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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode 

LXI Universitas Ahmad Dahlan Divisi 1.A.2 yang dilaksanakan sejak tanggal 

23 Januari sampai dengan 21 Februari 2017 bertempat di Kelurahan Lodoyong, 

Kecamatan Ambarawa, Kabuoaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Maka 

kami dapat mengambil kesimpulan diantaranya yaitu :  

1) Program kerja yang telah kami rencanakan dapat berjalan dengan baik 

sesuai dengan rencana kegiatan KKN yang telah diprogramkan meskipun 

ada beberapa program yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Matriks 

Rencana Kegiatan. Beberapa kegiatan yang kami rencanakan ada yang 

diatur ulang jadwalnya dikarenakan menyesuaikan waktu kegiatan KKN 

dengan waktu kegiatan masyarakat setempat. 

2) Mahasiswa KKN dapat menjaga hubungan dan berinteraksi secara 

komunikatif dengan masyarakat Kelurahan Lodoyong, baik dalam 

melaksanakan Program Kerja KKN ataupun kegiatan kemasyarakatan 

yang rutin diikuti oleh Mahasiswa KKN . 

3) Dalam pelaksanaan KKN terdapat program antar unit yang menjadi 

program kecamatan, itu semua dilakukan untuk menambah wawasan 

(pengalaman) bagi mahasiswa KKN dan menjadi ajang keakraban antar 3 

Kelurahan yang ada di Kecamatan Ambarawa. 
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4) Mahasiswa KKN dapat pula mengembangkan kreatifitas dalam 

menyampaikan berbagai ilmu di TPA yang kegiatan tersebut dinilai sangat 

penting bagi anak-anak, remaja maupun warga Kelurahan Lodoyong pada 

umumnya. 

5) Masyarakat sangat antusias dalam mengikuti seluruh program KKN yang 

dilakukan, termasuk juga mengenai survey yang mahasiswa KKN lakukan. 

Besar harapan masyarakat untuk hasil follow up dari apa yang sudah 

mahasiswa KKN data selama periode ini pada mahasiswa KKN periode 

selanjutnya agar sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan. 

 

B. Saran 

Setelah kami melaksanakan KKN dengan berbagai program, ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dan perlu kami sampaikan terutama 

berkaitan langsung dengan pelaksanaan KKN Universitas Ahmad Dahlan. 

Dengan rendah hati kami menyampaikan saran-saran dengan yang terkait 

langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan KKN, semua ini kami 

lakukan untuk kemajuan pada masa mendatang dan menjadi perhatian kita 

semua. 

1. Masyarakat dan Pemerintah Setempat 

a. Kepada warga Kelurahan Lodoyong, Kecamatan Ambarawa, 

Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, agar tetap memelihara 

dan menjaga tali silaturahim, rasa persaudaraan, dan semangat gotong-

royong seperti sekarang ini. 
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b. Kelembagaan yang telah ada di Kelurahan Lodoyong seperti kegiatan 

Posyandu Balita dan Lansia, kesenian Rebana, Remaja Masjid, 

kegiatan PKK dll perlu dibina terus menerus guna pemberdayaan 

masyarakat lebih berfungsi dan berperan aktif dalam pembangunan. 

Diharapkan masyarakat dapat melanjutkan program-program yang 

telah dirintis oleh mahasiswa KKN serta memelihara sarana-sarana 

yang telah ditinggalkan oleh mahasiswa KKN. 

c. Kebersihan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk kerja bakti 

perlu ditingkatkan untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat 

serta mencegah timbulnya berbagai penyakit dan bencana banjir. 

d. Supaya masyarakat menyadari bahwa kehadiran mahasiswa KKN di 

lokasi KKN bukan merupakan sumber dana, melainkan merupakan 

kelompok kecil yang dapat memberikan sumbangsih berupa 

pemikiran dan tenaga yang terbatas. 

e. Pemerintah hendaknya memahami keterbatasan yang ada pada 

mahasiswa KKN baik dari segi kemampuan, keterampilan, 

pengetahuan, dana, waktu maupun tenaga. 

f. Pemerintah hendaknya ikut berperan aktif dalam rangka sosialisasi 

tentang KKN dan tujuannya agar masyarakat tidak salah mengartikan 

serta memahami tujuan KKN itu sendiri. 

Demikianlah laporan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Universitas 

Ahmad Dahlan Divisi 1.A.2, semoga apa yang kami gambarkan dalam 

laporan ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang memerlukan. 


