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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah satu bulan melaksanakan program KKN Reguler di Dusun 

Terong 1, Terong, Dlingo, Bantul, kami divisi XIII.A.2 menarik kesimpulan 

bahwa pelaksanaan KKN Reguler yang telah terprogramkan bisa berjalan 

sesuai dengan program yang telah direncanakan walaupun terdapat perbedaan 

waktu perencanaan dengan waktu pelaksanaan serta adanya tambahan 

program kegiatan. Ada beberapa hal dari kegiatan kerja KKN Reguler yang 

dapat kami simpulkan yaitu sebagai berikut: 

1. Pada umumnya program KKN yang telah terencana dapat berjalan dengan 

baik meskipun tidak sepenuhnya sempurna karena melihat situasi dan 

kondisi yang kurang mendukung tetapi antusias warga dalam mengikuti 

kegiatan yang kami rencanakan baik. 

2. Program KKN 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. 

4. KKN merupakan usaha pengabdian pada masyarakat yang mengandung 

tujuan: 

a. Sosialisasi Mahasiswa 

Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat yang pernah hilang beberapa 

waktu sehubungan dengan kesibukan-kesibukan akademik. Dengan 
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kegiatan KKN, mahasiswa akan dapat kembali lagi ketengah 

masyarakat, beradaptasi, memahami karakter serta berupa yang 

membantu mengatasi permasalahan yang timbul di tengah masyarakat. 

b. Aplikasi Kemampuan 

Setelah menempuh kegiatan akademik selama beberapa tahun banyak 

mahasiswa yang kurang mengerti bagaimana mengaplikasikan ilmu 

yang diperoleh di tengah masyarakat. Dengan adanya kegiatan wajib 

KKN, mahasiswa akan mengetahui apa yang telah berkembang di 

masyarakat serta permasalahan yang dihadapi dan tuntutan masyarakat 

serta belajar cara mengatasi semua masalah – masalah yang ada.     

5. Suksesnya program KKN ini banyak didukung dan ditunjang oleh berbagai 

pihak terutama kerja sama yang baik sesama anggota Tim KKN, 

masyarakat, pemerintah dan pihak Universitas, LPM serta DPL. 

B. Saran 

1. Bagi lokasi  

Melalui program-program kegiatan yang telah dilakukan oleh 

mahasiswa KKN Reguler divisi XIII.A.2 maka memberi saran bahwa di 

Dusun Terong 1, Terong, Dlingo, Bantul masih memerlukan diadakannya 

progam Kuliah Kerja Nyata kembali di daerah tersebut. Hal ini 

dikarenakan di Dusun Terong 1 masih memerlukan bantuan dalam 

pengelolaan dibidang kewirausahaan, pendidikan serta keagamaan.  

Dalam bidang kewirausahaan mahasiswa KKN masih sangat 

dibutuhkan untuk dapat menyadarkan baik pemuda pemudi maupun 



 

134 
 

masyarakatnya agar dapat membuat rumah produksi sendiri. Oleh karena 

itu masih perlu dilakukan pendampingan agar tercipta kegiatan tersebut 

dapat berjalan. 

2.  Panitia Pelaksana KKN 

a. Materi dalam pembekalan hendaknya lebih banyak menyangkut materi 

praktis sehingga mahasiswa mendapat bekal yang cukup dalam hal 

kemasyarakatan. 

b. Pemilihan lokasi hendaknya diperhatikan, sehingga kegiatan KKN 

dapat berjalan lebih efektif. Lokasi yang dirasa sudah cukup maju 

hendaknya tidak dijadikan lokasi KKN. 


