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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Laporan ini disusun untuk melengkapi kegiatan Kuliah kerja Nyata 

Alternatif Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Periode L yang berada di 

masjid Uswatun Hasanah, RW 02, Serangan, Notoprajan, Ngampilan, 

Yogyakarta. Kegiatan KKN dilaksanakan mulai tanggal 28 Januari sampai 

dengan 30 Maret 2016. 

Hampir seluruh rencana kegiatan yang disusun dan di setujui oleh pihak 

LPM dan DPL telah terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa hal yang dapat 

kami simpulkan dari kegiatan KKN yang telah berlangsung, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Mahasiswa mendapatkan berbagai pelajaran yang mungkin belum pernah 

didapatkan dibangku kuliah. 

2. Beberapa ilmu dibangku kuliah dapat diterapkan ke dalam kegiatan KKN 

sebagai bentuk perwujudan pengabdian terhadap warga masyarakat 

Serangan. 

3. Dukungan dan motivasi penuh bantuan moril dan materil dari warga 

masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan kegiatan 

KKN Unit II.D.1. 

4. Antusiasme dan semangat anak-anak yang tidak pernah lelah dalam 

mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan di bidang keilmuan, 

keagamaan, seni dan olahraga serta program pendukung lainnya. 
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5. Kegiatan KKN Alternatif di Serangan, Ngampilan memberi suasana dan 

penyegaran di tengah – tengah warga masyarakat mempunyai kegiatan 

yang padat. 

B. Saran  

Laporan Kegiatan Program Kerja Nyata ini mempunyai tujuan untuk 

memberikan gambaran dan konsep mengenai pelaksanaan kegiatan KKN di 

wilayah Serangan, Notoprajan, Ngampilan yang meliputi bidang keilmuan, 

keagamaan, seni dan olahraga serta pendukung yang dapat digunakan sebagai 

referensi untuk mahasiswa KKN periode berikutnya dengan beberapa saran, 

antara lain sebagai berikut : 

1. Hendaknya apa yang telah dirintis mahasiswa KKN perlu ditingkatkan, 

dikembangkan dan ditindak lanjuti demi kemajuan desa dan masyarakat 

misalnya bimbingan belajar dan kebersihan lingkungan tempat tinggal 

warga. 

2. Perlu menjamin komunikasi yang baik dengan sesama mahasiswa dan 

masyarakat demi meningkatkan kerjasama yang baik. 

3. Saling menggerakan antar mahasiswa demi menjaga kekompakan 

kelompok karena hal ini yang sangan menjadi kunci kesuksesan 

pelaksanaan program kerja. 

4. Perlu adanya evaluasi setiap selesai menjalankan program kerja untuk 

mengetahui kekurangan dan kelebihan demi meningkatkan program kerja 

yang lebih baik ke depannya serta evaluasi kelompok demi menghadapi 

masalah yang terdapat dalam kelompok untuk meningkatkan kerja sama. 
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Adapun lokasi yang ditujukan dari pihak LPM merupakan lokasi 

ditengah kota menurut kami lokasi tersebut tidak perlu dijadikan lagi sebagai 

lokasi KKN berikutnya dikarenakan masyarakat yang sudah maju dan aktif. 

Berdasarkan kesepakatan pendapat kami, lebih baik lokasi KKN selanjutnya 

dipinggiran kota yang dipandang belum baik dan belum ada perkembangan 

pemberdayaan masyarakat sehingga bisa membantu masyarakat untuk 

memajukan daerah tempat tinggal mereka. 

Meskipun laporan ini telah disusun secara rinci dan detail, kami merasa 

masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun 

sangat kami harapkan demi kesempurnaan selanjutnya. 

Demikian laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad 

Dahlan Periode L Tahun Akademi 2015/2016 yang berlokasi di masjid 

Uswatun Hasanah, Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta semoga bisa menjadi 

referensi dan acuan bagi pihak – pihak yang memerlukan. 

 

 


