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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN EVALUASI 

A. PEMBAHASAN  

  Pelaksanaan program kerja KKN Reguler LXI XII.D.2 dari tanggal 26 

 Januari sampai dengan 24 Februari 2017 di Dusun Saradan, Desa Terong, 

 Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Terdiri dari empat bidang yaitu, Bidang 

 Keilmuan, Keagamaan, Seni dan Olahraga, Tematik dan Non Tematik. Uraian 

 beberapa program tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 

 Selama melaksanakan kegiatan KKN reguler setiap mahasiswa wajib 

melaksanakan dan mengikuti kegiatan yang telah diprogramkan baik 

program unit maupun program kelompok. Setiap mahasiswa KKN reguler 

wajib mengisi buku aktifitas harian yang telah diberikan oleh LPM 

(Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat) yang berisi tentang kegiatan apa 

saja yang dilakukan masing-masing mahasiswa setiap hari selama KKN 

dilaksanakan. Buku harian tersebut kemudian dilaporkan kepada DPL 

(Dosen Pembimbing Lapangan) sebagai bukti keikutsertaan masing-masing 

kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Buku aktifitas harian mahasiswa 
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KKN Reguler Periode LXI Divisi XII.D.2 dikumpulkan bersama laporan 

akhir KKN tersebut. 

 Untuk mengetahui apakah program-program yang telah disusun dan 

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, maka akan kami bahas beberapa 

program yang sudah kami rencakan sebagai berikut : 

1. Bimbingan Belajar 

Bimbingan belaajar merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membantu 

anak-anak dalam memahami pelajaran di sekolah dan dapat membantu 

anak-anak dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah yang 

diberikan oleh guru di sekolah. Adapun bimbingan belajar yang kami 

selenggarakan adalah sebagai berikut : 

a. Bimbingan Belajar Teknologi Informasi/Komputer 

 Pelajaran Teknologi Informasi merupakan pelajaran yang ada di 

sekolah baik sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. 

Dengan memberikan pelajaran komputer dan teknologi informasi 

diharapkan anak-anak dapat memahami dan mengetahui berbagai 

jenis tekonologi informasi. Kegiatan ini bermaksud untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan tentang komputer dan teknologi informasi 

secara global. Kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 16 kali 

selama KKN berlangsung. Sasaran anak-anak yang mengikuti 

bimbingan belajar ini mayoritas adalah anak-anak SMP dan SMA. 
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b. Bimbingan Belajar Bahasa Inggris 

 Pelajaran Bahasa Inggris merupakan pelajaran yang sulit untuk 

dipahami oleh anak-anak, karena Bahasa Inggris adalah bahasa asing 

dan merupakan bahasa internasional. Bahasa inggris memiliki 

banyak tenses atau kata kerja yang belum banyak diketahui oleh 

anak-anak yang ingin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk membantu siswa siswi SD, 

SMP, SMA, Dusun Saradan dalam tercapainya penyesuaian 

akademik sehingga mengembangkan potensinya secara optimal. 

 Kegiatan ini di lakukan karena kurangnya pengetahuan siswa 

akan Bahasa Inggris dan memberikan pengetahuan siswa akan 

Bahasa Inggris itu penting karena merupakan bahasa internasional. 

c. Bimbingan Belajar Fisika 

 Kegiatan ini membantu para siswa siswi SMP, SMA untuk 

mengerti tentang ilmu fisika. Diharapkan dengan kegiatan ini mampu 

memberikan dan mendidik anak-anak menjadi murid yang cerdas dan 

dapat memahami rumus atau teori-teori tentang fisika. 

d. Bimbingan Belajar IPA 

 Bimbinganbelajar IPA membantu anak-anak yang mengalami  

kesulitan tentang sains. Selain itu memahamkan anak-anak tentang  

dunia sains yang akan berguna untuk kehidupannya kelak. 
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e. Bimbingan Belajar IPS 

 Kegiatan ini membantu para anak-anak untuk mengerti  

tentang ilmu sosial baik berupa sosiologi,geografi,sejarah dan  

ekonomi. Kegiatan ini di harapkan mampu mendidik anak-anak  

menjadi murid yang cerdas. Selain itu ilmu sosial dapat diterapkan  

secara langsung di masyarakat.  

f. Bimbingan Belajar Bahasa Indonesia 

 Kegiatan ini bertujuan untuk membantu anak-anak yang  

mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas di sekolahnya.  

Selain itu untuk memberikan pengetahuan lebih mengenai materi  

Bahasa Indonesia yang kurang dipahami selama pembelajaran di  

Sekolah 

g. Bimbingan Belajar Bahasa Jawa 

 Bimbingan belajar aksara jawa, bertujuan untuk mealtih anak-

anak dalam mengenali menulis huruf jawa beserta pasangannyaa 

dengan baik dan benar serta melatih anak-anak dalam membuat 

kalimat dengan menggunakan huruf jawa dan mealtih anak-anak 

dalam berbicara bahasa jawa yang halus. 

2. Penyelenggaraan Sosialisasi Menabung 

 Sosialisasi menabung ini diberikan kepada anak-anak dan remaja 

dusun Saradan, sosialisasi ini yang pertama menjjelaskan pentingnya dan 

manfaat yang didapat dari menabung. Setelah itu memberikan buku 
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tabungan kepada anak-anak yang mengikuti sosialisasi tersebut. 

Diharapkan dari program ini agar anak-anak sudah memikirkan 

bagaimana cara memanage uang sejak dini agar terbiasa menabung dan 

menghilangkan kebiasaan jajan terlalu banyak hingga akhirnya nanti 

manfaat dari mereka menabung bisa dirasakan saat mereka 

membutuhkan uang, misalnya pada awal masuk sekolah untuk membeli 

perlengkapan sekolah yang mereka inginkan. 

3. Pelatihan Mengetik 10 Jari 

 Pelatihan ini diberikana kepada anak-anak SMP, SMA dusun 

Saradan sekaligus memberikan kemampuan bagaiamana mengetik 10 jari 

pada komputer atau laptop agar kelak meraka bisa mahir dan lancar 

dalam mengetik dengan menggunakan 10 jari. Selain itu juga 

menerangkan sedikit langkah-langkah awal dalam mengetik 10 jari. 

4. Pelatihan Pembuatan Kapal Uap 

 Pelatihan pembuatan kapal uapa diberikan kepada anak-anak 

sekolah dusun saradan, kegiatan ini memberikan pengertian dan cara 

bagaimana membuat kapal uap dan memberikan pengertian serta 

langkah-langkah dalam membuatnya dan mempraktekkannya secara 

langsung di air. 

2. Bidang Keagamaan 

a. Pendampingan TPA 

1. Melakukan bimbingan mengaji iqro 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Al-Qur’an. 
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 Pengadaan bimbingan iqro ini dimaksudkan untuk membantu 

anak-anak agar dapat membaca al-qur’an sejak dini. Agar mulai dari 

kecil mereka sudah hafal dan mengenal huruf-huruf hijaiyah. Selain 

itu dengan adanya kegiatan ini dapat mengurangi bermain anak yang 

kurang bermanfaat karena lebih bermanfaat untuk mengaji. 

2. Mengajarkan cara berwudhu dan bertayamum 

 Mengajarkan cara berwudhu dan bertayamum kepada anak-anak  

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kita terhadap tata cara  

berwudhu yang baik dan benar. Tayamum secara bahasa berarti yang  

artinya maksud, niat atau tujuan sedangkan secara istilah dalam 

syari’at adalah sebuah peribadatan kepada Allah berupa mengusap 

wajah dan kedua tangan dengan menggunakan sho’id (permukaan 

bumi) yang bersih. Tayamum ini boleh dilakukan apabila tidak ada 

air, sakit, air yang tersedia untuk keperluan hajat tertentu, tidak akan 

cukup bila dipakai wudhu.  

3. Hafalan surat-surat pendek 

 Hafalan surat pendek bertujuan untuk melatih hafalan anak  

terhadap surat-surat pendek yang biasa digunakan untuk bacaan 

sholat dan agar anak-anak dapat melafalkannya dengan benar dan 

juga agar dapat menambah rasa cinta terhadap Al-qur’an dan untuk 

menambah semangat anak-anak dalam menghafal surat-surat pendek. 

4. Mengajarkan do’a sehari-hari 
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 Program hafalan do’a sehari-hari ini untuk mendukung program  

hafalan do’a sehari-hari agar anak-anak lebih cepat dalam menghafal 

dan menerapkan dalam aspek kehidupan sehari-hari mereka. 

5. Menceritakan kisah para nabi 

 Kegiatan ini menceritakan cerita nabi dan cerita Islami yang lebih  

membangun kecintaan terhadap Nabi dan Allah. 

b. Pendampingan pengajian rutin 

 Pengajian rutin ini dilakukan selain untuk menambah ilmu 

tentang agama dan juga untuk menjalin silaturahmi dengan warga. 

Pengajian ini dilakukan oleh anak-anak TPA yang dilaksanakan setiap 

hari jum’at setelah ashar di dusun Saradan. 

c. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh (FAS) 

 Kegiatan ini merupakan perlombaan yang diberikan kepada anak-

anak TPA di susun saradan, diharapkan dengan kegiatan perlombaan ini 

dapat membangkitkan semangat anak-anak TPA dalam mempelajari ilmu 

agama. 

 

3. Bidang Seni dan Olahraga 

a. Pelatihan Seni 

1. Pelatihan gerak dan lagu bai anak-anak dusun saradan diharapkan 

mampu meningkatkan kebersamaan antar anaka-anak dan juga 

melatih keterampilan anak-anak dalam menari. 
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2. Pelatihan keterampilan bernyanyi lagu daerah 

Pelatihan bernyanyi diharapkan agar anak-anak mengingat lagu-lagu 

daerah yang ada di Indonesia sehingga menimalisir anak-anak agar 

tidak lupa dengan lagu daerah. 

3. Pelatihan membuat gambar mozaik dan pembuatan bingkai foto 

Melakukan pelatihan kepada anak-anak SD dalam keterampilan 

menggambar di dusun saradan. Hal ini diharapkan mampu 

mengetahui bakat menggambar mereka sehingga dapat terus 

ditingkatkan dan di asa kemampuannya. 

4. Penyelenggaran lomba mewarnai 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah keterampilan anak-anak 

dalam mewarnai gambar yang telah ditentukan oleh teman-teman 

mahasiswa KKN Reguler dan juga melalui kegiatan lomba mewarnai 

dapat membuat anak-anak bergembira satu sama lain. 

5. Pelatihan Olahraga 

a. Penyelenggaraan senam ibu-ibu 

Penyelenggaran senam ibu-ibu ini diharapkan untuk 

menumbuhkan semangatdan kepedulian tentang hidup sehat. 

b. Pelatihan Tonis 

Tonnis merupakan olahraga baru di Indonesia. Yaitu olahraga 

yang memadukan antara tennis dan badminton yang bed pemukul 

nya menggunakan seperti bed ping pong tetapi lebih besar. 
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Ukuran lapangan yang digunakan seukuran lapangan badminton. 

Pelatihan tonnis ini diharapkan dapat menambah wawasan 

olahraga bagi remaja dusun Saradan.  

c. Pengadaan jalan sehat dan santai 

Pengadaan jalan sehat dan santai merupakan bentuk pengakraban 

warga dengan mahasiswa KKN sehingga terus terjalin hubungan 

kekuargaan satu sama lain dan tentunnya menyehatkan. 

d. Penyelenggaraan permainan gobak sodor 

Permainan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan 

kebersamaan tim dan juga kelincahan dalam berlari untuk 

menghindari musuh-musuh yang menghalangi.  

4. Bidang Tematik dan Tematik 

 

a. Penyelenggaraan tanaman toga 

Penyelenggaraan tanaman toga merupakan kegiatan bersama 

yang dilakukan semua unit yang bertujuan untuk memberikan 

tanaman yang dipakai oleh seluruh masyarakat dusun Saradan 

dan bisa menjadi tanaman yang menyehatkan. 

b. Pelatihan inovasi makanan mocaf 

Pelatihan inovasi makanan mocaf merupakan kegiatan bersama 

yang dilakukan oleh smeua divisi yang bertujuan untuk 

memberikan pelatihan inovasi makanan kepada ibu-ibu. Program 
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pelatihan ini diharapkan membuaat peserta memiliki banyak 

inspirasi terhadapa pengolahan makanan dari mocaf. 

c. Pelaksanaan Non Tematik 

1. Pelatihan Tonis dan Gerak Lagu 

Perlombaan tonis dan gerak lagu yaitu program kecamatan 

yang diselenggarakan untuk mempererat tali silaturahmi anrar 

des se-kecamatan serta menjadi ajang kebolehan anak-anak 

dalm bidang olahraga dan seni. Dalam kegiatan ini, ana-anak 

yang memakili dusun masing-masing akan turut adil menjadi 

peserta lomba dan berjuang untuk menjadi juara dalam 

pertandingan. Kegiatan ini juga diselenggarakan bersamaaan 

perlombaan futsal sekecamatan. 

2. Pengelolaan taman baca 

Pengelolaan taman baca diharapkan dapat membantu warga 

dan anak-anak dalam meningkatkan mutu pendidikan, dalam 

hal ini peyediaan koleksi buku yang dikumpulkan denggan 

pengadaan buku untuk anak-anak dalam meningkatkan minat 

baca masyarakat. 

3. Penyelenggaraan agenda Nobar 

Penyelenggaraan nonton bareng merupakan kegiatan bersama 

unit untuk anak-anak. Melalui kegiatan ini anak-anak 

diputarkan silm seputar Muhammadiyah mulai dari sejarah 
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dan tokoh yang Mengajarkan Muhammadiyah. Diharapkan 

melalui kegiatan ini anak-anak dapat memahami sejarah 

lahirnya Muhammadiyah. 

4. Pengadaan dan pembuatan plangisasi 

Pengadaan plangisasi umum diharapkan dapat membantu 

warga dalam melihat arah jalan sesuai arah yang ingin di tuju. 

5. Penyelenggaran Pengajian Perpisahan 

Perpisahan KKN reguler LXI kali ini memberikan kesan dan 

juga pengalaman ketika berada ditengah masyarakat, 

sehingga dalam acara perpisahan kami membuat acara 

pengajian akbar di dusun saradan sebagai bentuk untuk 

memberikan manfaat kepada masyarakat dusun saradan.  

B. EVALUASI 

1. Faktor-faktor Penghambat 

 Dalam pelaksanaan program kerja KKN Reguler tidak sesuai dan 

sempurna sepert yang direncanakan sebelumnya, karena dalam setiap 

pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan. Adapun hambatan-

hambatan tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Pemuda dusun saradan yang masih minim dalam pengetahuan 

terutama dalam pengetahuan ibadah. 

b. Warga dusun saradan yang masih kekurangan sarana dan 

prasarana dalam perangkat desa. 
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2. Faktor-Faktor Pendukung 

 Dalam melaksanakan program kerja KKN Reguler, selain adanya 

faktor penghambat ada pula faktor-faktor pendukug yang mempengaruhi 

suksesnya program kerja KKN Reguler dusun saradan, yaitu : 

a. Adanya tanggapan yang positif dari masyarakat. Hal itu ditunjukkan 

dengan antusias anak-anak, warga dalam berpartisipasi terhadap 

kegiatan KKN yang sudah dilaksanakan. 

b. Program kerja yang dilaksanakan mahasiswa KKN LXI UAD di 

Dusun Saradan, Terong, Dlingo dapat dilaksanakan dengan cukup 

baik berkat kerja sama mahasiswa KKN dan dukungan dari 

masyarakat sekitar. 


