BAB IV
PELAKSANAAN, HASIL, DAN KENDALA PENDAMPINGAN KELUARGA
4.1 Pelaksanaan
Kegiatan KK Dampingan dilaksanakan oleh mahasiswa KKN-RM XIII di Desa
Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli yang dilakukan minimal 15 kali kunjungan
yang setara dengan 90 jam kegiatan. Pelaksanaan diawali dengan survey dan pengenalan
dengan KK dampingan yang didampingi oleh kelian masing-masing banjar. Selama
pendampingan, mahasiswa melakukan pendekatan dengan berbincang-bincang dengan
keluarga dampingan untuk mengetahui permasalahan yang mereka hadapi dan memberikan
usulan pemecahan permasalahan dengan menyertai informasi-informasi yang berkaitan
dengan permasalah tersebut. Dalam rangkaian kegiatan di KK dampingan, anggota keluarga
sangat terbuka dan antusias menerima kehadiran mahasiswa KKN serta aktif mengikuti
kegiatan yang direncakan oleh mahasiswa.
4.1.1 Waktu
Pelaksanaan kegiatan KK dampingan tersebut dilakukan selama beberapa kali
kunjungan :
Hari, Tanggal : Senin, 25 Juli 2016 s/d Kamis, 27 Agustus 2016
Pukul

: Disesuaikan

Adapun rincian waktu tersebut dapat dilihat pada jadwal kegiatan (bab III).

4.1.2 Lokasi
Lokasi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan KK Dampingan ini adalah Desa
Jehem, Kecamatan Tembuku. Sedangkan tempat tinggal KK Dampingan (Bapak I Wayan
Sekep ) di banjar Antugan , ,Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli.

4.1.3 Hasil
Hasil dalam kegiatan pendampingan ini adalah peningkatan mutu kebutuhan seharihari dari keluarga Bapak I Wayan Sekep dan selanjutnya adanya perubahan perilaku dari
keluarga tersebut tentang perekonomian. yang sudah bisa mengetahui bagaimana cara
menekan pengeluaran biaya dalam sehari –hari dan meningkatkan dan bagi anaknya dapat
meningkatkan mutu belajar agar mengetahui ilmu lebih luas. Dimana selama saya dampingi

bapak Wayan Sekep sudah bisa mengatur perekonomian dengan baik. Anak dari Bapak I
Wayan Sekep juga sudah mengalami peningkatan dalam hal belajar.
4.1.4 Kendala
Selama kegiatan pendampingan berlangsung tidak ada masalah khusus dan berat yang
menghalangi terlaksananya kegiatan. Masalah yang mahasiswa alami umumnya kesulitan
dalam mencari waktu untuk datang berkunjung ke rumah KK dampingan sebab harus
menyesuaikan Aktivitas KK Dampingannya dengan

program akan dilakukan. Kendala

Utama ialah menyamakan waktu dikarenakan keluarga KK Dampingan saya bekerja dari pagi
hingga sore dan baru ada dirumah sekitar jam 6 sore sehingga menyebabkan kegiatan KK
dampingan mayoritas di laksanakan pada malam hari dimana saat itu juga termasuk waktu
beristirahat beliau sepulang bekerja.

