. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Matematika SD, SMP dan SMA 

9. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Bahasa Inggris  

10. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Bahasa Indonesia untuk  anak SD. 

11. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar IPA untuk anak SD. 

Bidang II : Keagamaan 

A. Subbidang Pangajian TPA Anak-anak 

1. Pengajian umum 

2. Pengelolaan sarana dan prasarana ibadah 

3. Pendampingan TPA 

4. Memberikan pengenalan tentang puasa dan zakat 

5. Memberikan materi akhlak kepada Allah 

6. Memberikan materi akhlah kepada kedua orangtua 

7. Mengenalkan sifat wajib dan sifat jaiz bagi Allah 

8. Pengajaran hafalan surat – surat pendek. 

9. Pengajaran doa sehari – hari. 

10. Mengisahkan cerita nabi 

11. Pendampingan membaca Al-Qur’an 

12. Pengenalan nama – nama malaikat dan tugasnya. 
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13. Memberikan materi tentang surga dan neraka 

14. Mengenalkan lagu satri dan ikrar santri. 

15. Pengajaran tentang materi cara berwudlu’ 

16. Pengajaran tentang materi gerakan sholat 

17. Pengajaran tentang materi doa sholat. 

18. Pendampingan Iqro’ 

19. Penyelenggaraan bimbingan menulis huruf arab 

B. Subbidang Pengajian Rutin Dewasa/Orangtua 

1. Pengajian rutin warga 

C. Subbidang Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah Masjid 

1. Pengelolaan Keindahan Masjid/Mushola 

2.  Melakukan perawatan kebersihan masjid 

Bidang III : Seni dan Olahraga 

A. Subbidang Seni 

1. Pelatihan gerak dan lagu untuk anak - anak. 

2. Pelatihan kerajinan tangan 

a. Membuat mozaik hewan dan buah 

b. Membuat tirai dari bekas minuman gelas 

c. Membuat gantungan kunci dari kain flanel. 

d. Membuat frame dari biji – bijian 

e. Membuat berbagai jenis bentuk melalui kertas lipat. 
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f. Membuat anyamana 

g. Membuat bingkai dari koran bekas 

3. Pelatihan gitar 

a. Memberikan pelathan cord dasar gitar untuk remaja. 

b. Memberikan pelatihan ritem gitar untuk remaja. 

c. Memberikan pelatihan Fingering untuk remaja 

4. Pelatihan gerak dan lagu 

5. Pelatihan Kreativitas 

a. Pelatihan pembuatan origami 

b. Membuat mading 

c. Meronce gelang dan kalung untuk anak-anak 

d. Pelatihan kreasi mewarnai 

e. Pelatihan kreasi menggambar 

B. Subbidang Olahraga 

1. Pelatihan Tonis untuk anak – anak 

2. Melatih anggota badan untuk anak – anak. 

3. Permainan bola Kasti 

4. Pelatihan senam otak 

5. Pelatihan bulu tangkis 

6. Pelatihan permainan tradisional 

a. Engklek 

b. Lompat tali 
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Bidang IV : Tematik dan Nontematik 

A. Subbidang Tematik 

1. Pelatihan pemanfaatan hasil pertanian 

2. Penyelenggaraan pembuatan tanaman Toga. 

B. Subbidang Non tematik 

1. Penyelenggaraan kegiatan bersama se kecamatan 

a. Menyelenggarakan bazar pengelolaan hasil pertanian 

b. Menyelenggarakan lomba gerak dan lagu 

c. Menyelenggarakan lomba tonis 

d. Menyelenggarakan pelatihan mocaf 

2. Penyelenggaraan kerja bakti 

3. Pengadaan sarana dan prasarana 

a. Membuat papan petunjuk jalan 

b. Pengadaan struktur kepengurusan masjid 

c. Membuat peta  

4. Pelaksanaan lomba 

5. Penyelenggaraan penyuluhan tentang Koperasi Usaha bagi masyarakat. 

a. Mengenalkan tentang Koperasi 

b. Menjelaskan pentingnya Koperasi Usaha untuk meningkatkan 

perekonomian desa. 
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6. Penyelanggaran Penyuluhan dan Pelatihan dalam Pemberian Motivasi untuk 

Meningkatkan Jiwa “Enterpreneurship” bagi masyarakat 

a. Memberikan motivasi untuk meningkatkan jiwa “Enterpreneurship” dari 

kisah-kisah orang-orang tersukses  di Dunia bagi masyarakat. 

b. Mengadakan pelatihan Kewirausahaan untuk meningkatkan jiwa 

“Enterpreneurship” bagi para pemuda. 

c. Mengadakan pelatihan E-Commerce (Perdagangan online) bagi para 

pemuda. 

7. Pelatihan Tata Boga  

a. Mengadakan pelatihan pembuatan Nugget bagi Ibu-ibu. 

b. Penyelenggaraan Pelatihan pembuatan pisang aroma. 

c. Pembuatan bola-bola ubi isi coklat untuk ibu-ibu 

8. Pembuatan kerajinan tangan 

a. kerajinan tangan dari botol bekas untuk anak-anak. 

b. Membuat lukisan dengan daun. 

c. Membuat pigura dari sedotan 

d. Membuat celengan dari stik es krim 

e. Mewarnai celengan dari stik es krim. 

f. Membuat celengan dari kertas karton. 

g. Menghias celengan dari kertas karton 

h. Membuat bunga dari pita 

i. Membuat bunga dari kain flanel 

j. Membuat hiasan dinding dari barang bekas 
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k. Membuat tempat alat tulis menggunakan stick 

l. Membuat tempat uang koin menggunakan botol bekas. 

m. Membuat tempat pensil menggunakan koran bekas 

n. Pembuatan Bros 

o. Pelatihan pembuatan mading 

p. Membuat pot bunga menggunakan botol bekas 

q. Membuat rak buku dari kardus bekas 

r. Membuat tempat tisu menggunakan koran bekas 

9. Penyelenggaraan kerja bakti untuk warga. 

10. Pengelolaan sarana dan prasarana ibadah 

11. Penyelenggaraan Pelatihan etika saat berlalu lintas. 

a. Melakukan penyuluhan tentang Pelatihan etika saat berlalu lintas untuk 

anak-anak. 

b. Melakukan pemutaran Video tentang etika saat berlalu lintas untuk anak-

anak. 

12. Penyelenggaraan Program Menabung. 

a. Melakukan sosialisasi pentingnya menabung sejak usia dini untuk anak-

anak TPA. 

b. Memberikan pendampingan anak-anak TPA melaksanakan program 

menabung. 

13. Penyelenggaraan Penyuluhan Botol Bekas Multiguna untuk Menanam 

Sayuran dan Bunga. 

14. Penyuluhan menggunakan internet. 
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a. Memberikan pemahaman tentang bahaya sosial media  untuk anak-anak 

atau remaja. 

15. Pelatihan Komputerisasi. 

a. Mengajarkan tata cara menginstal dan mengenalkan menu-menu aplikasi 

burning CD untuk remaja. 

b. Memberikan langkah-langkah cara burning CD untuk remaja. 

c. Mengajarkan tata cara menginstal dan menggunakan aplikasi antivirus 

untuk remaja 

d. Membimbing dalam SE Google untuk remaja. 

e. Mengajarkan cara membuat email google/gmail untuk remaja. 

f. Mengenalkan aplikasi extract file berbentuk rar untuk remaja. 

g. Mengenalkan menu-menu aplikasi excel untuk remaja. 

h. Mengajarkan formula-formula pada microsoft excel. 

i. Mengajarkan cara menggunkan microsoft Publiser untuk remaja 

16. Melakukan senam 

a. Senam pinguin 

b. Senam gemari 

17. Mengadakan perlombaan menyanyi 

18. Penyuluhan jajanan sehat. 

19. Permainan edukasi dan permainan tradisional untuk anak-anak. 

a. Permainan menyusun menara 

b. Permainan bola ping pong 

c. Permainan memasukkan pensil ke dalam botol 
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d. Permainan yang di modifikasi 

e. Permainan monopoli yang di modifikasi 

f. Permainan tradisional Cublak – cublak sueng 

g. Permainan tradisional petak umpet 

h. Permaianan tradisional gobak sodor 

i. Permainan tradisional egrang batok 

j. Permainan tradisional kelereng 

k. Permainan tradisioanl boi - boinan 

20. Penyelenggaraan sosialisasi tentang Sosial Media untuk remaja. 

a. Menyelenggarakan sosialisasi tentang bagaimana dampak positif dari 

sosial media. 

21. Penyuluhan tentang melek lingkungan untuk anak – anak 

a. Menyelenggarakan sosialisasi peduli lingkungan sejak dini 

22. Pelatihan Public Speaking untuk remaja. 

a. Melatih teknik dan tata cara berbicara di depan umum. 

23. Pelatihan Make Up dasar dan Wardrobe untuk remaja. 

24. Pelatihan berpidato untuk anak - anak 

25. Pelatihan pembuatan bingkai dari kardus 

26. Pelatihan 5W 
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