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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dari pengalaman dan pengamatan yang dilakukan sebelum, selama dan 

setelah pelaksanaan program kuliah kerja nyata Universitas Ahmad Dahlan, 

tahun 2017 di Dusun Jelok, Sentolo, Sentolo, Kulon Progo, Daerah Istimewa 

Yogyakarta, kami dapat mengambil kesimpulan dan saran atau rekomendasi 

sebagai berikut: 

1. Kegiatan KKN merupakan kegiatan terpadu antara studi dan bekerja di 

lapangan yang bertujuan agar mahasiswa mampu mencari dan 

memecahkan masalah secara tepat sehingga mahasiswa menjadi dewasa 

dalam berpikir dan bertindak di masyarakat, baik sekarang maupun masa 

yang akan datang. 

2. Program KKN yang dilaksanakan di pinggiran perkotaan memberikan 

hasil yang positif baik bagi peserta KKN maupun masyarakat pinggiran 

perkotaan karena adanya proses interaksi sebagai tukar-menukar 

pengalaman, masalah ilmu dan lain-lain. Dengan demikian, terdapat suatu 

input dan output antara mahasiswa dengan masyarakat setempat sehingga 

terjalin bentuk kerjasama yang baik. 
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3. KKN merupakan manifestasi Perguruan Tinggi dalam rangka membentuk 

kader-kader pembangunan di daerah pinggiran perkotaan. Oleh karena itu, 

keberadaannya perlu mendapat dukungan dan peningkatan. 

4. Mahasiswa dapat bermasyarakat, bersopan santun, bergotong royong, 

beradaptasi, tradisi, kesenian dan budaya di daerah lokasi KKN. Dengan 

beradaptasi dengan masyarakat dan lingkungan pinggiran perkotaan secara 

interdisipliner, dapat menimbulkan rasa persaudaraan kebersamaan dan 

saling memiliki. 

5. Kehadiran KKN dalam masyarakat dituntut peran sertanya dalam 

menyumbang ilmu pengetahuan teknologi dan kemampuannya untuk 

mengatasi dan menyelesaikan persoalan dimasyarakat. Jadi mahasiswa 

KKN merupakan motivator dinamisator dan pemecah masalah (problem 

solver) bagi masyarakat pinggiran perkotaan. 

6. Dari perpaduan antara ilmu dan teknologi yang dimiliki mahasiswa 

tentang lingkungan masyarakat, diharapkan dapat menciptakan suatu 

metode yang efektif, efisien dalam setiap penanganan masalah. 

7. Beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak lepas dari permasalahan, 

yang muncul, sehingga perlu adanya koordinasi yang baik antara 

mahasiswa dengan tokoh-tokoh masyarakat agar kegiatan terlaksana 

dengan baik. 
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B. SARAN 

 Setelah kami melaksanakan KKN dengan berbagai program, ada 

beberapa hal yang perlu di perhatikan dan perlu kami sampaikan terutama 

berkaitan langsung dalam pelaksanaan KKN Universitas Ahmad Dahlan. 

 Dengan rendah hati kami menyampaikan saran-saran yang terkait 

langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan KKN, ini semua kami 

lakukan untuk kemajuaan pada masa mendatang dan menjadi perhatian kita 

semua. 

1. Kepada warga Dusun Jelok, Sentolo, Sentolo, Kulon Progo tetap 

memelihara dan menjaga silaturahmi, rasa persaudaraan dan semangat 

gotong-royong seperti sekarang ini. 

2. Diharapkan masyarakat dapat melanjutkan program-program yang telah 

dirintis oleh mahasiswa KKN serta memelihara sarana-sarana yang telah 

ditinggalkan oleh mahasiswa KKN. 

3. Dukungan warga sangat kami harapkan untuk melaksanakan kegiatan 

demi kemajuan bersama. 

4. Supaya masyarakat menyadari bahwa kehadiran mahasiswa KKN di 

lokasi KKN bukan merupakan sumber dana, melainkan merupakan 

kelompok kecil yang dpat memberikan pemikiran dan tenaga yang 

terbatas. 
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Mahasiswa Periode Berikutnya 

1. Mahasiswa hendaknya mempersiapkan diri baik fisik, mental maupun 

keterampilan sehingga dapat melaksanakan program KKN dengan baik. 

2. Mahasiswa harus mampu mengembangkann sikap kebersamaan, 

keterbukaan dan saling menghargai sesama anggota KKN. 

3. Diharapkan mahasiswa mampu menciptakan dan meningkatkan hubungan 

yang baik dan harmonis dengan tokoh masyarakat maupun dengan 

masyarakat sekitarnya yang menjadi sasaran di lokasi KKN. 

Bagi panitia KKN atau Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas 

Ahmad Dahlan : 

1. Karena besarnya manfaat KKN bagi mahasiwa dan masyarakat maka 

program KKN agar tetap dilaksanakan. 

2. Hendaknya panitia KKN UAD / LPM lebih meningkatkan jumlah dana 

bagi program kegiatan KKN. 

Demikian laporan KKN mahasiwa Universitas Ahmad Dahlan yang 

kami buat, semoga dapat memberikan gambaran dan acuan bagi pihak-pihak 

yang memerlukan. Akhir kata, kami ucapkan terimakasih kepada seluruh 

pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan program KKN yang telah 

kami laksanakan Divisi IX D unit 1 yang berlokasi di Jelok, Sentolo, Sentolo, 

Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. 


