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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan laporan akhir hasil 

Studi Lapangan Program Studi Televisi dan Film Jurusan Seni Media 

Rekam Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Surakarta ini 

dapat terwujud walaupun masih dalam wujud yang sederhana dan jauh dari 

sempurna.                                                                           

KKN merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa 

Program Studi Televisi dan Film Jurusan Seni Media Rekam Fakultas Seni 

Rupa dan Desain pada semester VI, mata kuliah tersebut bertujuan untuk 

mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam bangku kuliah yang diwujudkan 

dalam pengabdian masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tertentu panitia 

penyelenggara Studi Lapangan menetapkan di Desa Sukoharjo, Kecamatan 

Pacitan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur sebagai tempat untuk 

menyelenggarakan Studi Lapangan. Melalui laporan ini penyusun mencoba 

melaporkan segala kegiatan yang dilaksanakan selama 31 hari yakni mulai 

tanggal 16 Juli-22 Agustus 2014. 

Penyusun juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan sampai 

terwujudnya penyusunan laporan akhir hasil Studi Lapangan ini. 
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Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima 

kasih kepada : 

1. Prof. Dr. Sri Rochana., S.Kar., M.Hum. selaku Rektor ISI Surakarta 

yang memberikan izin dan kebijakannya untuk penyelenggaraan mata 

kuliah Studi Lapangan. 

2. Drs. Henri Cholis, M.Sn. selaku Pembantu Dekan III yang telah 

berperan dalam pelaksanaan Studi Lapangan. 

3. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Afrizal S. Sn., M. A. yang telah 

memberi banyak bimbingan dalam melaksanakan kegiatan ini. 

4. Bupati di Kabupaten Pacitan yang memberikan ijin atas program KKN.  

5. Camat di Kecamatan Pacitan yang berkenan memberikan izin program 

KKN dilaksanakan di desa Sukoharjo. 

6. Kepala desa Sukoharjo yang telah mendukung kegiatan KKN. 

7. Sekretaris Desa yang telah membantu, memberikan banyak masukan 

dan turut megiringi kegiatan KKN. 

8. Mahfud dan Wiwid , pemilik rumah yang telah berkenan menampung 

kami selama 31 hari dan telah memberikan berbagai fasilitas pada kami. 

9. Burhanudin selaku Kepala Sekolah SDN Sukoharjo yang telah member 

izin untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. 

10. Nuning selaku Kepala Taman Kanak-Kanak Taman Putra yang telah 

member izin untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. 

11. Kelompok PKK dan Pengurus desa yang bersedia mengikuti dan 

mendukung kegiatan KKN. 
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12. Adik-adik desa Sukoharjo yang bersedia untuk belajar bersama 

menggambar dan membuat kerajinan daur ulang. 

13. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. 

Penyusun mengakui segala kekurangan dan kelemahan dalam 

laporan ini, karena sangat terbatasnya kemampuan penyusun dalam segala 

hal. Semoga apa yang penyusun tulis dalam laporan ini dapat bermanfaat 

bagi semua. 

 

                           Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Kegiatan 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan mata kuliah wajib yang harus 

ditempuh oleh semua mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain dan Fakultas 

Seni Pertunjukan ISI Surakarta semester VI. Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

merupakan suatu bentuk kegiatan pembelajaran lapangan yang dilaksanakan 

oleh mahasiswa sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Rektor 

2006/IT6.1/PP/2011. Mata Kuliah ini sebagai wujud pengabdian kepada 

masyarakat yang dilaksanakan oleh semua jurusan, meliputi aspek pendidikan, 

penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat.  

Melalui program KKN tiap mahasiswa diharapkan dapat secara langsung 

membaur dengan masyarakat, menggali adanya berbagai potensi seni pada tiap 

daerah, dapat memecahkan segala permasalahan-permasalahan yang ada 

dimasyarakat, serta dapat menemukan segala pemecahan masalah dalam 

bentuk program kerja. KKN sebagai satu kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat, dalam hal ini mahasiswa dapat mengamalkan ilmu, teknologi, dan 

seni yang didapat di Perguruan Tinggi guna memecahkan masalah yang ada di 

dalam masyarakat. 

Program kerja KKN ditempatkan di Desa Sukoharjo, Kecamatan 

Pacitan, Kabupaten Pacitan, sebagai tempat untuk mengamalkan ilmu, 

teknologi, dan seni kepada masyarakat.  Beberapa kegiatan juga dilakukan di 
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Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak, yaitu di SDN Sukoharjo diantaranya 

mendokumentasikan kegiatan mengajar melukis, origami, membuat kerajinan 

dari bahan daur ulang, tari dan  karawitan yang bertujuan untuk memberikan 

teori, praktek, dan apresiasi seni kepada siswa. Sedangkan di Taman Kanak-

Kanak Taman Putra membantu memberikan materi  mewarna dan menulis 

yang bertujuan untuk melatih siswa menghafal jenis-jenis warna, abjad dan 

alphabet dan mendokumentasikan kegiatan mengajar. Selain itu juga 

melakukan kegiatan produksi video profil desa Sukoharjo. 

Pengabdian KKN juga dilaksanakan kepada masyarakat terutama dalam 

kegiatan rontek, yakni membuat dekorasi panggung rontek dengan icon 

gunungan wayang, tari dalam kegiatan rontek, karawitan untuk mengiringi 

rontek dan dokumentasi selama proses kegiatan rontek. Proses yang dilakukan 

dalam kegiatan seni rupa mulai dari mendesain panggung, merancang, 

membangun dan finishing. 

 Pelaksanaan KKN yang diadakan oleh mahasiswa ISI Surakarta 

bertujuan untuk mengaplikasikan berbagai ilmu yang telah didapat dalam 

bangku perkuliahan, untuk memacu interaksi mahasiswa dengan masyarakat 

dan instansi pemerintah yang terkait selama menjalankan program KKN. 
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B. Rumusan Masalah 

Beberapa pemaparan pada latar belakang di atas yang telah disebutkan, 

maka permasalahan yang dapat dirumuskan di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana cara menunjukan potensi kesenian dan kebudayaan desa 

Sukoharjo kepada khalayak luas melalui media rekam ?  

2. Bagaimana memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat tentang 

potensi desa Sukoharjo dalam bentuk audio visual ? 

3. Bagaimana cara mendaur ulang bahan-bahan yang tidak terpakai menjadi 

karya dekoratif dan fungsional yang bernilai seni? 

4. Bagaimana cara untuk mengembangkan apresiasi murid TK Taman Putra 

dalam mewarnai menggunakan crayon? 

5. Bagaimana cara untuk mengembangkan bentuk apresiasi seni rupa dan  

seni pertunjukan kepada siswa SDN Sukoharjo? 

6. Bagaimana proses mendokumentasikan setiap kegiatan KKN di desa 

Sukoharjo ? 

7. Bagaimana peranan mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain dan 

Fakultas Seni Pertunjukan dalam mengamalkan ilmu yang didapat di 

bangku perkuliahan untuk dapat diterapkan kepada siswa-siswa SD, TK 

dan anak-anak di Desa Sukoharjo? 
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C. Tujuan dan Manfaat Kegiatan 

Program Kuliah Kerja Nyata yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juli-

22 Agustus 2014 oleh semua mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan dan 

Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Surakarta adalah kegiatan yang 

diselenggarakan sebagai wujud pengabdian terhadap masyarakat dan instansi 

yang terkait khususnya dalam bidang kesenian. 

1. Mahasiswa dapat menyumbangkan pikiran berdasarkan ilmu yang didapat 

di bangku perkuliahan untuk diterapkan dan diamalkan kepada masyarakat 

desa Sukoharjo, murid-murid TK, murid-murid SD serta anak-anak di desa 

Sukoharjo. 

2. Mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam mengapresiasikan seni 

melalui metode pengajaran kepada murid-murid TK, murid-murid SD 

serta anak-anak di desa Sukoharjo dalam berbagai ilmu yang terkait 

dengan seni pertunjukan dan seni rupa dan desain. 

3. Mahasiswa dapat menumbuhkan minat dan memberikan motivasi kepada 

masyarakat dan instansi, khususnya di desa Sukoharjo dalam bidang seni 

pertunjukan khususnya tari dan karawitan, sedangkan dalam bidang seni 

rupa dan desain khususnya kriya, interior dan pembuatan film.  

Berikut beberapa manfaat yang didapat dalam kegiatan KKN ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang pembuatan dekorasi 

panggung, mulai dari tahap mengonsep, perencanaan bahan, realisasi 

sampai proses finishing darikonsep yang sudah di buat.  

2. Masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang teknik menabuh gamelan 

dan teknik vocal tembang dalam karawitan gaya Surakarta. 

3. Masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang teknik-teknik menari dan 

pembuatan video dokumentasi kegiatan yang ada di desa. 

4. Masyarakat dapat lebih termotivasi dalam membuat kegiatan di desa 

dengan memasukkan unsur-unsur seni rupa dan seni pertunjukan. 

5. Terciptanya regenerasi di kalangan anak-anak mengenai pelestarian seni 

tari, seni karawitan dan seni rupa. 

6. Instansi terkait seperti halnya SD dan TK dapat mengangkat potensi 

daerah sebagai tema matapelajaran SBK di sekolah. 

7. Meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi dengan instansi maupun 

masyarakat, sehingga dapat tercapai hubungan baik yang saling 

menguntungkan bagi semua pihak. 

D. Metode Pendekatan 

Kuliah Kerja Nyata telah diprogramkan dengan pendekatan sosial yaitu 

masyarakat Desa Sukoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. 

Pendekatan sosial ini meliputi pengenalan maksud dan tujuan mata kuliah 

KKN dengan melakukan observasi langsung ke tempat kegiatan dan mencari 

informasi ke instansi yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan KKN. 
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Observasi yang dilakukan dimulai dari tanggal 16 Juli - 25 Agustus 2014 

meliputi beberapa tempat yaitu: 

1. Warga Desa Sukoharjo 

2. SDN Sukoharjo 

3. TK Taman Putra 

4. KelompokPKK 

5. Anak-anak desa Sukoharjo 

Instansi yang terkait dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata meliputi: 

1. Kabupaten Pacitan 

2. Desa Sukoharjo 

E.Metode Kegiatan 

Metode kegiatan Studi Lapangan di Desa Sukoharjo, Kecamatan Pacitan, 

Kabupaten Pacitan yaitu: 

a. Metode Drill 

yaitu pengajar melakukan pelatihan menggambar, mengecat 

menggunakan cat air, membuat kerajinan,origami, latihan menabuh alat-

alat karawitan, latihan vokal, macapat dan latihan tari yang disampaikan 

kepada siswa SD,dan dilakukan saat memasuki jam intra dan 

ekstrakurikuler di luar jam sekolah, pelatihan dilakukan hampir setiap 

hari.Selain itu terdapat kegiatan mengambar di luar sekolah bagi anak-

anak desa Sukoharjo yang dilakukan setiap sore hari setelah selesai 
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madrasah. Kegiatan seperti latihan vokal dan tari juga dilakukan setiap 3 

kali seminggu di penginapan. 

b.Metode Ceramah 

yaitu pengajar secara lisan memberikan penjelasan kepada murid 

mengenai materi yang sedang diberikan, misal : a) dalam seni rupa: warna, 

bentuk, komposisi, sketsa, dsb; b) dalam seni tari: gerakan tari, pola lantai, 

menari menggunakan pom-pom dan selendang sampor dsb; c) dalam seni 

karawitan: teknik vokal, taknik menebuh gamelan, kendang dsb. 

c. Metode Audisi 

yaitu pemilihan murid terbaik pada materi ajar yang sudah terselesaikan 

untuk mendapatkan hadiah dan ikut berpartisipasi tampil dalam acara 

pentas seni, pameran, perpisahan sekaligus penutupan KKN  di Desa 

Sukoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. 

d.Metode Aktivasi Kelompok 

yaitu mahasiswa melakukan apresiasi langsung ikut serta dalam kegiatan 

pentas seni dan rontekyang ada di Desa Sukoharjo. 

e. Metode Pengembangan Kreatifitas 

yaitu pada saat mahasiswa bergabung dengan warga Desa Sukoharjo 

melakukan pelatihan mengambar, mewarnai, tari, karawitan dan vokal 

kepada anak-anak; mengadakan lomba mewarnai TK untuk menarik minat 

anak-anak dalam berkarya. Memberikan sample karya seni dari limbah 

koran, kolase dan botol menjadi produk baru yang fungsional dan inovatif. 
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Memberikan pelatihan karawitan dan teknik vokal dengan gaya Surakarta 

dan tarian tradisional. 

f. Metode bermain 

yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memacu motivasi anak dalam 

belajar, santai tapi serius dan merupakan salah satu upaya untuk 

melakukan pendekatan kepada anak-anak yang  bertujuan untuk 

mengenali karakter masing-masing anak secara lebih mendalam. 

g.Metode visual edukasi 

yaitu kegiatan merangsang motorik anak untuk belajar menggunakan 

media visual berupa gambar-gambar untuk meningkatkan semangat 

mereka dalam belajar maupun berkreativitas seni. 

 

F. Rencana Kerja 

Rencana kerja dapat dibuat setelah mengadakan pendekatan dan 

observasi pada masyarakat setempat. Selanjutnya disusun suatu program kerja 

dengan harapan kegiatan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknnya. Rencana 

yang merupakan langkah awal dari suatu kegiatan ini disusun dan disesuaikan 

dengan kondisi dan situasi kesenian serta permasalahan yang telah diuraikan 

dalam rumusan masalah pada masyarakat Desa Sukoharjo, Kecamatan Pacitan, 

Kabupaten Pacitan. 
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G. Program Kerja 

 

 

Yang Sudah Terlaksana : 

Nama Program 1. Membantu pelatihan seni kerajinan tangan 

menggunakan limbah dan origami untuk SDN Sukoharjo. 

2.Membantu pelatihan mewarnai untuk TK. 

3.Pembuatan video profil desa. 

4.Dokumentasi kegiatan KKN di desa Sukoharjo. 

Latar Belakang Minat seni anak-anak desa Sukoharjo sangat besar. 

Namun, minat tersebut belum tersalurkan dengan baik 

karena terbatasnya pengajar seni pada sekolah tersebut 

untuk saat ini. Minat tersebut sangat tampak pada saat 

sosialisasi program di SDN Sukoharjo dan TK Taman 

Putra , dimana murid-murid sangat antusias terhadap 

program kegiatan yang dicanangkan dari mahasiswa 

KKN. Potensi-potensi yang ada di desa Sukoharjo baik 

sumber daya alam yang melimpah dan kebudayaan 

masyarakat desa Sukoharjo menjadi acuan untuk 

pembuatan video profil desa. 

Tujuan Program 1.Membantu mengenalkan jenis-jenis warna dan 

menghafal alfabet. 

2.Membantu memberikan materi tentang daur ulang 

barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi produk 

yang menarik. 

3. Membantu mengenalkan seni melipat kertas untuk 

menumbuhkan minat siswa terhadap seni rupa dan 

desain. 
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Program Kerja Kendala Solusi 

1. Memberikan materi dan 

praktek tentang 

pembuatan 

deconewspaper. 

- - 

4.Mengenalkan potensi-potensi yang ada di Desa 

Sukoharjo melalui video profil desa. 

Materi Program  1.  Melatih origami. 

 2. Mengajarkan daur ulang kertas koran dan botol aqua 

menjadi produk yang menarik untuk SDN Sukoharjo. 

3. Melatih anak-anak TK mewarnai dan menulis. 

4.Pengambilan gambar untuk profil desa. 

Tahapan Kegiatan 1.Pengertian  seni rupa. 

2.Menjelaskan tujuan dan manfaat belajar kesenian dan 

budaya nusantara. 

3. Pengambilan gambar untuk dokumentasi profil desa. 

Lokasi Pelaksanaan 1.SDN Sukoharjo 

2.TK Taman Putra 

3.Rumah penginapan 

4. Desa Sukoharjo 

Peserta Murid-murid SDN Sukoharjo, TK dan anak-anak desa 

Sukoharjo, masyarakat desa Sukoharjo 

Waktu Pelaksanaan 16 Juli – 22 Agustus 2014 
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2.Memberikan materi dan 

praktek tentang kerajinan 

dari botol bekas. 

 

Banyak kegiatan untuk 

17 Agustus, jam 

belajar-mengajar di 

sekolah sangat kurang. 

Murid-murid diajak ke 

penginapan setiap 

selesai madrasah untuk 

pembuatan kerajinan. 

3.Memberikan materi 

tentang jenis-jenis warna 

dan menulis alfabet 

- - 

4.Memberikan materi dan 

pratek pembuatan kolase 

menggunakan beras. 

Murid-murid kurang 

teliti dan sabar dalam 

menggunakan lem dan 

beras. 

Menambah jam-ajar 

mengajar agar para 

muris tidak terburu-buru 

dalam mengerjakan. 

5.Pembuatan video profil 

desa. 

- - 

Yang Belum Terlaksana  

Program Kerja Kendala Solusi 

1.Mural TK Terbatasnya waktu 

karena tidak ada listrik 

masuk saat malam hari. 

Pengadaan listrik 

dengan mengambil dari 

posyandu. 

 

 

H.Jadwal Kegiatan 

Jadwal Kerja mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain dan Fakultas 

Seni Pertunjukan ISI Surakarta dalam melaksanakan kegiatan KKN di Desa 

Sukoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. 

Jadwal Kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Desa Sukoharjo 
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Hari Jam Kegiatan Materi Penanggung 

Jawab 

Rabu, 16 

Juli 2014 

 

06.00 Pemberangkatan dari 

kampus ISI Surakarta 

- - 

10.00 Penyerahan mahasiswa 

kepada Bupati Pacitan 

- - 

12.00 Penyerahan kepada Kepala 

Desa Sukoharjo dan pemilik 

rumah tinggal  

- - 

21.00 Latihan rontek di Balai 

Desa 

a. Mendokumentasikan 

kegiatan latihan rontek 

-Danang 

Kamis, 17 

Juli 2014 

 

00.00 Kegiatan di rumah tinggal a. Membuat desain untuk 

dekorasi panggung rontek 

di rumah tinggal 

b. Membuat sinopsis rontek 

Sukolaras 

Semua 

anggota 

03.00  Sahur bersama - Semua anggota 

10.00 Menuju Balai Desa  a. Memberikan desain   

panggung yang telah dibuat 

dan menjelaskan dana serta 

bahan untuk keperluan 

dekorasi panggung rontek 

Semua 

anggota 

b. Memberikan sinopsis 

rontek Sukolaras 

10.30 Observasi Melakukan observasi ke 

home industry “Batik Saji“ 

di Desa Sukoharjo 

Semua anggota 

12.30 Menuju Balai Desa Koordinasi ke Balai Desa 

guna meminjam seperangkat 

alat gamelan ke Mbah 

Mamik 

 Semua anggota 
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14.00 a. Belanja bahan-bahan 

untuk dekorasi panggung 

rontek 

Membeli bahan peralatan 

untuk mengecat panggung 

rontek dan beberapa bahan 

untuk membuat hiasan 

dekorasi panggung rontek. 

-Niken 

-Rizkyana 

-Andreas 

-Danang 

22.00 Menuju Balai Desa a. Mendokumentasikan 

kegiatan latihan rontek dan 

kegiatan dekorasi panggung 

rontek 

-Danang 

Jumat, 

18Juli 2014 

00.30 Membuat property rontek Membuat property untuk 

hiasan dekorasi panggung 

rontek 

Semua 

anggota 

03.00  Sahur bersama - Semua 

anggota 

09.00 Menuju balai desa Mengecat panggung rontek. 

Dengan motif mega 

mendung pada semua sisi 

samping panggung rontek. 

-Niken 

-Rizkyana 

-Jarwati 

-Andreas 

-Danang 

17.30  Diundang buka bersama di 

rumah Ibu Kepala TK 

Bersilaturahmi dan sekaligus 

menjalin rasa kekeluargaan 

dengan masyarakat desa 

Sukoharjo 

Semua anggota 

19.00  Mengerjakan property 

rontek 

Melanjutkan membuat 

hiasan dekorasi untuk 

panggung rontek 

-Danang 

-Andreas 

-Niken 

-Rizkyana 

-Jarwati 

-Mambaul 
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Menuju gedung PLUT untuk 

melihat bazaar 

Melihat potensi-potensi 

sector perekonomian desa-

desa di Kabupaten Pacitan 

-Danang 

-Ni Luh Made 

-Andreas 

21.30 Menuju Balai Desa a. Mendokumentasikan 

kegiatan latihan rontek 

-Danang 

Sabtu, 19 

Juli 2014 

00.00  Membuat properti rontek Membuat gunungan wayang 

untuk menghias bagian 

belakang panggung rontek. 

Terbuat dari stereofoam dan 

diberi landasan triplek agar 

dapat berdiri tegak. 

Semua 

anggota 

03.00  Sahur bersama - Semua 

anggota 

14.00  Berangkat pulang ke Solo 

untuk mengambil sepeda 

motor 

 Mendapat  izin DPL untuk 

pulang ke Solo mengambil 

sepeda motor yang 

digunakan untuk alat 

tranportasi. 

-Ni Luh Made 

-Legaria 

-Danang 

-Mambaul 

-Andreas 

Minggu, 20 

Juli 2014 

13.00  Sampai di rumah tinggal 

dari Solo 

Tiba di rumah tinggal dari 

Solo dengan mengendarai 

sepeda motor 

-Legaria 

-Andreas 

-Danang 

 b. Menuju Balai Desa  a. Mendokumentasikan 

kegiatan latihan rontek 

Danang 

00.00 Mengerjakan property rontek 

di rumah penginapan 

Melanjutkan membuat 

hiasan dekorasi untuk 

panggung rontek 

Semua 

anggota 

Senin, 21 

Juli 2014 

03.00  Sahur bersama - Semua 

anggota 
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11.00  Melanjutkan membuat 

property untuk rontek di 

rumah tinggal 

Membuat hiasan bambu kecil 

yang dihias kertas warna-

warni 

Semua 

anggota 

20.00  Menuju Balai Desa Mendokumentasikan 

kegiatan latihan rontek dan 

kegiatan dekorasi panggung 

rontek 

Danang 

00.00 Melanjutkan membuat 

property rontek 

- Semua 

anggota 

Selasa, 22 

Juli 2014 

03.00  Sahur bersama - Semua 

anggota 

09.00  Menuju Balai Desa Melanjutkan menghias 

panggung rontek 

Semua 

anggota 

13.00 Memasang seluruh properti 

panggung rontek 

Memasang hiasan dekorasi 

panggung di kendaraan yang 

dipakai rontek 

Semua 

anggota 

15.00  Mendokumentasi kegiatan 

merias penari di rumah 

warga 

- Danang 

22.00  Menuju alun-alun Kota 

Pacitan 

a. Mendokumentasikan acara 

rontek 

Danang 

b. Membantu delegasi dari 

Desa Sukoharjo untuk 

mendorong mobil yang 

digunakan sebagai panggung 

rontek 

Semua 

anggota 

Rabu, 23 

Juli 2014 

02.30  Berkunjung ke rumah Mbah 

Mamik 

 Selesai acara rontek, 

langsung mampir ke rumah 

tinggal Mbah Mamik untuk 

observasi gamelan dan 

produk-produk seni rupa 

Semua 

anggota 

03.00  Menuju Balai Desa untuk 

sahur bersama 

- Semua 

anggota 
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10.00  Pulang ke Solo Perjalanan pulang menuju 

Solo untuk keperluan 

merayakan Hari Raya Idul 

Fitri 

- Andreas 

-Mambaul 

-Legaria 

-Jarwati 

-Danang 

24-31 Juli 

2014 

-  Liburan Hari Raya Idul Fitri - - 

Jumat, 1 

Agustus 

2014 

10.00  Kumpul di Pendopo ISI 

Surakarta untuk berangkat ke 

Pacitan 

- -Niken 

-Legaria 

-Andreas 

-Danang 

-Rizkyana 

11.00  Dari kota Solo berangkat 

menuju Pacitan 

- -Niken 

-Legaria 

-Andreas 

-Danang 

-Rizkyana 

15.00 Istirahat di Pantai Teleng 

Ria 

Menyempatkan waktu 

berkunjung ke tempat wisata 

di Kabupaten Pacitan 

-Niken 

-Legaria 

-Andreas 

-Danang 

-Rizkyana 

16.00 Sampai di rumah tinggal - -Niken 

-Legaria 

-Andreas 
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-Danang 

-Rizkyana 

22.00 Membahas program kerja Membahas dan menyusun 

program kerja yang akan 

dilaksanakan di desa 

Sukoharjo 

Semua 

anggota 

Sabtu, 2 

Agustus 

2014 

12.00 Dikunjungi oleh Mbah 

Mamik di rumah tinggal 

Silahturahmi Semua 

anggota 

16.00 Silahturahmi ke rumah 

Mbah Mamik 

Belajar nembang Semua 

anggota 

18.00 Silahturahmi ke rumah 

Kepala Desa 

 Membahas program kerja 

yang telah disusun 

Semua 

anggota 

Minggu, 3 

Agustus 

2014 

12.00 Membuat posko KKN Membuat posko KKN dari 

bahan triplek 

Semua 

anggota 

15.00 Berkunjung ke Pantai 

Pindakan 

Menyempatkan waktu 

berkunjung ke tempat wisata 

di Kabupaten Pacitan 

Semua 

anggota 

Senin, 4 

Agustus 

2014 

07.00 Menuju SDN Sukoharjo a.Halal bihalal dan 

perkenalan dengan murid-

murid SD 

Semua 

anggota 

b.Membuat jadwal pelajaran 

khususnya bidang seni  

12.00 Berkunjung ke posko 18 di 

Kelurahan Pacitan 

- Semua 

anggota 

20.00 Menyiapkan bahan ajar 

untuk murid-murid SD 

- Semua 

anggota 

Selasa, 5 

Agustus 

2014 

07.00 Mengajar Sd kelas 3 dan 4  Perkenalan dan memberikan 

materi tentang 

deconewspaper 

Semua 

anggota 

Mendokumentasikan 

kegiatan belajar-mengajar 
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08.45 Menuju desa Kayen untuk 

mendokumentasikan 

kegiatan mengajar 

karawitan kelas 5 dan 6 

Mengambil foto kegiatan 

murid SD Sukoharjo belajar 

karawitan 

Danang 

Mendokumentasikan 

kegiatan belajar mengajar di 

TK 

Dokumentasi kegiatan 

mengajar menggambar di TK 

Danang 

10.10 Mendokumentasikan 

kegiatan mengajar tari kelas 

4, 5 dan 6 

Dokumentasi kegiatan 

mengajar tari di balai desa 

Danang 

15.00 Mendokumentasikan 

kegiatan mengajar 

menggambar 

- -Danang 

19.00 Menyiapkan bahan ajar 

untuk besok 

- Semua 

anggota 

Rabu, 6 

Agustus 

2014 

08.00 Dokumentasi latihan tari 

murid-murid kelas 1,2 dan 3 

di Balai Desa dengan materi 

tari “Cublak-cublak 

suweng” 

- Danang 

08.30 Dokumentasi kegiatan 

mengajar mewarnai dan 

menulis murid TK 

- Danang 

Menuju desa Kayen untuk 

dokumentasi kegiatan 

mengajar karawitan 

- Danang 

13.00 Mengajari murid-murid 

kelas 4,5 dan 6 membuat 

pom-pom untuk property 

tari di penginapan 

- Semua 

anggota 

14.00 Memotongi Koran untuk 

pembuatan deconewspaper 

- Semua 

anggota 
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19.00 Rapat koordinasi pentas 

akhir KKN di kelurahan 

Sukoharjo 

Mewakili posko KKN desa 

Sukoharjo untuk menghadiri 

rapat koordinasi pentas akhir 

KKN 

-Danang 

-Ni Luh Made 

00.00 Membahas hasil rapat 

mengenai pentas akhir 

KKN di penginapan 

- Semua 

anggota 

Kamis, 7 

Agustus 

2014  

07.00 Memberikan materi 

ketrampilan murid-murid 

kelas 2 dan 6 

Kelas 2 di berikan materi 

untuk membuat kolase 

sedangkan kelas 6 membuat 

kerajinan kap lampu dari 

botol aqua bekas 

-Niken 

-Rizkyana 

-Jarwati 

-Andreas 

Mendokumentasikan 

kegiatan 

Danang 

08.30 Membantu mengajar anak-

anak TK 

Dokumentasi kegiatan 

mengajar anak-anak TK 

-Niken 

-Rizkyana 

-Jarwati 

-Danang 

 Dokumentasi kegiatan 

mengajar karawitan SD  

kelas 5 dan 6 di Desa 

Kayen 

- Danang 

09.30 Dokumentasi kegiatan 

mengajar tari kelas 4,5 dan 

6 

- -Danang 

11.30 Membantu memotongi 

Koran untuk bahan 

ketrampilan deconewspaper 

- -Niken 

-Rizkyana 

-Jarwati 
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13.00 Mengajari murid-murid SD 

membuat pom-pom untuk 

property tari di penginapan 

- Semua 

anggota 

17.00 Menuju SD Membantu membuat 

property untuk sepeda hias 

Semua 

anggota 

19.00 Menghias sepeda hias Menghias sepeda hias 

dengan kertas warna-warni 

dan memasang property pada 

sepeda 

-Andreas 

-Danang 

Jumat, 8 

Agustus 

2014 

08.00 Menuju SD Membantu menghias sepeda -Niken 

-Andreas 

-Rizkyana 

-Jarwati 

 Mendokumentasikan 

kegiatan 

-Danang 

11.00 Mengecat property sepeda 

hias di rumah tinggal 

 Mengecat bagian sayap 

kupu-kupu yang akan di 

pasang di sebelah kanan dan 

kiri sepeda 

Semua 

anggota 

14.30 Membuat pom-pom 

bersama murid-murid SD di 

rumah tinggal 

- Semua 

anggota 

15.00 Menuju SD untuk menghias 

sepeda  

- Semua 

anggota 

20.00 Melanjutkan mengecat 

property sepeda hias di 

rumah tinggal 

- Semua 

anggota 

21.00 DPL datang berkunjung  Evaluasi kegiatan selama 

KKN 

Semua 

anggota 
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Sabtu, 9 

Agustus 

2014 

09.00 Mural TK Mural tembok kelas TK -Niken 

-Rizkyana 

-Jarwati 

-Andreas 

-Danang 
Mendokumentasikan 

kegiatan 

- 

15.00 Menuju SD  Mengecek persiapan sepeda 

hias dan membantu kegiatan 

menghias sepeda 

-Danang 

-Andreas 

-Niken 

-Rizkyana 

-Jarwati  

15.00 Mural TK Melanjutkan kegiatan mural 

di TK 

-Danang 

-Andreas 

-Niken 

-Rizkyana 

-Jarwati 

 19.00 Editing video profil desa - -Danang 

-Andreas 

 20.00 Menyiapkan materi untuk 

besok 

- Semua 

anggota 

Minggu, 10 

Agustus 

2014 

09.00 Melanjutkan property 

sepeda hias bersama anak-

anak SD 

- -Danang 

-Andreas 

-Niken 

-Rizkyana 

-Jarwati 
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09.30 Menuju SD  Memasang property sepeda 

hias 

-Danang 

-Andreas 

-Niken 

-Rizkyana 

-Jarwati 

13.00 Mural TK - -Danang 

-Andreas 

-Niken 

-Rizkyana 

-Jarwati 

16.00 Pengambilan gambar untuk 

video profil desa 

Melakukan pengambilan 

gambar di persawahan dan 

kegiatan masyarakat desa 

Sukoharjo 

-Danang 

-Andreas 

17.00 Menuju pantai Pancer  Pengambilan gambar untuk 

dokumentasi kegiatan 

perpisahan di Desa 

Sukoharjo 

-Danang 

-Andreas 

-Niken 

-Rizkyana 

-Jarwati 

19.30 Menyiapkan bahan-bahan 

dan materi untuk prakarya 

murid-murid SD kelas 1 

dan 2 

- -Danang 

-Andreas 

-Niken 

-Rizkyana 

-Jarwati 

07.00 Mengajar SD kelas 1 dan 2  Materi yang diberikan 

adalah kolase 

-Andreas 
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Senin, 11 

Agustus 

2014 

-Niken 

-Rizkyana 

-Jarwati 

08.00 Mengajar tari kelas 3 - -NI Luh Made 

-Legaria 

 Mendokumentasikan 

kegiatan 

Danang 

09.30 Membantu menghias 

sepeda di SD 

- Semua 

anggota 

10.30 Melanjutkan property 

sepeda hias yang belum 

selesai di rumah tinggal 

Membuat bentuk sayap 

untuk hiasan bagian 

belakang sepeda 

Semua 

anggota 

15.00 Menuju SD untuk 

memasang property sepeda 

hias 

- Semua 

anggota 

17.00 Pengambilan gambar untuk 

video profil desa 

Mengambil gambar di 

perbukitan dan tebing dan 

wawancara perangkat desa 

Sukoharjo 

-Danang 

-Andreas 

Selasa, 12 

Agustus 

2014 

07.00 Melanjutkan membuat 

mascot sepeda hias 

Membuat mascot berupa 

kepala serangga yang terbuat 

dari kertas semen 

-Danang 

-Andreas 

-Niken 

-Rizkyana 

-Jarwati 

10.00 Memasang mascot sepeda 

hias di SD 

Memasang mascot di bagian 

depan sepeda 

-Danang 

-Andreas 

-Niken 

-Rizkyana 
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-Jarwati 

12.00 Mendokumentasikan 

kegiatan sepeda hias di 

Kabupaten 

- -Niken 

-Jarwati 

-Danang 

15.00 Makan bersama Kepala TK 

dan teman-teman peserta 

sepeda hias dari SDN 

Sukoharjo 

- -Danang 

-Andreas 

-Niken 

-Rizkyana 

-Jarwati 

16.00 Sampai di rumah tinggal 

dan membahas program 

kerja besok 

- Semua 

anngota 

Rabu, 13 

Agustus 

2014 

07.00 Membantu mengajar SD 

kelas 5 

 Memberikan materi 

finishing gerabah 

menggunakan bahan-bahan 

alam 

-Niken 

-Jarwati 

-Rizkyana 

-Danang  Mendokumentasikan 

kegiatan 

08.10 Dokumentasi mengajar tari 

kelas 1,2 dan 3 

- -Danang 

09.35 Dokumentasi mengajar 

karawitan di Desa Kayen 

kelas 5 dan 6 

- -Danang 

 

15.00 Editing video profil desa Proses editing sebagian 

video profil desa disaat 

waktu luang  

-Danang 

-Andreas 

19.00 Mengelem Koran untuk 

prakarya Sd kelas 3 dan 4 

 

- -Andreas 

-Niken 
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-Rizkyana 

-Jarwati 

-Danang Mendokumentasikan 

kegiatan 

- 

 20.00 Menuju desa Ketepung  Membantu posko KKN desa 

Banjar Rejo Kec. Kebon 

Agung dalam kegiatan 

wayang orang 

-Andreas 

-Danang 

Kamis, 14 

Agustus 

2014 

09.30 Dokumentasi mengajar tari 

di Balai Desa 

- -Danang 

10.00 Menuju desa Kayen untuk 

membantu mengajar 

karawitan 

- -Ni Luh Made 

-Mambaul 

-Andreas 

-Legaria 

-Jarwati 

-Danang 

15.00 Pengambilan gambar untuk 

video profil desa 

Mengambil gambar tempat 

atau fasilitas umum yang 

terdapat di desa Sukoharjo 

-Danang 

-Andreas 

19.00 Proses editing video profil 

desa 

- -Danang 

-Andreas 

Jumat, 15 

Agustus 

2014 

07.00 Membantu murid SD 

Sukoharjo persiapan lomba 

gerak jalan 

- -Andreas 

-Danang 

-Jarwati 

-Rizkyana 

09.00 Dokumentasi latihan 

karawitan 

- -Danang 
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13.00 Dokumentasi mengajar tari 

kelas 4,5 dan 6 

- -Danang 

19.00 Rapat di desa Ploso  Membahas pentas 

perpisahan KKN se-

Kecamatan Pacitan 

-Danang 

-Andreas 

22.00 Proses editing video profil 

desa 

Mulai menyusun urutan 

gambar 

-Danang 

-Andreas 

Sabtu, 16 

Agustus 

2014 

08.00 Proses editing video Membuat naskah narasi dari 

susunan gambar pada proses 

editing 

-Danang 

-Andreas 

16.00 Latihan upacara 17 Agustus 

di SD Sukoharjo  

Mengikuti latihan upacara 

bersama masyarakat desa 

Sukoharjo 

-Mambaul 

-Danang 

-Jarwati 

-Rizkyana 

19.30 Kunjungan dari DPL - Semua 

anggota 

Minggu, 17 

Agustus 

2014 

08.30 Upacara bendera di 

Lapangan SD Sukoharjo 

Mendokumentasikan 

kegiatan upacara 17 Agustus 

desa Sukoharjo 

-Danang 

10.00 Melanjutkan proses editing 

video profil 

- -Danang 

15.00 Pengambilan gambar video 

profil desa 

Pengambilan suara untuk 

keperluan narasi video profil 

desa 

-Danang 

-Rizkyana 

Senin, 18 

Agustus 

2014 

07.30 Membantu mengajar 

origami kelas 1, 2. 3 

- -Niken 

-Rizkyana 

-Jarwati 

-Danang 
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08.00 Dokumentasi mengajar tari 

anak-anak kelas 1 dan 2 

 Mengajar anak-anak yang 

sudah dipilih untuk tampil di 

acara perpisahan KKN 

-Danang 

Selasa, 19 

Agustus 

2014 

08.00 Dokumentasi mengajar tari  - -Danang 

10.00 Editing video slideshow 

foto dokumentasi 

Membuat video slideshow 

foto-foto selama kegiatan 

KKN di desa Sukoharjo dan 

akan ditayangkan saat acara 

perpisahan KKN 

-Danang 

 

19.00 Acara perpisahan KKN se-

Kecamatan Pacitan 

Mengikuti acara perpisahan 

KKN se-Kecamatan Pacitan 

Semua 

anggota 

Rabu, 20 

Agustus 

2014 

08.00 Membantu membuat 

panggung untuk Acara 

perpisahan KKN di Desa 

Sukoharjo 

Bersama dengan masyarakat 

desa Sukoharjo membuat 

panggung di depan balai 

desa 

-Danang 

-Andreas 

10.00 Memasang dekorasi untuk 

panggung Acara perpisahan 

KKN di Desa Sukoharjo 

Memasang karya-karya 

murid SD untuk dekorasi 

-Danang 

-Andreas 

-Niken 

-Jarwati 

-Rizkyana 

12.00 Membantu merias anak-

anak yang akan tampil tari 

- Semua 

anggota 

19.00 Acara perpisahan KKN di 

Desa Sukoharjo 

Menampilkan acara bertema 

kesenian dan hiburan bagi 

masyarakat desa Sukoharjo 

Semua 

anggota 

Kamis,21 

Agustus 

2014 

09.00 Mural TK Melanjutkan kegiatan mural 

pada dinding kelas TK 

-Danang 

-Andreas 

-Niken 

-Jarwati 
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-Rizkyana 

12.00 Editing video profil desa Memasukan narasi kedalam 

editing video dan memulai 

proses rendering video profil 

desa 

-Danang 

 

16.00 Memberikan dvd profil desa 

Sukoharjo 

Memberikan dvd profil desa 

Sukoharjo kepada bapak 

Mahfud selaku perangkat 

desa Sukoharjo 

-Danang 

Jumat,22 

Agustus 

2014 

06.00 Mempersiapkan barang 

bawaan untuk dibawa 

pulang ke Solo 

- Semua 

anggota 

09.00 Menuju ke pendapa kantor 

bupati Pacitan 

Mengikuti acara pelepasan 

mahasiswa KKN  

Semua 

anggota 

16.00 Berpamitan kepada pemilik 

rumah tinggal dan 

masyarakat desa Sukoharjo 

- -Danang 

-Jarwati 

-Niken 

-Andreas 

-Rizkyana 
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BAB II 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

Pada dasarnya pelaksaaan Studi Lapangan Mahasiswa Jurusan Seni Rupa 

Murni, TV dan Film,Desain Interior, Kriya Seni yang bernaung dibawah 

Fakultas Seni Rupa dan Desain kemudian mahasiswa Jurusan Seni Tari, 

Karawitan, Teater, Pedalangan dan Etnomusikologi yang bernaung dibawah 

Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta meliputi tahap 

persiapan kegiatan. Sebelum melaksanakan kegiatan perlu adannya persiapan. 

Persiapan yang kami peroleh adalah bekal pengetahuan teoritis dari panitia 

penyelenggara Studi Lapangan ISI Surakarta. 

A.Tahap Persiapan 

Sebelum terjun ke lapangan, mahasiswa peserta Studi Lapangan 

diwajibkan mengikuti pembekalan yang dilaksanakan oleh panitia 

penyelengara Studi Lapangan, sebagai bahan persiapan dalam menghadapi 

segala sesuatu yang terjadi di lapangan. Pembekalan tersebut dilaksanakan 

pada tanggal 10-12 Juli 2014di Teater Besar. Mahasiswa diberi pengarahan 

tentang tujuan dan manfaat studi lapangan, selain itu juga pemberian materi 

yang bersifat pengetahuan umum dan pengetahuan yang bersifat teori. Materi 

diharapkan dapat menjadi bekal dan kerangka berfikir serta bertindak dalam 

melaksanakan tugas di lapangan. Setelah pemberian materi ini diharapkan 

mahasiswa mampu menerapkan materi kepada objek dengan baik. 
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B.Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan Studi Lapangan selama 31 hari yakni mulai tanggal 

16 Juli sampai 22 Agustus 2014 sebagai berikut : 

a.  Observasi 

Pelaksanaan program Studi Lapangan ISI Surakarta agar berdaya guna 

dan berhasil perlu ditunjang dengan informasi yang lengkap, benar dan terinci 

mengenai situasi dan kondisi lokasi Studi Lapangan. Sehubungan dengan itu 

untuk menentukan lokasi Studi Lapangan dilakukan observasi awal oleh 

pengelola Studi Lapangan beserta Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). 

Selanjutnya observasi dilakukan oleh mahasiswa Studi Lapangan untuk 

menyusun program kerja yang akan dilaksanakan di lokasi yang telah 

ditetapkan. Observasi merupakan salah satu cara untuk mengetahui situasi 

lapangan atau lingkungan. Kegiatan ini selayaknnya harus dilakukan oleh 

mahasiswa karena selama 31hari mahasiswa akan mengabdi kepada 

masyarakat setempat. Selain itu observasi lapangan atau wilayah sangat 

penting bagi penyusun program kerja, karena data atau keterangan yang 

diperoleh tentang keadaan lokasi akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan 

pelaksanaan Studi Lapangan. Adapun langkah – langkah observasi yang 

dilakukan untuk mendapatkan data melalui berbagai cara antara lain:  

1.  Pengamatan Teritorial Desa 

Hal pertama yang dilakukan untuk beradaptasi dan menempatkan diri 

dengan baik di desa Sukoharjo adalah dengan melakukan pengamatan 

terhadap letak geografis, norma-norma sosial, agama, ekonomi, kebudayaan 
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dan sistem nilai yang terdapat di daerah tersebut. Observasi  dilakukanuntuk 

memperoleh gambaran awal dan mempermudah pelaksanaan program 

kerja,sehingga fokus KKN dapat tepat sasaran berdasarkan pembagian 

prosentase program kerja. 

2.  Pengamatan terhadap kegiatan  

Kegiatan yang diamati termasuk kegiatan individu maupun kegiatan 

kolektif yang melibatkan masyarakatDesa Sukoharjo, Kecamatan Pacitan, 

Kabupaten Pacitan. Kegiatan individu merupakan aktivitas masing-masing 

individu dalam kegiatan kesehariannya untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Sedangkan kegiatan kolektif meliputi aktifitas yang dilakukan 

bersama-sama seperti: membuat sample karya, pertemuan PKK, pertemuan 

dengan pihak SDNSukoharjo, pihak TK Taman Putra dan kegiatan 

sejenisnya. Observasi ini dimaksudkan agar program kerja dapat berjalan 

dengan baik tanpa adanya benturan-benturan dengan program kegiatan yang 

telah ada. 

3.  Pengamatan terhadap kebutuhan kolektif masyarakat 

Kebutuhan yang telah menjadi keinginan masyarakat dalam 

berkesenian, tetapi karena adanya sesuatu hal maka hal ini belum dapat 

terpenuhi sepenuhnya. 

4.  Bidang spesialisasi (KeyPerson) 

Artinya pendekatan dengan cara mendatangi dan memohon petunjuk 

kepada narasumber yang bersangkutan dan berpengaruh di dalam 

masyarakat, baik yang berasal dari formal seperti Kepala Desa, Kepala SD, 
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Kepala TK, pengrajin batik, Bpk Rt serta Bpk Rw, dan sebaginya. Maupun 

yang non formal seperti sesepuh desa, tokoh seniman dan  masyarakat 

sekitar. Pendekatan ini untuk mengetahui potensi-potensi kesenian yang ada 

pada lembaga formal maupun non formal. 

C.Kendala yang Dihadapi 

Dengan adanya berbagai kegiatan yang dilaksanakan, terdapat berbagai 

masalah dan kendala yang dihadapi diantarannya: 

1. Di instansi pendidikan 

- Kendala yang dihadapi karena keterbatasan anggaran dana sehingga 

kegiatan yang dilakukan kurang maksimal. 

- Kendala utama pada media penggerak kegiatan yaitu tidak 

tersedianya perangkat gamelan yang lengkap. 

- Waktu praktek dalam kegiatan belajar-mengajar  kurang maksimal 

karena terbentur dengan kegiatan 17 Agustus. 

- Beberapa siswa kurang antusias dalam kegiatan belajar-mengajardan  

tidakmengikuti kegiatan dengan sungguh- sungguh. 

2. Di lingkungan masyarakat desa Sukoharjo, kecamatan Pacitan.  

- Vakumnya karang taruna di daerah setempat. 

- Banyaknya masyarakat yang kurang wawasan mengenai 

keberagaman seni tradisional. 

- Banyaknya masyarakat yang kurang memahami fungsi kegiatan 

KKN sehingga menyebabkan sebagian warga kurang antusias dalam 
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mengikuti kegiatan  yangtelah diprogramkan dalam program kerja 

KKN di desa Sukoharjo. 

- Wilayah yang jauh dari perkotaan sehingga sebagian warga masih 

memegang teguh adat yang ada (masyarakat kurang terbuka). 

D.Penanggulangan 

Dengan adanya kendala-kendala yang telah disampaikan diatas maka 

penyusun mempunyai strategi untuk mengatasi masalah serta kendala yang 

dihadapi.Adapun strategi tersebut adalah : 

1. Di instasi pendidikan 

- Kesulitan dalam hal dana ini ditanggulangi dengan memanfaatkan 

bahan yang ada. Bahan – bahan yang berasal dari alam dapat menjadi 

suatu karya seni yang indah, dan bahan – bahan lama yang masih bisa 

dipakai dapat meminimalisir pengeluaran biaya demi berjalannya 

progam kerja. 

- Mengurangi porsi materi yang akan diberikan mengingat 

keterbatasan alat dan waktu yang tersedia. 

- Mengubah metode pembelajaran untuk menarik hati para siswa yang 

kurang belajar dengan sungguh- sungguh.  

- Mendiskusikan waktu pengajaran dengan tepat melalui pertimbangan 

pelajaran pada hari yang terkait. 

2. Di lingkungan masyarakat desa Sukoharjo. 

- Membangkitkan semangat kesenian masyarakat dalam bidang seni 

rupa dan seni pertunjukanmelalui beberapa kegiatan.  
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- Bersosialisasi dengan masyarakat tentang tujuan KKN dan 

memperkenalkan beberapa bentuk kesenian baik seni rupa dan 

desain, media rekam maupun seni pertunjukan kepada masyarakat 

dari kegiatan yang sifatnya formal dan non formal. 

- Memahami keadaan masyarakat secara maksimal dan menyesuaikan 

diri dengan etika yang telah diterapkan dalam masyarakat. 

D. PROSES KEGIATAN 

 Kegiatan yang telah diprogramkan dalam Kuliah Kerja Nyata di desa 

Sukoharjo telah berjalan dengan lancar. Selain itu, ada juga kegiatan yang tidak 

terprogram yang harus dilaksanakan. Kegiatan di luar program tersebut antara lain: 

1. Melatih dan terjun langsung dalam kegiatan melatih rontek 

2. Membantu kegiatan belajar-mengajar di SD 

3. Membantu dalam proses pelaksanaan “Sepeda Hias” 

4. Mural di TK. 

5. Melihat festival “Rontek” di daerah Perempatan Penceng kabupaten 

Pacitan. 

6.  Jalan-jalan keliling Pacitan bersama Karang taruna. 
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E.WAKTU KEGIATAN 

 Secara keseluruhan waktu kegiatan berjalan sesuai dengan program 

kegiatan yang telah dirancang, Ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan 

program kerja namun hal tersebut bukan kesalahan dari peserta KKN melainkan 

karena menyesuaikan kondisi lapangan. Dalam kegiatan pengajaran di sekolah, 

berjalan sesuai dengan jadwal pelajaran yang telah disepakati.Selama 31hari 

berada di tengah-tengah masyarakat desa Sukoharjo kabupaten Pacitan serta 

dalam waktu singkat peserta Study Lapangan Institut Seni Indonesia Surakarta 

harus mampu mengembangkan potensi kesenian yang ada di daerah tersebut. 
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BAB III 

HASIL KEGIATAN 

Setelah selama satu bulan melaksanakan kegiatan Studi 

Lapanganyaitu dari tanggal 16 Juli-22 Agustus 2014 yang bertempat di 

Desa Sukoharjo, Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, kegiatan tersebut 

berjalan dengan lancer. Dari uraian yang telah dijelaskan dalam bab I dan 

bab II, berikut ini adalah uarian hasil kegiatan Studi Lapangan  selama  31 

hari: 

A. Kegiatan belajar mengajar di SD N 1 Sukoharjo  

Pertama yang dilakukan saat berkunjung ke SDN Sukoharjo yaitu 

memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan maksud, tujuan dan 

permintaan izin terhadap pihak sekolah untuk melakukan kegiatan belajar 

mengajar di SDN Sukoharjo. Kepala Sekolah memberikan respon positif 

dan membuatkan jadwal mengajar di SD tersebut. Materi yang diajarkan 

sesuai dengan jurusan dari masing masing individu yaitu Karawitan ,Tari, 

seni rupa (Desain Interior dan Kriya ), dan untuk jurusan TV dan FILM 

sebagai dokumentasi di setiap kegiatan. Murid-murid SDN Sukoharjo 

sangat antusias dengan kedatangan peserta KKN dan selalu bersemangat 

dalam mengikuti setiap kegiatan yang diberikan. Untuk materi yang akan 

diberikan dibagi sesuai jadwal yang sudah disepakati dengan Kepala 

Sekolah. Berikut merupakan materi yang kami ajarkan: 

1. Kelas seni rupa  
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a. Kelas 1 dan 2  menggambar keindahan alam dan kemudian 

diberikan beras yang sudah di warna untuk ditaburkan ke gambar 

sesuai warna yang dikehendaki.Kegiatan ini bertujuan untuk 

melatih ketelitian,keuletan dan daya kreatif murid-murid.. 

b. Kelas  3  dan 4  membuat kerajinan deconewspaper yaitu membuat 

bingkai foto dari koran bekas. Kegiatan ini memberikan 

pengetahuan dan ketrampilan pada murid-murid tentang daur 

ulangdari barang bekas yang bisa dimanfaatkan kembali menjadi 

produk fungsional. Cara pembuatannya pun mudah untuk amak-

anak kelas 3 dan 4. 

c. Kelas 5 membuat kerajinan menghias gerabah dengan biji-

bijian.Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kepekaan anak dan daya 

kreatif mereka . 

d. Kelas 6 membuat kerajinan lampu tidur dari botol plastik bekas. 

Kegiatan ini memberikan pengetahuan dan ketrampilan pada 

murid-murid tentang barang bekas yang bisa mereka manfaatkan 

kembali sesuai kebutuhan mereka. 

Dalam kelas seni rupa memiliki tiga pemberi materi dari kelompok KKN di 

desa Sukoharjo yakni Ryskiana Dewi dari jurusan Desain Interior, Niken 

Septiningrum dari jurusan Kriya dan Jarwati dari jurusan Kriya dibantu Danang 

Aditya Wardhana dari jurusan TV dan Film sebagai dokumentasi selama 

kegiatan berlangsung. Materi yang diberikantelah disesuaikan dengan apa yang 

sudah diajarkan di dalam perkuliahan di kampus. Metode pengajaran yang 
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diberikan, dibuat semenarik mungkin agar mudah diterima oleh 

siswa.Kenyamanan dan keceriaan dalam proses belajar-mengajar sangat 

diutamakan  sehingga para siswa tidak merasa bosan saat melakukan praktek. 

Keseluruhan hasil dari proses belajar-mengajar kelas seni rupa berjalan dengan 

baik dan para siswa sangat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. 

2. Kelas Karawitan  

Dalam kelas karawitan membantu dokumentasi selama kegiatan belajar-

mengajar berlangsung. 

3. Kelas tari  

Dalam kelas tari membantu dokumentasi selama kegiatan 

berlangsung. Proses belajar murid-murid SDN Sukoharjo dilaksanakan di 

Balai desa Sukoharjo dikarenakan tidak adanya tempat yang mewadahi di 

SD tersebut. Balai desa terletak sangat dekat dengan sekolah sehingga 

murid-murid tidak terlalu lelah menuju ke lokasi latihan  ketika jadwal tari 

dimulai. 

B. Kegiatan Belajar Mengajar di TK  

Pertama berkunjung di TK Taman Putra hal yang dilakukan yaitu 

memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan maksud dan tujuan sehubungan 

dengan permintaan izin terhadap pihak kepala sekolah untuk membantu mengajar 

di TK Taman Putra. Dalam hal ini Kepala Taman Kanak-Kanak menanggapi 

dengan baik.  Waktu yang diajukan untuk pengajaran yaitu dimulai pukul 09.00 

WIB setelah mengajar di SDN Sukoharjo. Kepala Taman Kanak-Kanak menyetujui 

jam yang ditawarkan. Membantu kegiatan mengajar di TK dan 
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mendokumentasikan kegiatan mengajar di TK. Didalam proses belajar-mengajar 

ini diberikan pengarahan pada murid-murid bagaimana cara mewarnai dengan 

benar, membantu dalam menghafal huruf, alfabet dan menghafal warna. Sesekali 

juga diberikan gambar baru yang menarik untuk diwarnai dan juga diberikan hadiah 

kepada murid yang dapat mewarnai dengan bagus dan menarik. Kegiatan ini 

bertujuan menarik semangat para murid dalam menjalankan tugas yang 

dibebankannya terhadapnya. Di dalam proses belajar-mengajar di TK Taman Putra 

ini disambut baik olehpara murid, dibuktikan dengan perilaku mereka yang sangat 

aktif dalam mengikuti kegiatan yang diberikan. Mereka sangat mudah 

menyesuaikan diri sehingga belajar-mengajar pun menjadi nyaman dan 

menyenangkan. 

C. Pameran dan Pentas Seni 

Bagi masyarakat Desa Sukoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan 

kegiatan lapangan ini berhasil dengan baik, hal ini disebabkan karena adanya 

semangat dan kerjasama yang baik dari masyarakat untuk membantu mengadakan 

acara Pameran dan Pentas Seni sekaligus perpisahan peserta Kuliah Kerja Nyata 

desa Sukoharjo di Balai desa Sukoharjo. Banyak warga yang ikut berpartisipasi 

guna memperlancar dan memeriahkan acara.  Di dalam Pameran dan Pentas Seni 

tersebut dipamerkan beberapa karya dari peserta didik menggambar, tarian- tarian, 

karawitan dari anak-anak SDN Sukoharjo. Untuk acara pementasan sendiri 

merupakan partisipasi dari beberapa anak-anak dari desa sukoharjo, muda-mudi, 

bapak Carik,Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan 

maupun masyarakat di wilayah Desa Sukoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten 
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Pacitan, telah memperoleh hasil yang cukup memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari 

sebagian besar peserta didik yang notabene masih awam dengan kesenian mampu 

menguasai materi yang telah diberikan. 

Selain dari beberapa uraian mengenai hasil kegiatan yang dirasa bagi objek 

kegiatan di atas, hasil kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini juga dirasakan oleh 

penyusun. Dengan adanya kegiatan ini penyusun memperoleh pengalaman 

mengenai bagaimana cara menyampaikan materi kepada peserta didik, selain itu 

penyusun juga dapat mempelajari perbedaan karakter mulai dari anak-anak sampai 

orang tua, penyusun juga lebih mengerti bagaimana cara berinteraksi dengan 

masyarakat secara langsung. 

D. Menghias mobil rontek 

Awal datang di Balai Desa, peserta KKN desa Sukoharjomemperkenalkan 

diri sekaligus bersosialisasi dengan warga dan didampingi Kepala Desa Sukoharjo, 

untuk membahas kegiatan rontek, karena ada permasalahan mengenai hiasan apa 

yang tepat untuk mobil tersebut.  Kepala Desa  menyerahkan segala keperluan 

rontek untuk mengerjakannya. Selesai mengonsep mobil rontek, hasil 

tersebutdipresentasikan kepada Kepala Desa dikantor Balai Desa. Didalam konsep 

yang ajukan, tema gunungan sengaja diangkat sebagai bentuk yang akan menjadi 

pusat dalam menghias mobil rontek sedangkan mega mendung sengaja diambil 

sebagai ornamen yang menghiasi disekelilingnya. Tema budaya indonesia diangkat 

dalam menghias mobil rontek tersebut dan Kepala Desa menyetujui konsep 

tersebut. Kepala Desajuga meminta bantuan untuk membeli keperluan cat pigmen 

dan sterefoam sesuai kebutuhan untuk membuat konstruksi dan pekerjaan yang 
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memerlukan fisik yang berat diserahkan kepada warga. Kesulitan dialami dalam 

mencari bahan tersebut dikarenakan harus pergi ke kota Pacitan yang jaraknya 

relatif jauh dari desa, selain itu harga disana juga terbilang mahal bila dibandingkan 

dengan harga di Solo. Setelah mendapatkan bahan–bahan yang diperlukan, 

eksekusi dilakukan. Bahan-bahan untuk bentuk Gunungan dibawa pulang ke 

penginapan agar lebih aman dan bisa dikerjakan sewaktu-waktu, kemudian untuk 

pembuatan ornamen mega mendung dikerjakan di Balai Desa. Penegrjaan ornamen 

mega mendung dilakukan pada waktu siang hari hal ini dikarenakan pada malam 

hari terlalu gelap sehingga dikawatirkan hasilnya tidak maksimal. Untuk gunungan 

dikerjakan di malam hari setelah selesai dari Balai Desa dan pagi hari sebelum 

menuju Balai Desa. Di dalam menghias mobil rontek ini baik bentuk Gunungan 

maupun mega mendung menggunakan teknik sungging. 

E. Sepeda Hias 

Sepeda adalah acara tahunan di Tingkat Kabupaten Pacitan dengan peserta 

dari SD dan SMP. SDN Sukoharjo merupakan saah satu dari pesrta sepeda hias 

memperingati 17 Agustus. SDN Sukoharjo mengambil konsep flora fauna dengan 

tema kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan lambang harapan, dari larva menjadi 

kupu-kupu ada metamorfosa yang dimaksudkan sebagai ristisan awal SDN 

Sukoharjo untuk memajukan kelembagaan SD dan manjunjung nama sekolah 

dengan prestasi. 

Peserta KKN ikut berpartisipasi di SD Sukoharjo membantu sepeda hias 

yang bertemakan flora fauna dan memilih kupu- kupu sebagai identitas dari SD 
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tersebut. Partisipasi dilakukan mulai dari pembuatan properti untuk sepeda yang 

dikerjakan setiap jam pulang sekolah dan setiap malan hari. Dan berkelanjutan 

sampai kegiatan sepeda hias berlangsung, dengan berpartisipasi ikut mengayuh 

sepeda dan mendokumentasikan selama kegiatan tersebut berlangsung. 

F. Mural TK 

Adalah salah satu program kerja yang telah dilaksanakan dengan tujuan  

membantu menggembankan daya kretifitas yang dimiliki sebagai mahasiswa seni. 

Mural merupakan kegiatan mengecat tembok dengan konsep-konsep tertentu. 

Tahap-tahap mural antara lain: 

1. Menggambar sketsa 

2. Mencampur cat tembok dengan pigmen 

3. Menguaskan cat pada tembok sesuai gambar sket yang telah dibuat 

4. Finishing (memberikan kontur pada gambar) 

Mural tembok TK dilakukan setiapa hari setelah jam ajar-mengajar di TK 

selesai. Tema yang diambil adalah kependidikan dengan menggunakan warna-

warna cerah untuk menarik minat dan antusias anak-anak saat kegiatan belajar-

mengajar. 

G. Pembuatan Video Profil Desa 

Produksi video profil desa Sukoharjo merupakan  salah  satu bentuk media 

pendukung dalam menunjang informasi yang tepat kepada masyarakat desa 

Sukoharjo maupun masyarakat desa lain, karena bentuknya berupa audio dan 
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visual. Potensi-potensi yang ada di desa Sukoharjo baik sumber daya alam yang 

melimpah dan kebudayaan masyarakat desa Sukoharjo ditampilkan dalam video 

profil desa ini. Analisa data dari pemerintah desa Sukoharjo dan wawancara dengan 

perangkat desa digunakan sebagai acuan untuk membuat video profil desa 

Sukoharjo. 

Dengan adanya video profil desa Sukoharjo ini diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai media informasi yang efektif dan dapat meningkatkan proses 

publikasi desa Sukoharjo sehingga nantinya dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat desa Sukoharjo maupun masyarakat desa lainnya guna meningkatkan 

dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa Sukoharjo dan sebagai 

sarana promosi dari desa Sukoharjo. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A.Kesimpulan 

Setelah melaksanakan kegiatan Studi Lapangan selama 31 hari yang 

terhitung sejak tanggal 16 Juli –22 Agustus 2014 dan bertempat di Desa Sukoharjo, 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, maka penyusun melalui beberapa metode 

pendekatan analisis dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

studi lapangan tersebut berjalan dengan lancar. Untuk dapat lebih jelasnya, 

penyusun merangkum beberapa sub-item di antaranya sebagai berikut : 

 Pengabdian studi lapangan selama di desa Sukoharjo, kecamatan 

Pacitan kabupaten Pacitan telah dapat memberikan motivasi, 

pembaharuan dan pembinaan kesenian terhadap masyarakat desa 

Sukoharjo. Kegiatan dapat berjalan dengan lancar dikarenakan 

sebagian besar masyarakat di desa Sukoharjo, kecamatan Pacitan 

kabupaten Pacitan mempunyai latar belakang seni budaya yang 

masih dilestarikan hingga sekarang. 

 Terjalinnya rasa kebersamaan yang tercipta di antara masing-

masing mahasiswa KKN untuk mencapai visi dan misi dalam 

mengembangkan seni budaya di desa Sukoharjo. Cara yang 

dilaksanakan dengan cara memotivasi masyarakat untuk 

melestarikan seni budaya yang ada di desa Sukoharjo. 

 Antusias masyarakat desa Sukoharjo mengikuti kegiatan yang 

dilaksanakan oleh mahasiswa KKN dan berterima kasih karena 
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telah ikut membantu mengembangkan seni budaya di desa 

Sukoharjo.  

 Masyarakat desa Sukoharjo, kecamatan Pacitan kabupaten 

Pacitan mengharapkan adanya tindak lanjut dari pihak ISI 

Surakarta untuk melaksanakan pembinaan formal maupun non 

formal untuk kemajuan seni budaya didesa Sukoharjo, kecamatan 

Pacitan kabupaten Pacitan. 

B. Saran 

 Untuk mengoptimalkan pembinaan seni budaya bagi masyarakat luas 

dengan diadakannya kegiatan Studi Lapangan, maka sebaiknya kegiatan 

tersebut dilaksanakan lebih dari 1 bulan, karena dengan waktu yang 

sesingkat itu kegiatan tersebut kurang efektif. 

 Memberikan penjelasan kepada masyarakat agar apa yang telah diberikan 

mahasiswa dapat diterima, diterapkan dan dapat dilanjutkan kedepannya. 
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LAMPIRAN 

 

Nama-Nama Siswa Didik Di SD Sukoharjo

Kelas 1 

1. Apin 

2. Dito 

3. Zahra 

4. Rara 

5. Yakfi 

6. Lia 

7. Dava 

8. Uma 

9. Ain 

10. Alin 

11. Prila 

12. Nisa 

13. Nadin 

14. Ayu 

 

Kelas 2 

1. Ridwan 

2. Chealsea 

3. Dirga 

4. Dika 

5. Dirgan 

6. Imel 

7. Desta 

8. Nova 

9. Ecak 

10. Kuntum 

11. Reyhan 

12. Rahma 

13. Rima 

14. Lani 

15. Hasan 

16. Hanggit 

Kelas 3 

1. Aulia 

2. Renov 

3. Yessi 

4. Aji 
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5. Abi 

6. Indra 

7. Jovan 

8. Niken 

9. Ni’am 

10. Farhan 

11. Putri 

12. Pindy 

13. Radit 

14. Rekly 

15. Lia 

16. Iqbal 

Kelas 4 

1. Putri 

2. Yudha 

3. Rifki 

4. Amar 

5. Nanda 

6. Khatan 

7. Putri A 

8. Lintang 

9. Fani 

10. Wahid 

11. Hafiz 

12. Tofa 

13. Galuh 

14. Antik 

15. Rani 

16. Sherina 

17. Ulli 

18. Teno 

Kelas 5 

1. Aldi 

2. Sandi 

3. Aswan 

4. Dilla 

5. Fahra 

6. Aji 

7. Rani 

8. Valent 

9. Rio 

10. Bidin 

11. Septin 

12. Harin 

13. Willy 
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Kelas 6 

1. Ovi 

2. Ricko 

3. Aftrin 

4. Ryan 

5. Eky 

6. Bima 

7. Koko 

8. Fredy 

9. Devi 

10. Maya 

11. Uul 

12. Arifin 

13. Fauzan 

14. Mela 

15. Razma 

16. Salma 

17. Silvi 
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LAMPIRAN FOTO KEGIATAN KKN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membantu menghias 

kendaraan rontek 

(Balai desa,16 Juli 2014) 

Membuat property untuk 

kendaraan rontek 

(Penginapan,21 Juli 2014) 

Membahas program kerja 

(Penginapan,6 Agustus 2014) 

Mengecat property untuk 

rontek 

(Penginapan,21 Juli 2014) 
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Membantu dekorasi kendaraan 

rontek 

(Balai desa,21 Juli 2014) 

Observasi ke Batik Saji 

(Batik Saji,17 Juli 2014) 

Membuat papan posko KKN 

(Penginapan,3 Agustus 2014) 

 

Berkumpul bersama di teras 

penginapan sambil bakar ikan 

(Penginapan,2 Agustus 2014) 
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Bertemu dengan kepala sekolah 

SD Sukoharjo 

(SD Sukoharjo,4 Agustus 2014) 

 

Perkenalan dengan murid SD 

Sukoharjo 

(SD Sukoharjo,4 Agustus 2014) 

 

Membantu mengajar 

menggambar 

(TK Sukoharjo,5 Agustus 2014) 

 

Dokumentasi mengajar 

karawitan murid SD 

Sukoharjo 

(Desa Kayen,5 Agustus 2014) 
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Membantu membuat bahan 

mengajar kriya 

(Penginapan,6 Agustus 2014) 

 

Membantu mengajar seni rupa  

(TK Sukoharjo,6 Agustus 2014) 

 

Membantu mengajar 

menggambar 

(SD Sukoharjo,11 Agustus 2014) 

 

Dokumentasi mengajar tari 

murid SD Sukoharjo 

(Balai desa,7 Agustus 2014) 
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Membuat properti untuk 

sepeda hias 

( Penginapan,8 Agustus 2014) 

 

Bersama murid SD Sukoharjo saat 

sepeda hias 

(Alun-alun Pacitan,12 Agustus 2014) 

 

Latihan upacara 17 Agustus 

(SD Sukoharjo,16 Agustus 2014) 

 

Kegiatan mural dinding kelas 

(TK Sukoharjo,5 Agustus 

2014) 
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Membuat panggung untuk 

kegiatan perpisahan KKN 

desa Sukoharjo 

(Balai desa,20 Agustus 2014) 

 

Pertunjukan tari SD Sukoharjo 

pada acara pelepasan KKN se-

Kecamatan Pacitan 

(Pasar Sawo,19 Agustus 2014) 

 

Screening slideshow foto 

kegiatan KKN 

(Balai desa,20 Agustus 2014) 

 

Pertunjukan fashion show 

oleh murid TK Sukoharjo 

(Balai desa,20 Agustus 2014) 
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Pertunjukan tari murid SD 

Sukoharjo 

(Balai desa,20 Agustus 2014) 

 

Antusiasme masyarakat desa 

Sukoharjo terhadap acara 

perpisahan KKN desa 

Sukoharjo 

(Balai desa,20 Agustus 2014) 

 

Berfoto bersama saat acara 

perpisahan KKN desa 

Sukoharjo 

(Balai desa,20 Agustus 2014) 

 

Berpamitan  dengan kepala 

sekolah SD Sukoharjo 

(SD Sukoharjo,21 Agustus 2014) 
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Berpamitan dengan guru SD Sukoharjo 

(SD Sukoharjo,20 Agustus 2014) 

 

Berpamitan dengan murid SD 

Sukoharjo 

(SD Sukoharjo,21 Agustus 2014) 

 

Berpamitan dengan Pak 

Mahpud di penginapan 

(Penginapan,22 Agustus 2014) 

 

Berpamitan dengan Ibu Slamet 

di penginapan 

(Penginapan,22 Agustus 2014) 

 


