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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN EVALUASI 

A. Pembahasan  

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dengan 

cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di 

tengah-tengah masyarakat yang berada di luar kampus dan secara langsung 

mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang 

dihadapi. Kegiatan KKN Reguler Periode 61 unit XII B1 telah dilaksanakan 

di Pedukuhan Bunder 4 Desa Banaran Kecamatan Galur Kabupaten Kulon 

Progo Yogyakarta. Secara umum program kerja yang telah disusun sebelum 

pelaksanaan KKN dapat terlaksana dengan baik walaupun ada beberapa 

kendala yang mengakibatkan beberapa program kerja dilaksanakan kurang 

baik. 

Pada bab ini kami akan membahas dan mengevaluasi kegiatan-

kegiatan yang telah kami laksanakan selama KKN dari tanggal 25 januari 

2017  hingga, 23 Februari 2017 adapun hal-hal yang akan dibahas adalah 

kegiatan yang terkait dengan bidang keilmuan, keagamaan, seni dan 

olahraga, tematik dan non tematik yang mana bidang-bidang tersebut 

disusun terlebih dahulu sebagai sebuah rencana. Namun dalam 

pelaksanaannya ada beberapa kendala yang kami hadapi diantaranya adalah 

terbatasnya dana, prasarana, dan ada juga kegiatan yang tidak sesuai 
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rencana. Akan tetapi hampir setiap program terlaksana dengan baik dan 

mendapat tanggapan positif dari masyarakat sekitar. 

Berikut ini adalah program kerja yang telah terlaksana selama satu 

periode KKN di pedukuhan 4 Bunder, Banaran, Galur, Kulon Progo : 

1. Bidang Keilmuan  

a. Pelatihan Jaritmatika 

Program ini bertujuan untuk melatih anak belajar menghitung 

dengan metode yang sederhana dan cepat. Pelatihan jaritmatika ini 

sangat diminati oleh anak-anak sehingga progam kerja ini 

terlaksana dengan lancar. 

b. Penyelenggaraan English Progam 

Progam kerja ini terdiri dari melatih tentang English Area  dan 

melatih pembuatan Recount Text untuk anak-anak. Progam kerja 

ini  terlaksana dengan baik karena antusias anak-anak sangat tinggi 

dan lingkungan di dusun pampang sangat mendukung. 

c. Penyelenggaraan bimbingan belajar  

Bimbingan belajar dilaksanakan oleh 6 mahasiswa dari 

program studi yang berbeda, yaitu PGSD, PMAT, PBI, PFIS, PAI, 

dan BK. Bimbingan belajar adalah kegiatan mendampingi anak-

anak dalam mengerjakan tugas sekolah dan belajar. Dari kegiatan 

tersebut kita juga dapat memberikan pengetahuan lain sesuai 

dengan pelajaran yang diberikan. 
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Kegiatan ini dilakukan diluar jam sekolah ataupun disaat waktu 

kosong antara jam 14.00 WIB sampai selesai. Sasaran bimbingan 

belajar yaitu anak-anak SD dan SMP akan tetapi tidak semua 

berjalan sesuai dengan jadwal yang direncanakan karena terbentur 

progam kerja yang tidak terjadwal. Secara keseluruhan kegiatan 

bimbingan belajar terlaksana dengan baik. 

d. Pembuatan Alat Peraga 

Progam kerja ini melatih anak membuat alat peraga sederhana 

tentang suhu. Progam kerja ini terlaksana dengan lancar karena 

antusias anak-anak sangat tinggi untuk bereksperimen dalam 

membuat alat peraga termometer sederhana. 

e. Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) 

Pupuk Organik Cair (POC) adalah Pupuk yang berbentuk cair 

yang dibuat dengan bahan organik dengan cara fermentasi. 

Pembuatan POC menggunakan fermentor EM4 (Efektifitas 

Mikroorganisme 4) dan bahan yang diguanakan yaitu sampah 

organik seperti kulit buah, serasah daun, serabut kelapa dan 

sebagainya. Alat yang digunakan juga sederhana yaitu ember, 

karung plastik dan pisau. 

Tujuan pelatihan pembuatan pupuk organik cair (POC) yaitu 

untuk memanfaatkan sampah organik yang ada di pedukuhan 4 

bunder yang sangat melimpah Karena sebagian besar mata 

pencahariaan sebagai petani. Selain itu pelatihan pembuatan POC 
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ini dapat digunakan warga sebagai pupuk kimia yang sering 

mereka gunakan dalam bercocok tanam. Sasaran dari pelatihan 

pembuatan POC yaitu ibu-ibu petani dipedukuhan 4 bunder. 

Program ini berjalan dengan lancar karena ibu-ibu menerima 

dengan baik ilmu yang telah diberikan. 

f. Penanaman Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Secara Veltikultur 

Program penanaman TOGA secara vertikultur meliputi penanaman 

tanaman obat yang sering dimanfaatkan sebagai obat dalam rangka 

memenuhi kebutuhan obat keluarga yang ditanaman secara 

vertikultur untuk menghemat lahan. Program ini berjalan dengan 

baik dan lancar. 

g. Pelatihan Menulis 

Pelatihan menulis merupakan suatu program yang melibatkan anak 

SD untuk belajar menulis dengan baik dan benar. Program ini 

berjalan dengan baik dan lancar, anak-anak pun senang ketika 

mereka belajar menulis. 

h. Penyuluhan Gemar Menabung Sejak Dini 

Program ini merupakan suatu cara yang mengupayakan anak-anak 

untuk belajar menabung sedari dini. Program ini berjalan dengan 

baik dan lancar. 

i. Pemberian Layanan Bimbingan Kelompok 

Program kerja ini terdiri dari berbagai bidang layanan bimbingan 

konseling. Bidang yang dilaksanakan meliputi bidang bimbingan 
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kelompok, konseling individual, pelayanan bimbingan konseling 

untuk meningkatkan rasa percaya diri. Program ini terlaksana 

dengan lancar karena materi dan layanan yang diberikan bersumber 

dari kehidupan sehari hari. Sasaran program ini beraneka ragam di 

mulai dari anak-anak sampai remaja. Seluruh peserta yang hadir 

dalam layanan ini sangat antusias dan merasa memiliki banyak 

manfaat. 

j. Pelatihan Pembuatan Insectarium 

Insectarium adalah sampel jenis serangga hidup yang ada di alam, 

sampel yang digunakan yaitu berupa serangga yang diawetkan. 

Hewan yang digunakan yaitu dari filum arthropoda (hewan beruas-

ruas) seperti : capung, belalang, kumbang, lebah, semut, jangkrik 

dan sebagainya. Insectarium berupa awetan-awetan kering 

serangga, dilabeli, dan disimpan di dalam kotak serangga. Alat 

yang digunakan untuk membuat insectarium sangat praktis yaitu 

jaring, botol pembunuh (killing bottle), amplop kertas,jarum 

pentul, kertas karton, staplus, kapas, dan gabus (sterofoam). 

Sedangkan bahan yang digunakan adalah serangga yang akan 

diawetkan dan alcohol. 

Sasaran pelatihan pembuatan insectarium yaitu anak-anak SD 

di pedukuhan 4 Bunder. Tujuan pelatihan pembuatan insectarium 

yaitu untuk memberikan pengetahuan tentang insecta (serangga) 

sejak usia dini. Dapat mempelajari bagian-bagian tubuh serangga 
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awetan akan lebih menarik bagi anak daripada mempelajari gambar 

di buku. Pengawetan serangga sering diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan pada masa yang akan datang dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan . Adanya awetan akan membantu pengadaan alat 

peraga dan koleksi. Anak-anak sangat senang ketika belajar 

membuat Insectarium. 

k. Pelatihan Pendidikan Agama Islam 

Pelatihan ini bertujuan melatih anak dalam biang agama yang 

terdiri dari ilmu tajwid, menulis huruf hijaiyah, sosialisasi 

thaharah, pelatihan azan dan belajar murottal. Program ini berjalan 

dengan lancar karena anak-anak menerima pelajaran dengan baik 

dan senang. 

2. Bidang Keagamaan 

a. Pembinaan TPA 

Taman Pendidikan Al-Quran di pedukuhan 4 bunder fokus  

pada pengajaran membaca Iqro dan Al-Quran. Proses belajar 

membaca Iqro dan Al-Quran di pedukuhan 4 bunder berada di 

masjid Al-Hikmah dibimbing langsung oleh ustad dan ustadzah 

dari yayasan TPA Al-Muhsin. Jadwal TPA yaitu satu minggu 

penuh dengan jadwal yang berbeda-beda setiap santrinya. Maka 

dari itu materi agama yang lain juga harus diajarkan diantaranya 

hafalan doa sehari-hari, menceritakan kisah nabi, nama-nama nabi, 
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sifat-sifat allah, tatacara sesuci, dan pendampingan penulisan huruf 

arab sangat tepat untuk diterapkan pada saat pendampingan TPA. 

Tujuan mengajarkan materi agama selain iqro dan al-quran 

yaitu untuk menambah wawasan mereka tentang agama islam dan 

diharapkan mampu dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Semua kegiatan pendampingan TPA terlaksana dengan sangat 

baik. Antusias anak-anak juga sangat bagus ditunjukan dengan 

keaktifan mereka mengikuti kegiatan. 

b. Penyelenggaran Pengajian Umum 

Progam kerja ini terlaksana dengan lancar, pengajian yang dihadiri 

dari berbagai kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan anak-

anak dilaksanakan pada malam selasa tanggal 21 Februari 2017. 

c. Penyampaian Materi Keagamaan 

Kegiatan kultum dilakukan setelah shalat subuh dan shalat 

magrib. Tujuan dilakukan kultum yaitu untuk memahami tafsiran 

ayat-ayat al-quran dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-

hari. Kegiatan Kultum terlaksana sesuai jadwal dan berlangsut 

khitmat dalam pelaksanaannya. Kultum dilaksanakan enam kali di 

masjid al-hikmah. Materi yang disampaikan dengan tema berbeda-

beda Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini, hanya saja 

jamaah shalat subuh tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan 

jamaah shalat magrib dan isya. 
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3. Bidang Seni dan Olah Raga 

a. Pelatihan pembuatan kerajinan tangan 

Progam kerja ini terdiri dari pelatihan pembuatan gantungan kunci 

dari sedotan, pembuatan tempat pensil dari botol bekas, pelatihan 

membuat anyaman dari kertas, pelatihan membuat kerajinan dari 

kardus, pelatihan kerajinan tangan dari stik es krim, pelatihan 

membuat kerajinan dari kertas (origami), pelatihan membuat 

celengan dari bahan bekas, pelatihan pembuatan bunga dari 

sedotan. Progam kerja ini terlaksana dengan baik karena anak-anak 

menyukai dengan kerajinan.     

b. Pelatihan TONNIS 

Program ini bertujuan untuk mengenalkan olahraga Tonis kepada 

warga pedukuhan 4 bunder dan untuk menumbuhkan bibit atlet 

olahraga. Program ini berjalan dengan lancar.  

c. Pelatihan Gerak dan Lagu 

Progam kerja ini bertujuan untuk melatih gerak dan lagu untuk 

anak untuk usia anak TK dan SD, program ini juga bertujuan untuk 

menumbuhkan bibit seniman. Progam kerja ini terlaksana dengan 

baik karena anak-anak sangat antusias. 

d. Penyelenggaran Jalan Sehat 

Progam kerja ini terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan 

waktu yang sudah direncanakan. Antusias anak-anak, pemuda dan 
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orang tua di pedukuhan 4 bunder sangat tinggi sehingga peserta 

jalan sehat banyak. 

4. Bidang Tematik/ Non Tematik 

a. Pembuatan media pembelajaran 

Program ini bertujuan memberitahukan kepada anak bahwa media 

pembelajaran dapat dibuat dari bahan-bahan yang ada disekitar 

kita. Adapun beberapa media pembelajaran yang dilaksanakan 

diantaranya pembuatan kartu uno matematika, pembuatan ular 

tangga berbasis matematika, pembuatan puzzle, pelatihan Ms. 

Word, percobaan archimedes, percobaan kapal uap, percobaan 

lampu lava dan percobaan gunung meletus. Program ini berjalan 

dengan baik dan lancar. 

b. Penyelenggaraan literasi anak 

Program ini bertujuan untuk memerikan sarana kepada anak-anak 

di dusun 4 Bunder, diantaranya membuat mading anak, 

memberikan buku untuk anak sehingga bisa dipelajari oleh anak-

anak.program ini berjalan dengan lancar dan mendapat respon 

positif dari warga. 

c. Penyelenggaraan Bank Sampah 

Program ini diberikan untuk ibu-ibu rumah tangga agar mereka 

dapat memanfaatkan sampah yang digunakan sehari-hari sehingga 

bernilai ekonomi. Program ini berjalan dengan lancar. 
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d. Penyelenggaraan Pelatihan Seni 

Progam kerja ini terlaksana dengan baik dengan sasaran anak-anak. 

Anak-anak sangat antusias untuk mengikuti pelatihan seni dari 

berbagai macam bahan. 

e. Penyuluhan Pencegahan Demam Berdarah (DB) 

Program penyuluhan demam berdarah terlaksana dengan baik. 

Kegiatan ini mendapat respon positif dari warga masyarakat di 

dusun 4 Bunder, selain penyuluhan pencegahan dini demam 

berdarah warga juga dibagikan abate.  

f. Penyuluhan Bulying 

Program ini bertujuan untuk memberitahukan kepada anak-anak 

agar tidak melakukan tindakan Bullying terhadap sesamanya, 

karena dengan tindakan bullying dapat menyebabkan anak malu, 

dan mengalami sakit mental. Program ini nerjalan dengan baik dan 

lancar. 

g. Pelatihan Pembuatan Bubur Tim 

Pelatihan pembuatan bubur tim ini merupakan suatu program yang 

diberikan untuk ibu-ibu, khususnya mereka yang memiliki balita, 

program ini berjalan dengan baik dan lancar. 

h. Pelatihan Pembuatan Sabun Cuci 

Program ini bertujuan untuk melatih ibu-ibu dalam membuat sabun 

cuci piring, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk 

melengkapi kebutuhan sehari-hari dan membuka peluang isaha 
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bagi ibu-ibu di dusun 4 Bunder. Program ini berjalan dengan baik 

dan lancar. 

i. Pelatihan Pembuatan Nata de Coco 

Program ini bertujuan untuk melatih ibu-ibu dalam pembuatan 

Nata De Coco yang berasal dari air kelapa, selain itu program ini 

diharapkan dapat membuka peluang usaha, karena di dusun 4 

Bunder sangat banyak pohon kelapa yang dapat dimanfaatkan dan 

di olah menjadi suatu produk. Program ini berjalan dengan lancar, 

karena antusias ibu-ibu dalam belajar membuat Nata De Coco 

sangat tinggi.  

j. Penyelenggaraan Lomba dan Pelatihan Mocaf se-Kecamatan  

Progam kerja ini bertujuan untuk melatih anak-anak dan 

memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mnyaklurkan 

bakat yang dimiliki dan menciptakan peluang usaha untuk ibu-ibu 

dalam produksi makanan dari mocaf. Progam ini terlaksana dengan 

baik. 

k. Pengadaan Sarana dan Prasana Dusun 

Pengadaan sarana dan prasarana dusun merupakan program yang 

berisi penerangan jalan di dusun 4 Bunder, program ini tdak 

terlaksana karena ada hambatan dan waktu yang tidak 

memungkinkan untuk dilakukannya program ini. 
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l. Pelaksanaan kerja bakti 

Progam kerja ini meliputi kerja bakti di lapangan voli, masjid, dan 

lingkungan sekitar rumah warga dusun 4 Bunder. Kegiatan ini 

terlaksana dengan baik dan lancar karena pihak warga dan karang 

taruna sangat mendukung progam kerja kami.  

B. Evaluasi 

Pelaksanaan program/kegiatan KKN secara garis besar dapat 

berjalan dengan baik. Faktor yang sangat membantu dalam kelancaran 

semua program/kegiatan KKN adalah dukungan serta partisipasi warga 

masyarakat dusun 4 Bunder  yang sangat antusias terhadap program kerja 

KKN. Namun dalam pelaksanaan kegiatan KKN mahasiwa juga menemui 

beberapa kendala antara lain: penyesuaian waktu kegiatan 

1. Faktor-faktorPenghambat 

Pelaksanaan program kerja KKN tidak sepenuhnya lancer. Ada 

beberapa kendala dan hambatan yang membuat program berjalan kurang 

optimal.Tetapi kendala dan hambatan tidak menjadi masalah yang berarti 

untuk tidak terlaksananya progam kerja yang telah disusun. Adapun 

beberapa kendala yang sering dijumpai oleh peserta KKN adalah sebagai 

berikut: 

a. Keterlambatan waktu pada saat pelaksaanan kegiatan. 

b. Terbatasnya dana dari mahasiswa Kuliah Kerja Nyata, sehingga 

program  yang sudah direncanakan kurang maksimal dalam 

pelaksanaannya. 
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c. Kurangnya persiapan dalam menyelenggarakan kegiatan. 

d. Pada kegiatan-kegiatan tertentu, waktu pelaksanaan kurang tepat 

karena seiring dengan berlangsungnya kegiatan kerja penduduk. 

e. Form yang diberikan oleh LPM tidak sesuai dengan pembekalan yang 

diterima oleh mahasiswa. 

2. Faktor-faktorPendukung 

Selain hambatan-hambatan tersebut diatas, ada pula beberapa faktor 

yang sangat membantu dalam melaksanakan setiap program, antara lain: 

a. Adanya semangat gotong royong dan kebersamaan dari segenap 

warga masyarakat dusun 4 Bunder. 

b. Adanya dukungan penuh dan kerjasama dari perangkat desa seperti 

Kepala Dukuh, Ketua RT, Ketua RW, warga masyarakat, pemuda, 

tokoh – tokoh masyarakat dan pemuka agama. 

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

dengan antusias masyarakat yang dalam berpartisipasi terhadap 

berbagai macam kegiatan Kuliah Kerja Nyata. 

d. Semangat anak-anak di dusun 4 Bunder untuk mengikuti progam 

bimbingan belajar dan TPA. Hal ini ditunjukkan dengan antusias 

anak-anak yang selalu hadir dalam kegiatan bimbel dan TPA.  

3. Sumber Dana 

Dalam melaksanakan KKN tidak bisa dipungkiri dana sangat 

diperlukan untuk penunjang setiap kegiatan. Dana tersebut sangat 
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dibutuhkan untuk memperlancar program kerja KKN yang akan 

dilaksanakan. Adapun beberapa sumber perolehan dana berasal dari: 

1. Iuran mahasiswa 

2. Dana stimulant program Universitas 

3. Dana dari masyarakat 

Perolehan dana dari beberapa sumber tersebut dilaokasikan untuk 

masing-masing kegiatan. 

 

 

 

 

 


