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BAB V   

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dan kenyataan yang 

dihadapi dalam melaksanakan program – program KKN Alternatif, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pada umumnya semua program dapat terlaksana dengan baik sesuai 

dengan rencana kegiatan KKN yang telah diprogramkan meskipun ada 

beberapa program yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan matrik 

rencana kegiatan.  

2. Kegiatan KKN menghasilkan karya nyata yang diharapkan dapat 

berguna bagi warga masyarakat Mergangsan Kidul dan khususnya bagi 

mahasiswa sendiri.  

3. Keberhasilan program KKN sangat tergantung dari bimbingan, 

kepercayaan dan dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan 

program kerja. Tak lupa bimbingan dan arahan dari DPL yang sangat 

bermanfaat dan membantu dalam melaksanakan KKN ini.  

4. Dengan terselenggaranya program KKN ini Mahasiswa dapat 

menerapkan ilmu yang di pelajari selama perkuliahan dan memperoleh 

pengalaman yang berharga dalam kehidupan bermasyarakat.  

5. Dari pelaksanaan KKN yang sudah dilakukan dengan melihat dari 

kondisi lokasi yang banyak sekali keberanekaragaman masyarakat 
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dengan ini KKN menjadi titik temu antara keinginan masyarakat untuk 

bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan Mahasiswa. 

6. Peran serta masyarakat yang antusias menjadi kunci suksesnya 

pelaksanaan KKN pada periode LIII dilihat dari peran serta masyarakat 

dari program-program yang diselenggarakan mahsiswa KKN UAD.  

7. Program-program yang direncanakan dan dilaksanakan Mahasiswa 

KKN UAD terlaksana dan berjalan dengan baik, karena diawali 

dengan koordinasi yang baik dengan tokoh masyarakat dan elemen-

elemen pendukung lainnya untuk terlaksananya KKN di wilayah 

Mergangsan Kidul. 

B. Saran  

1. Bagi Masyarakat Mergangsan Kidul 

a. Diharapkan masyarakat dapat melanjutkan program – program 

yang telah di rintis oleh mahasiswa KKN.  

b. Dukungan warga masyarakat sangat kami harapkan untuk 

melaksanakan kegiatan demi kemajuan bersama.  

c. Diharapkan agar ukhuwah antar warga dan aktivitas masyarakat 

warga Mergangsan Kidul dapat lebih ditingkatkan.  

2. Bagi mahasiwa KKN periode berikutnya  

a. Mahasiswa sebaiknya mempesiapkan diri, baik fisik maupun 

keterampilan.  
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b. Mahasiswa harus mampu mengembangkan sikap kebersamaan, 

keterbukaan, dan saling menghargai sesama anggota unit atau 

kelompoknya.  

c. Diharapkan mahasiswa menciptakan dan meningktakan hubungan 

yang baik dan harmonis dengan aparat di wilayah Mergangsan 

Kidul dan juga tokoh masyarakat yang menjadi sasaran lokasi 

KKN.  

3. Bagi Panitia KKN atau Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas 

Ahmad Dahlan  

a. Karena besarnya manfaat KKN bagi mahasiswa dan masyarakat 

maka program KKN diharapkan tetap dilaksanakan.  

b. Panitia KKN UAD/LPM meningkatkan jumlah dana bagi Program 

KKN.  

c. Untuk menjadi bahan pertimbangan bahwa wilayah Mergangsan 

Kidul dan Masjid Al-Huffadz secara keseluruhan sudah baik 

sehingga untuk lokasi KKN periode berikutnya direkomendasikan 

untuk digunakan lagi. 

 

 

 

 

 

 

 


