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  BAB II 

RENCANA KEGIATAN 

Hasil pengamatan langsung atau survei di lapangan dijadikan dasar 

penyusunan program kegiatan KKN. Rencana program kegiatan KKN Reguler 

unit VI.C.1 tertuang dalam matriks dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan, 

manfaat, serta sasaran dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Program-program 

tersebut direncanakan atas beberapa pertimbangan seperti penyesuaian target yang 

akan dicapai mahasiswa, kebutuhan dan kondisi masyarakat juga peningkatan 

kemajuan masyarakat di Padukuhan Keruk, sehingga program yang 

diselenggarakan bermanfaat dan mampu dikembangkan oleh masyarakat. 

Berikut ini merupakan Rencana Kegiatan Program KKN UAD unit VI.C.1 

sesuai dengan matriks, yakni: 

1. Bidang Keilmuan 

Pada bidang keilmuan, mahasiswa KKN UAD unit VI.C.1 menyusun 

Program Kegiatan sesuai dengan keilmuan yang dimiliki oleh masing-

masing mahasiswa untuk dapat diterapkan di masyarakat.  

a. Penyelenggaraan Desa Sehat dan Interaksi yang baik kepada remaja 

(psikoedukasi bahaya seks bebas dan kesehatan reproduksi). 

b. Membuat POCI (Pohon cita-cita) dan Komunikasi Positif Pada Anak. 

c. Penyelenggaraan penyuluhan Keluarga Sehat mental (pola asuh dan 

membangun keluarga samawa). 

d. Pengenalan jaritmatika bagi anak SD. 
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e. Pengenalan bangun ruang untuk anak SD. 

f. Melaksanakan Bimbingan Belajar Matematika  (himpunan dan 

diagram). 

g. Pelatihan dan Sosialisasi Menghadapi Bencana Alam untuk remaja 

(jenis dan cara evakuasinya). 

h. Penyelenggaraan menonton film tata cara evakuasi bencana. 

i. Bimbingan Belajar PPKn untuk SD. 

j. Bimbingan Belajar IPS Sejarah untuk SD. 

k. Mengajarkan Calistung pada anak TK/PAUD. 

l. Bimbingan belajar pelajaran Matematika sasaran anak-anak SD kelas 

1-3. 

m. Penyelenggaraan pelatihan menulis cerita. 

n. Bimbingan Belajar Bahasa Indonesia SD dan SMP. 

o. Fun English untuk siswa SD-SMP (lagu dan vidio edukasi). 

p. Bimbingan Belajar Bahasa Inggris. 

q. Penyuluhan metode belajar bahasa inggris bagi remaja. 

r. Melatih bahasa inggris melalui aktivitas outdoor bagi anak. 

s. Pelatihan komunikasi Lisan. 

t. Pelatihan Membuat Poster Persuasif. 

2. Bidang Keagamaan 

Dalam bidang ini terdapat program kegiatan yang berhubungan 

dengan kegiatan Bidang Keagamaan yang dilaksanakan bertempat di 

Masjid Darul Falaah, selain itu kegiatan keagamaan ini dimaksudkan untuk 
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mengaktifkan masjid dengan partisipasi masyarakat. Program tersebut 

diantaranya: 

a. Pendampingan TPA (mengaji dari iqro 1-6 hingga Al-qur’an). 

b. Penyelenggaraan Lomba TPA (Festival Anak Soleh). 

c. Pendampingan membaca surat pendek. 

d. Pendampingan warga. 

e. Pembersihan tempat ibadah. 

f. Menghafal doa sehari–hari. 

g. Pelatihan Penulisan Kaligrafi. 

h. Mendidik anak-anak di dusun Keruk II melalui cerita nabi. 

i. Mendidik anak-anak TPA dengan lagu-lagu islam. 

j. Mengajarkan tata cara Adzan. 

k. Mengajarkan dan mempraktekkan cara ibadah (wudhu dan sholat). 

3. Bidang Seni dan Olahraga 

Dalam bidang Seni dan Olahraga, terdapat program kegiatan yang 

bertujuan untuk mengembangkan bakat seni dan olahraga yang dimiliki 

oleh warga, khususnya anak-anak. Selain itu program kegiatan bidang seni 

dan olahraga ini bertujuan meningkatkan kesehatan jasmani pada usia 

lansia dan menciptakan kreasi bernilai daya jual bagi anak-anak. Program-

program tersebut diantaranya: 

a. Penyelenggaran kreasi menghias dari barang bekas (celengan, mainan 

dan tempat pensil). 

b. Melatih seni gerak dan lagu pada anak-anak. 
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c. Pengadaan  Senam Sehat. 

d. Penyelenggaraan Apresiasi Musik Nusantara. 

e. Penyelenggaraan pelatihan pemanfaatan kain flanel (Teknik sulaman 

dan cara membuat bross). 

f. Pelatihan Puzzle. 

g. Permainan bola kasti. 

h. Pelatihan Tonis. 

i. Pelatihan Seni Kertas menggunakan kertas bekas (Pop up card, Hiasan 

rumah, tempat ATK). 

j. Pelatihan membuat bunga dari bahan baku plastik. 

4. Bidang Tematik dan Nontematik 

Dalam bidang Tematik dan Nontematik yang menjadi program 

utama dalam penyelenggaraan KKN dengan menyesuaikan tema KKN unit 

VI.C.1. Program kegiatan yang direncanakan menyesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat serta memperhatikan aspek pekerjaan warga 

khususnya dominan atas pertanian. Program-program tersebut diantaranya: 

1) Bidang Tematik, meliputi: 

a. Sosialisasi pertanian untuk warga Dusun Keruk II 

b. Sosialisasi tentang petani muda yang kreatif dan inovatif bagi  

pemuda-pemudi. 

c. Penyuluhan pembuatan pupuk organik. 

d. Pelatihan pengolahan hasil pertanian berupa singkong dan jagung 

menjadi olahan makanan. 
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e. Pelatihan pembuatan kreasi kulit jagung. 

f. Pelatihan Pengelolaan Gelas Plastik Bekas menjadi tirai. 

g. Pelatihan Pengelolaan Gelas Plastik Bekas menjadi tudung saji. 

h. Kreasi lampu hias dari bonggol  jagung. 

i. Kreasi tempat pensil dari bonggol  jagung. 

j. Sosialisasi Kewirausahaan berdasarkan SDA yang ada bagi pemuda-

pemudi. 

k. Pembentukan UKM bagi ibu-ibu di dusun keruk II, Banjarejo 

Tanjungsari. 

l. Pengemasan produk. 

m. Pengadaan Sosialisai Perizinan Usaha. 

n. Pemasaran Produk. 

2) Bidang Nontematik, meliputi: 

a. Pengadaan Sosialisasi pelaksanaan program kegiatan. 

b. Pendampingan Pengadaan Plangisasi. 

c. Pendampingan pembuatan profil dusun.  

d. Penyelenggaraan Perlombaan Tonis. 

e. Penyelenggaraan Perlombaan Seni Gerak dan Lagu. 

f. Penyelenggaraan Jalan Sehat bagi warga Tanjungsari. 

g. Perlombaan Pembuatan Tepung Mocarf menjadi ragam olahan kue. 

h. Penyuluhan tentang masalah kesehatan warga Dusun Keruk II, Desa 

Banjarejo, Kec Tanjungsari. 

 


