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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah membahas dan mengevaluasi semua kegiatan yang telah kami

laksanakan terhitung mulai tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 23

Februari 2017 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mahasiswa KKN Reguler LXI mendapatkan pengalaman baru yang

langsung didapat dari masyarakat, serta mendapatkan pembelajaran yang

positif baik bagi seluruh warga masyarakat maupun mahasiswa.

2. Program kegiatan KKN Reguler LXI yang telah dilaksanakan diharapkan

dapat menambah pengetahuan dan pengalaman baik bagi warga

masyarakat maupun mahasiswa, dan masyarakat maupun mahasiswa

mampu bertukar wawasan maupun keterampilan melalui program

kegiatan KKN Reguler LXI.

3. Membentuk mahasiswa menjadi lebih dewasa dalam bersikap dan

menghadapi masalah, meningkatkan kerjasama antar unit baik dalam

mengambil keputusan maupun dalam kegiatan KKN, serta meningkatkan

rasa kepedulian antar teman maupun masyarakat.

4. Warga dusun 3 Sepaten sangat menerima dengan baik mahasiswa KKN

Reguler LXI baik dari waktu survei sampai masa KKN, sangat

mendukung dan antusias dalam mengikuti program-program dari

mahasiswa KKN Reguler LXI baik dari bidang keilmuan, keagamaan,

seni dan olahraga, dan bidang tematik non tematik.
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5. Program kegiatan KKN Reguler LXI beberapa terlaksana tidak tepat

pada waktunya, hal ini disebabkan karena waktu yang dimiliki oleh

warga tidak menentu.

B. SARAN

1. Masyarakat

a. Masyarakat desa diharapkan dapat meningkatkan sikap bertoleransi

antar tetangga, dapat meningkatkan dan mempertahankan rasa saling

gotong royong dalam kegiatan seperti kerja bakti, maupun kegiatan

lainnya yang ada di lingkungan.

b. Masyarakat desa diharapkan dapat meningkatkan dan

membudidayakan pertemuan rutin warga masyarakat untuk

meningkatkan sikap saling toleransi antar warga, mempererat

silahturahmi serta untuk membahas penyelesaian dari permasalahan

kemasyarakatan yang terjadi di lingkungan.

c. Masyarakat diharapkan dapat mempertahankan ataupun meningkatkan

kehidupan beragama dalam kesehariannya.

d. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan ataupun mengembangkan

potensi yang dimiliki di pedukuhan 3 Sepaten, untuk meningkatkan

hasil dan pendapatan masyarakat maupun pedukuhan.

2. Mahasiswa KKN periode berikutnya

a. Mahasiswa KKN diharapkan dapat menjaga nama baik universitas.
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b. Mahasiswa KKN dalam melaksanakan program kegiatan perlu

diadakan evaluasi kinerja, selain itu perlu dilakukan musyawarah

terlebih dahulu sebelum melaksanakan program, serta perlu adanya

pembagian jobdesk yang jelas pertiap kegiatan program KKN yang

dilaksanakan.

c. Mahasiswa KKN harus mampu beradaptasi dengan masyarakat, agar

program yang terencana dapat semakin mudah dilaksanakan dan

diterima oleh masyarakat.

d. Mahasiswa KKN mampu meningkatkan kekompakan dan koordinasi

dalam unit, karena merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan

kegiatan.

e. Mahasiswa KKN harus mampu bersikap rendah hati, menumbuhkan

sikap kekeluargaan, berani menghadapi resiko, dan meningkatkan

kerjasama dalam unit.

f. Mahasiswa KKN harus mampu bersikap baik terhadap induksemang,

maupun warga masyarakat

g. Mahasiswa KKN harus mampu memberikan contoh yang baik

terhadap masyarakat, dan mampu mengikuti peraturan yang ada

lingkungan masyarakat.

3. Panitia Pelaksana KKN

a. Perlu adanya penyampaian informasi yang tidak hanya terpusat dalam

bentuk teori saja, namun harus ada praktek agar mahasiswa KKN

mampu menyiapkan mental di masyarakat nantinya.
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b. Perlunya pemusatan informasi terkait sistematika administrasi baik

terkait pelaksanaan maupun laporan tertulis.

C. REKOMENDASI

Selama kurang lebih satu bulan kami mengikuti program KKN di

pedukuhan 3 Sepaten, Desa Kranggan, Kecamatan Galur, Kabupaten

Kulonprogo, maka kami selaku mahasiswa KKN Reguler LXI menyatakan

bahwa lokasi tersebut perlu dijadikan sebagai lokasi KKN untuk periode

selanjutnya. Dan setelah melakukan berbagai analisis tentang permasalahan

serta kebutuhan masyarakat tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu

kami rekomendasikan sebagai berikut :

1. Perlunya follow up dan pendampingan khusus terkait program-program

yang telah diusulkan, salah satunya yaitu program pelatihan.

2. Perlunya kerjasama terkait pemasaran produk home industri, terutama

pengolahan dari kelapa karena sumber daya kelapa sangat banyak di

pedukuhan 3 sepaten selain itu pengolahan dari jahe mengingat sumber

daya jahe juga mudah didapatkan dan dibudidayakan.

3. Perlunya penyuluhan maupun pelatihan tentang tertib berlalu lintas,

melihat warga masyarakat kebanyakan bepergian jarang memakai helm,

dan banyak yang tidak mematuhi rambu lalu lintas.

4. Perlu adanya pelatihan maupun penyuluhan tentang pengolahan bahan

makanan, yang sumber daya alam nya melimpah di pedukuhan 3

sepaten.
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5. Perlu adanya pembinaan khusus terkait pendampingan TPA.

Dikarenakan ustadz yang ada di pedukuhan 3 sepaten tersebut tidak

menentu dalam mengajar santri maupun santriwati, sehingga

mengakibatkan masjid tidak digunakan secara maksimal dan TPA tidak

berjalan dengan baik.

6. Diperlukan wadah khusus untuk menyalurkan minat dan bakat pemuda-

pemudi yang ada di pedukuhan 3 sepaten.

7. Perlunya penyuluhan tentang kesehatan, melihat angka penyakit demam

berdarah terus meningkat di daerah ini.

8. Perbaikan TPA dengan melengkapi segala kebutuhan yang dapat

menunjang dalam proses TPA berlangsung

9. Perlu adanya peningkatan dari program penanaman TOGA.

10. Perlu adanya kegiatan bimbingan belajar bagi anak-anak di pedukuhan

3 sepaten

11. Perlu adanya kegiatan program KKN yang dapat meningkatkan bakat

dan kreativitas anak-anak di pedukuhan 3 sepaten


