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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban kegiatan 

Kuliah Kerja Nyata Alternatif Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 

Periode LI, yang bertempat di Masjid Nur Sidiq RT 24 RW 06 Pandean, 

Umbulharjo Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlangsung dari tanggal 

02 April sampai dengan 02 Juni 2016.  

Program kerja yang direncanakan telah dilaksanakan sebagaimana 

mestinya. Berdasarkan pengalaman dan kondisi lapangan yang kami 

peroleh selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif (KKN Alternatif), 

dapat kami simpulkan sebagai berikut: 

1. Membentuk mahasiswa yang mampu menerapkan kemamapuan ilmu 

sosial dan ilmu yang diperoleh dimasing-masing jurusan yang lebih 

bersifat aplikatif dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. 

2. Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dari lingkungan 

masyarakat yang tidak diperoleh di bangku kuliah: 

a) Pengalaman membuat kegiatan atau acara-acara yang tentunya 

diharapkan dapat bermanfaat bagi kami ke depan. 

b) Mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan 

keagamaan di masjid dan masyarakat. 

c) Memupuk rasa percaya diri dalam mengahadapi warga 

masyarakat. 
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3. Selama kegiatan KKN berlangsung, sambutan dari warga masyarakat 

Sidikan Pandean Kecamatan Umbulharjo RW 06  sangat baik. Warga 

masyarakat sangat antusias terhadap program-program KKN yang 

telah dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan pada saat perencanaan 

program KKN didasarkan atas pengamatan langsung ketika kegiatan 

survei sebelum KKN dilaksanakan.  

4. Warga masyarakat Sidikan Pandean Kecamatan Umbulharjo RW 06 

mulai dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, remaja, dan anak-anak juga sangat 

antusias dalam mengikuti program-program kegiatan KKN seperti  

Bidang keilmuan, keagamaan, seni-olahraga dan program Tematik 

mmaupun Non Tematik. 

B. SARAN 

 Dengan tujuan untuk memberikan masukan serta partisipasi demi 

kemajuan dalam meningkatkan taraf dan mutu organisasi, kami mahasiswa 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 

memberikan beberapa saran kepada berbagai pihak yang terkait dalam 

pelaksanaan KKN ini yang diharapkan dapat berguna untuk peningkatan 

mutu dan kualitas semua pihak, antara lain sebagai berikut: 
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1. Masyarakat dan Pemerintah Setempat  

a. Kepada warga Sidikan Pandean Kecamatan Umbulharjo RW 06 

dapat memelihara dan menjaga tali silaturahmi, rasa persaudaraan, 

kerjasama dan semangat gotong-royong seperti sekarang ini. 

b. Diharapkan masyarakat dapat melanjutkan program-program yang 

telah dirintis oleh mahasiswa KKN serta dapat menerapkan konsep 

pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh 

mahasiswa KKN. 

c. Dukungan warga masyarakat terutama remaja sangat kami 

harapkan untuk melaksanakan kegiatan demi kemajuan bersama. 

Agar masyarakat menyadari bahwa kehadiran mahasiswa KKN di 

lokasi KKN bukan merupakan sumber dana, melainkan merupakan 

kelompok kecil yang dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

tenaga yang terbatas. 

2. Untuk Pihak Universitas 

a. Dalam mengelola program KKN, pihak LPM hendaknya 

memberikan informasi yang jelas baik kepada mahasiswa, DPL, 

pihak universitas maupun pihak Masyarakat agar dalam 

pelaksanaan KKN tidak terjadi kesalahan komunikasi. 

b. Dalam pelaksanaan pembekalan KKN, diharapkan pihak LPM 

dapat menambahkan lebih banyak pelatihan-pelatihan yang  

bersifat pemberdayaan bagi masyarakat. 
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c. Dalam monitoring alangkah baiknya jika LPM lebih rutin dan 

berkali-kali memonitoring mahasiswa KKN, hal ini dapat 

membangkitkan motivasi mahasiswa karena dengan kunjungan 

yang rutin mahasiswa merasa lebih diperhatikan sehingga 

bersemangat menjalankan rutinitas kegiatan atau program kerja. 

 

 


