
Logical Framework Kelompok 6 Kelas MPP A-HI-6 

Nama :  

Meutia Balqis    145120401111099 

Andita Agustiana   145120407111003 

Ayu Magda Roichatul Jannah  145120407111004 

Denta Arief Palma   145120407111005 

 

 Deskripsi Indikator Verifikasi Asumsi 

Goal  Terbentuknya 

siswa siswi MI 

Jabal Nur Lil 

Muttaqin  yang 

memiliki 

aqidah , 

keilmuan dan 

peradaban dan 

lebih modern 

berdasarkan 

ajaran islam 

yang 

sebenarnya 

 Adanya 

perubahan pola 

pikir siswa 

siswi MI Jabal 

Nur Lil 

Muttaqin 

terhadap cara 

mereka 

melihat 

fenomena 

tradisi kejawen 

sebagai tradisi 

bukan sebagai 

ritual sakral 

yang harus 

dijalankan 

karena alasan 

tertentu 

 Keterbukaan 

siswa siswi MI 

Jabal Nur Lil 

Muttaqin 

terhadap 

pemikiran 

pemikiran 

modern  

Dilakukan melalui 

dialog terkait 

fenomena yang ada 

di linkungan sekitar 

apakah ada 

perubahan pola 

pikir siswa siswi MI 

Jabal Nur Lil 

Muttaqin terhadap 

fenomena yang 

terjadi disekitarnya  

 

 

Purpose Menjadikan 

siswa siswi MI 

Jabal Nur Lil 

Muttaqin 

sebagai 

pelopor 

terbentuknya 

kelompok 

generasi muda 

modernisasi di 

desa 

Adanya kegiatan-

kegiatan secara rutin 

oleh siswa siswi MI 

Jabal Nur Lil 

Muttaqin dengan tema 

modernisasi yang 

mungkin akan 

dibimbing oleh 

yayasan Jabal Nur Lil 

Muttaqin 

Beberapa tahun ke 

depan beroperasi 

kelompok generasi 

muda yang 

terstruktur untuk 

pendorong 

modernisasi 

Dengan adanya 

kelompok generasi 

muda pendorong 

modernisasi, maka 

penyampaian nilai – 

nilai modernisasi 

pada masyarakat 

sekitar akan menjadi 

lebih lancar, karena 

sebelumnya tidak 

ada yang 

memfasilitasi upaya 



tersebut 

Output Terpenuhinya 

pendidikan 

dasar yang 

dibutuhkan 

siswa siswi MI 

Jabal Nur Lil 

Muttaqin 

Fasilitas sarana 

prasarana beserta 

tenaga pendidik semua 

tercukupi disertai 

kurikulum yang 

terstruktur 

Muncul lulusan dari 

MI Jabal Nur Lil 

Muttaqin dengan 

standard sekolah 

dasar pada 

umumnya dan 

disertai karakter 

yang islami 

Dengan munculnya 

lulusan dari MI Jabal 

Nur Lil Muttaqin 

dengan standard 

sekolah dasar pada 

umumnya disertai 

kararter yang islami 

diharapkan akan 

mempermudah 

modernisasi baik 

sekarang atau 

generasi selanjutnya 

tanpa menghapus 

nilai-nilai islami 

yang ada di desa ini 

Activit

y 
 Bakti 

sosial 

untuk 

mendo

nasikan 

sarana 

prasara

na yang 

diperlu

kan 

oleh 

siswa 

siswi 

MI 

Jabal 

Nur Lil 

Muttaq

in 

 Human 

Library 

bersam

a murid 

– murid 

MI 

milik 

Jabal 

Nur 

terkait 

modern

isasi 

untuk 

membu

ka 

wawas

 Terkumpulnya 

dana dari para 

donatur yang 

hadir untuk 

memenuhi 

sarana 

prasarana 

pendidikan 

yang belum 

terpenuhi 

 Bertambahnya 

pengetahuan 

murid terkait 

modernisasi 

dan terbuka 

pemikiran 

murid terhadap 

ide – ide dan 

pola pikir yang 

modern 

 Tersalurkan

nya sarana 

prasarana 

penunjang 

pembelajara

n kepada 

siswa siswi 

MI Jabal 

Nur Lil 

Muttaqin 

 Dialog 

langsung 

terhadap 

murid pasca 

diskusi 

 Dengan 

diperbaikinya 

sekolah MI, 

maka 

kegiatan 

belajar 

mengajar 

untuk 

pemenuhan 

pendidikan 

dasar akan 

lebih mudah 

tercapai  

 Bertambahny

a 

pengetahuan 

murid – 

murid terkait 

modernisasi  

selanjutnya 

akan 

mempermuda

h 

modernisasi 

di desa ini 

 



an 

murid - 

murid 

terkait 

modern

isasi 

sendiri  

 


