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BAB IV

PEMBAHASAN DAN EVALUASI

A. PEMBAHASAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN)  yang dilaksanakan di Dusun Klepu 2, Desa

Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul secara efektif

dimulai pada tanggal 24 Januari 2017 sampai 22 Februari 2017. Selama

mahasiswa KKN  berada di lokasi dan melaksanakan program, mahasiswa

tidak lepas dari kekurangan- kekurangan. Dari pelaksanaan program-

program tersebut, masing- masing bidang telah berhasil dilaksanakan

meskipun dengan beberapa kendala.

1. Program Unit

a. Bidang Keilmuan

Pada bidang keilmuan terdapat beberapa program kerja unit

terutama pada bidang posdaya yang terdiri dari berbagai macam

kegiatan. Program keilmuan yaitu bimbingan belajar yang

dilaksanakan setiap hari. Antusias semangat anak-anak dalam belajar

sangat luar biasa. Pada program bimbingan belajar dilaksanakan pada

tanggal 25, 27-31 Januari, 1-4 Februari, 6-11 Februari, 13-16

Februari,18-20 Februari Adapun sasarannya adalah warga dusun

Klepu 2 atau lebih khususnya anak-anak.
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b. Bidang Keagamaan

Pada bidang keagamaan terdapat dua program kerja unit yaitu TPA,

pengajian, dan tadarus. Pada program TPA dilaksanakan selama 12

hari dengan durasi 50 menit, kemudian pelaksanaan pengajian akbar

pada tanggal 3 dan 17 Februari 2017, sedangkan pelaksanaan tadarus

dilaksanakan 2 x, yaitu tanggal 3 dan 17 Februari 2017.

c. Bidang Seni dan Olahraga

Pada bidang seni dan olahraga ada program kerajinan seperti

pembuatan celengan, lomba menulis&mewarnai kaligrafi,

pendampingan lomba tonis, Pendampingan senam setiap hari sabtu

bersama ibu-ibu, latihan gerak dan lagu dan latihan tonis.

d. Bidang Pendukung

Pada bidang tematik/pendukung yaitu Peningkatan kualitas

sumberdaya manusia menuju masyarakat yang maju dan mandiri. Di

dusun Klepu 2 dapat berjalan dengan baik. Awalnya dengan rapat

tokoh masyarakat kemudian sosialisasi tentang program kerja pada

tanggal 25 Januari 2017. Bidang tematik dan non tematik

menyelenggarakan kerajinan sampah organik dibentuk seperti dompet,

bunga, tatakan gelas yang dilakukan dengan lancar. Dan juga

diadakan pelatihan kue berbahan dasar mocaf yang di lombakkan

setiap dusun, acara di laksanakan di balai kelurahan banjarejo.

Adapun untuk anak-anak di selennggarakan permainan ular tangga
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namun diselipkan dengan ilmu pengetahuan umum yang dilaksanakan

dua kali yaitu tanggal 14, 16 Februari 2016. Kemudian ada

pengadakan pengorganisasian stiker nomor rumah 1 dusun yang pada

tanggal 21 Februari 2017 ini merupakan program unggulan dari

program kerja unit.

2. Program Individu

a. Bidang Keilmuan

Pada bidang keilmuan individu meliputi program-program yang

sesuai dengan program studi  peserta KKN masing-masing,

diantaranya bimbingan kelompok, pemutaran video, pelatihan Bahasa

inggris, pengajaran ilmu Indonesia, jaritmatika, buta warna,

pendampingan posyandu.

b. Bidang Keagamaan

Pada bidang keagamaan individu pengajaran fiqih tentang sholat,

hafalan surat-surat pendek, hafalan nama malaikat, doa sehari-hari,

hafalan rukun islam dan rukun iman, berlatih huruf hijaiyah,

menceritakan kisah nabi-nabi, praktek adzan, baca Al Qur’an,

pengajaran tajwid, hafalan ayat kursi.

c. Bidang Seni dan Olahraga

Pada bidang seni dan olahraga individu meliputi pentas seni seperti

lomba mewarnai kaligrafi, lomba gerak dan lagu yang dilombakan di

kelurahan Banjarejo. Kemudian diadakannya pameran hasil karya
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pelatihan anak-anak, contohnya ada pembuatan celengan, bingkai

foto, tempat aksesoris, pot bunga lukis, kalung dan gelang dari manik-

manik. Ada juga diadakan senam bersama warga terutama ibu-ibu di

dusun Klepu 2 setiap hari Sabtu. Semuanya kegiatan diatas terlaksana

dengan lancar.

d. Bidang Pendukung

Pada bidang pendukung individu ada mengadakan pelatihan

pengolahan makanan berbahan dasar jagung, bolu kukus ubi ungu dan

puding jagung. Ada juga pengadaan pelatihan mainan parasut,

pengembangan kesadaran kesehatan melalui pengajaran mencuci

tangan dengan baik dan benar, pembuatan herbarium dan pengolahan

makanan dari bahan jagung yaitu pembuatan rolade jagung.

B. EVALUASI

1. Bidang Keilmuan

Mahasiswa KKN dalam melaksanakan kegiatan ini tidak mendapat

kendala yang cukup besar hanya ada sedikit kendala saat pembagian waktu,

karena terkadang pada waktu semua unit ada kegiatan lain dan semangat

anak akan belajar jadi harus menunggu sebentar.

2. Bidang Keagamaan

Mahasiswa KKN dalam melaksanakan program kerja bidang

keagamaan tidak mengalami kendala apapun, karena seluruh program

kerja keagamaan baik individu maupun kelompok terlaksana dengan baik
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dan lancar. Seluruh warga mendukung dan dapat bekerja sama dengan

mahasiswa KKN. Kemudian semangat belajar anak-anak sangat baik

terlihat saat ada jam TPA anak-anak sudah datang sebelum jam yang

telah ditentukan.

3. Bidang Seni dan Olahraga

Program seni dan olahraga sebagian besar telah terlaksana, walaupun

dalam pelaksanaannya ada sedikit kendala tentang persiapan dan cara

penyajiannnya

Program seni dan olahraga yang lain secara umum telah terlaksana

dengan baik, terutama pelatihan-pelatihan dan  pembuatan berbagai

macam kreasi sangat diminati oleh anak-anak dan remaja.

4. Bidang Pendukung

Sebagian besar program kerja pada bidang pendukung telah berjalan

dengan lancar. Namun ada beberapa tambahan program kerja baru yaitu

pemberian bibit cabai dan cara penanamannya dengan baik ke seluruh

warga dusun Klepu 2 agar dapat maju dan tumbuh dengan baik juga

dapat terkenal dipasaran.


