Contoh penulisan yang baik untuk:
hasil yang dicapai dan tindak lanjut (BAB III A3 dan B.2)
mohon perhatian mahasiswa KKN, kerjasama DPL dan FINAL cek
dr KOORDINATOR
---> ingat harus memuat 5 W+H--->>>
Pengajaran pengenalan komputer:
Pengajaran pengenalan komputer untuk anak-anak Desa
Lampaya dilaksanakan oleh Ali Hafsah dibantu oleh Zainah,
Abubakar dan Ibnu Taib. Acara ini telah dilaksanakan sebanyak 6
kali selama pelaksanaan KKN yaitu pada tanggal 18, 24 dan 29
Januari 2014 serta tanggal 2, 6, dan 8 Februari 2014. Kegiatan
belajar dilakukan di Aula Desa dan Meunasah Desa Lampaya.
Jumlah anak-anak yang mengikuti pelatihan ini adalah 13 orang
yang terdiri dari 6 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Mereka
ini umumnya masih duduk di bangku SD kelas 4, 5 dan 6. Para
siswa diajarkan pemakaian komputer untuk mengetik yaitu
dengan langsung menggunakan laptop yang disiapkan oleh
mahasiswa KKN. Setelah selesai kegiatan ini, anak-anak
umumnya (80 %) sudah mengenal fungsi-fungsi sederhana dari
perakat komputer dan mereka juga sudah bisa mengetik yang
ditandai dengan telah bisa membuat puisi/PR dan mengeprit
hasilnya dengan sempurna. Setelah selesainya kegiatan ini
diharapkan kepada orang tua siswa dan guru untuk tetap
melanjutkan kegiatan ini baik di rumah dan di sekolah mereka
agar mereka tidak lupa dengan pelajaran yang sudah dipelajari
dari mahassiwa KKN Unsyiah.
Seperti ini yang diiginkan Bapel Kkn Unsyiah: ada 5 W+H
COBA CEK==============>>>>
WHAT = (Pengajaran pengenalan komputer untuk anak-anak )
WHO = (Ali Hafsah dibantu oleh Zainah Abubakar dan Ibnu Taib
dan 13 orang yang terdiri dari 6 anak laki-laki dan 7 anak
perempuan. Mereka ini umumnya masih duduk di bangku SD
kelas 4 s/d kelas 6)
WHERE = (Aula Desa dan Menasah Desa Lampaya)
WHEN = (tgl 18, 24 dan 29 Januari 2014 serta 2, 6, dan 8
Februari 2014).
HOW = (langsung menggunakan laptop yang disiapkan
mahasiswa KKN)
WHY = (mengenal fungsi-fungsi sederhana dari perakat
komputer dan mereka juga sudah bisa mengetik)

