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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Setelah kurang lebih 60 hari program Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Unit II.C.2 

yang berlokasi di Kelurahan Kricak RW 04 Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari seluruh rangkaian kegiatan KKN tersebut 

kami dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Program kerja yang telah terprogram terlaksana dengan baik dengan antusiasme 

masyarakat yang sangat baik dalam menyambut kami.  

2. Program yang terlaksana sangat membantu masyarakat dalam menambah wawasan 

dan keterampilan serta memberikan pengetahuan baru yang belum pernah mereka 

dapatkan sebelumnya. 

3. Mahasiswa juga memperoleh pengalaman langsung dari masyarakat yang tidak 

diperoleh di bangku kuliah selama menjalankan kegiatan di Kelurahan Kricak RW 02. 

4. Terdapat program atau kegiatan di luar perencanaan yang muncul akibat permintaan 

dari warga dan perangkat desa, seperti membantu dalam persiapan Lomba PHBS 

Tingkat Nasional, Gerakan Belajar di Lingkungan Masyarakat dan Mabit TPA 

Jatimulyo. 

5. KKN merupakan usaha pengabdian pada masyarakat yang mengandung tujuan: 

a. Pengabdian Masyarakat 

Adanya kegiatan KKN ini dapat menjadi media buat kami para 

mahasiswa yang juga merupakan bagian dari masyarakat serta merupakan 

kewajiban kami untuk berperan dalam menambah ilmu atau wawasan 

warga masyarakat dengan ilmu yang didapat di bangku kuliah. 
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b. Aplikasi Kemampuan 

Banyaknya ilmu yang didapat selama kegiatan akademik di 

bangku kuliah tidak menjamin kemudahan kami dalam 

mengaplikasikannya di masyarakat. Adanya berbagai program kerja ini 

membuat kami mengetahui apa yang telah berkembang di masyarakat 

serta permasalahan yang dihadapi dan tuntutan masyarakat serta belajar 

cara mengatasi semua masalah – masalah yang ada.  

B.   Saran 

1. Pemerintah Desa/Kelurahan 

a. Pemerintah desa hendaknya berusaha mengembangkan potensi potensi sumber 

daya alam dan manusia yang dimiliki guna mengembangkan kreatifitas – 

kreatifitas baru yang dapat menunjang kehidupan masyarakat itu sendiri. 

b. Peran aktif dari aparat desa dalam mendukung terlaksananya program kerja yang 

telah direncanakan dengan membantu mensosialisasikan adanya kegiatan KKN di 

wilayah tersebut. 

c. Masyarakat Desa diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan 

kehidupan beragama yang lebih baik dan menjunjung tinggi toleransi dalam 

beragam. 

 


