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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN  

1. Pelaksanaan program kerja baik individu maupun bersama di dusun 

Tanjung, Temuwuh, Dlingo, Bantul pada umumnya berjalan dengan 

lancar walaupun beberapa program kegiatan pelaksanaannya berbeda dari 

perencanaan matrik yang disusun pada awal KKN. Program kerja 

terlaksana semua dan terdapat beberapa program kerja tambahan yang 

menyesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat. 

2. Sambutan dan partisipasi warga dusun Tanjung sangat antusias. Hal 

tersebut menandakan bahwa kelompok KKN Unit XIII.D.1 dapat 

menjalin hubungan yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dusun 

Tanjung. 

3. Program KKN dirasa sangat membantu warga dusun Tanjung, khususnya 

PAUD Flamboyan, , SD 3 Temuwuh dalam meningkatkan pengetahuan 

siswa baik dari pengajaran, pembinaan, pendampingan dan kegiatan lain 

yang melibatkan siswa. 

4. Mahasiswa KKN mendapat pengalaman langsung dalam berinteraksi dan 

bersosialisasi dengan pihak sekolah dan masyarakat sekitar yang tidak 

didapatkan di perkuliahan . 
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5. KKN merupakan sebuah bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan 

tujuan sebagai berikut.  

a. Sosialisasi Mahasiswa 

Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki 

kewajiban untuk dapat bergabung, membaur dan membangun 

masyarakat. Kegiatan KKN ini dapat menjadi sarana pembelajaran 

dan pengaplikasian cara bersosialisasi mahasiswa ditengah 

masyarakat, sehingga kedepannya mahasiswa dapat bergabung, 

membaur serta membangun masyarakat.   

b. Aplikasi Kemampuan 

Kegiatan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa, baik perkuliahan 

maupun praktikum dirasa belum cukup mampu untuk dapat 

mempersiapkan mahasiswa tersebut untuk dapat terjun langsung ke 

dunia kerja termasuk didalam dunia bermasyarakat. Kegiatan KKN ini 

juga menjadi sarana pengaplikasian kemampuan akademik mahasiswa 

kepada masyarakat, sehingga mahasiswa dapat mengerti dan 

memahami seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang 

sesuai dengan bidang keilmuannya. 
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B. SARAN 

Berdasarkan pada realitas pelaksanaan program kegiatan selama KKN 

ini berlangsung, maka kepada pihak-pihak yang terkait dapat kami sampaikan 

masukan yang bersifat membangun. 

1. Dalam pelaksanaan kegiatan KKN diperlukan terbentuknya suatu 

koordinasi yang baik antara sesama anggota unit serta dengan masyarakat 

setempat sehingga sangat diperlukan cara dan sistem berkomunikasi yang 

baik.  

2. Kegiatan KKN yang berlangsung selama kurang lebih 30 hari ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat positif baik bagi mahasiswa KKN 

maupun bagi seluruh elemen masyarakat. 

Berdasarkan pengalaman mahasiswa KKN di dusun Tanjung, maka 

kami merekomendasikan wilayah tersebut untuk dapat tetap digunakan 

sebagai lokasi KKN, dengan alasan : 

1. Wilayah tersebut memiliki banyak sarana dan prasana pendidikan seperti 

PAUD Flamboyan, SD 3 Temuwuh yang dapat menjadi lokasi 

pelaksanaan program kegiatan KKN sehingga dapat membantu keempat 

lembaga pendidikan tersebut dalam menjalankan kegiatan belajar 

mengajar dengan lebih efektif. 

2. Suasana kemasyarakatan dusun Tanjung yang hangat dan bersahabat 

sangat mendukung terlaksananya seluruh program kegiatan KKN 

ditambah antusiasme masyarakat terhadap program kegiatan yang dinilai 

sesuai dengan kebutuhan mereka. 
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3. Dusun Tanjung memiliki kelompok tani dan kelompok wanita tani yang 

sangat aktif dan keinginan untuk maju, sehingga keberadaan mahasiswa 

KKN bisa menjadi salah satu upaya memfasilitasi keinginan kelompok 

tersebut. 

Demikian laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa 

Universitas Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2016/2017 yang berlokasi di 

dusun Tanjung, Temuwuh, Dlingo, Bantul semoga dapat menjadi gambaran 

dan acuan yang baik bagi pihak-pihak yang memerlukan. 


