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BAB V 

PENUTUP 

 

e. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode LXI 

Universitas Ahmad Dahlan Divisi IX.C.3 yang dilaksanakan sejak tanggal 25 

Januari sampai dengan 23 Februari 2017 yang dilaksanakan di Dusun 

Kalibondol, Sentolo, Sentolo, Kulonprogo, Yogyakarta, maka kami dapat 

mengambil kesimpulan di antaranya yaitu :  

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

walaupun ada beberapa kendala pada saat pelaksanaan dan tidak sesuai 

dengan matriks. 

2. Mahasiswa KKN dapat menjaga hubungan dan berinteraksi dengan 

masyarakat di Dusun Kalibondol dengan sangat komunikatif, baik dalam 

melaksanakan program kerja KKN maupun dalam kegiatan 

kemasyarakatan yang rutin diikuti oleh mahasiswa KKN. 

3. Dalam pelaksanaan KKN, terdapat program antar unit yang menjadi 

program kecamatan. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan untuk 

menambah wawasan (pengalaman) bagi mahasiswa KKN dan menjadi 

ajang keakraban antar sekecamatan Sentolo. 

4. Salah satu program kerja individu dalam bidang keilmuan yang rutin 

dilakukan oleh mahasiswa KKN adalah bimbingan belajar. Kegiatan ini 

telah mendapatkan dukungan dan respon yang positif dari masyarakat di 

Dusun Kalibondol. Selain itu, kegiatan tersebut juga telah dapat 

meningkatkan minat belajar anak-anak di Dusun Kalibondol. Hal ini 

terbukti dengan semakin aktifnya anak-anak dalam mengikuti kegiatan 

bimbingan belajar. 
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5. Beberapa kegiatan KKN dalam bidang keilmuan, seperti kegiatan 

bimbingan belajar, pelatihan, pendampingan, penyuluhan, dan pengadaan 

English Club dapat disambut dengan baik dan telah mendapatkan dukungan 

penuh dari masyarakat di Dusun Kalibondol. 

6. Program kerja dalam bidang keagamaan, baik program kerja individu 

maupun kelompok telah kami selenggarakan untuk menarik minat 

masyarakat dalam menggali ilmu agama Islam. Penyelenggaraan pengajian 

rutin di Dusun Kalibondol dapat disambut dengan baik oleh masyarakat 

Kalibondol. 

7. Beberapa kegiatan yang terdapat dalam program kerja individu masing-

masing mahasiswa KKN dalam bidang tematik dapat berjalan dengan baik. 

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai sarana pemberdayaan 

masyarakat Dusun Kalibondol menuju masyarakat yang sehat jasmani 

melalui hidup sehat diri dan sehat lingkungan. 

B. Saran  

Setelah kami melaksanakan kegiatan KKN dengan berbagai program, 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan perlu kami sampaikan terutama 

yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan KKN Reguler Universitas Ahmad 

Dahlan. Dengan rendah hati kami menyampaikan saran-saran yang terkait 

langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan KKN, semua ini kami 

lakukan demi kemajuan pelaksanaan KKN pada masa mendatang.  

 

1. Masyarakat dan Pemerintah Setempat  

a) Kepada warga Kalibondol, Sentolo, Sentolo, Kulonprogo, Yogyakarta, 

tetap memelihara dan menjaga tali silaturahmi, rasa persaudaraan, dan 

semangat gotong royong seperti yang telah terjalin saat ini. 

b) Kelembagaan yang telah ada di Kalibondol seperti PKK, TK, pemuda-

pemudi karang taruna, remaja masjid, dan lain-lain perlu dibina terus-



136 
 

menerus guna pemberdayaan masyarakat lebih berfungsi dan berperan 

aktif dalam pembangunan. Diharapkan juga agar masyarakat dapat 

melanjutkan program-program yang telah dirintis oleh mahasiswa KKN 

dan 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 penyakit. 

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 tujuan dari pelaksanaan KKN agar masyarakat tidak salah 

mengartikan dan memahami tujuan dari pelaksanaan KKN itu sendiri. 

2. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Periode Berikutnya 

a) Mahasiswa sebaiknya mempersiapkan diri, baik fisik, mental, 

keterampilan dan spiritual. 

b) Mahasiswa lebih beradaptasi dengan kehidupan masyarakat setempat, 

sehingga keberlangsungan kegiatan yang sudah terprogram mampu 

diterima dan mendapat respon yang baik dari masyarakat. Tanamkan 

rasa rendah diri dan sikap kekeluargaan, berani menghadapi resiko, 

selalu bekerja sama dalam tim dan selalu berjalan untuk mewakili 

kelompok. 
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c) Tanamkan pengertian, saling memahami, dan saling menghargai orang 

lain agar dapat terwujud sebuah tim yang kompak dan solid. Hal ini 

dharapkan agar program-program yang telah dirancang dapat berjalan 

dengan baik. 

d) Mahasiswa harus mampu mengembangkan sikap kebersamaan, 

keterbukaan dan saling menghargai antar sesama anggota unit. 

e) Diharapkan agar mahasiswa dapat menciptakan dan meningkatkan 

hubungan yang baik dan harmonis dengan warga dan tokoh masyarakat 

yang menjadi sasaran di lokasi KKN. 

f) Mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang berpendidikan, 

maka hendaknya para mahasiswa menyadari bahwa segala tindakan 

yang dilakukan akan selalu di pantau oleh masyarakat. 

g) Diharapkan agar mahasiswa dapat menjaga nama baik almamater yang 

notabene adalah perguruan tinggi Islam. Hendaknya jangan melakukan 

perbuatan yang dapat merusak citra Islam pada umumnya dan 

Universitas Ahmad Dahlan pada khususnya. 

3. Panitia Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (Lembaga Pengabdian Masyarakat 

Universitas Ahmad Dahlan)  

a) Kalibondol sangat direkomendasikan sebagai tempat KKN selanjutnya 

karena di lokasi ini masih banyak potensi yang dapat digali, baik dari 

aspek lingkungan, sosial kemasyarakatan maupun kewirausahaan. 

b) Untuk pembekalan administrasi KKN seharusnya lebih dioptimalkan 

tentang materi praktis sehingga mahasiswa mendapat bekal yang cukup, 

mengingat banyaknya administrasi yang harus dipenuhi sehingga ketika 

penerjunan tidak lagi ada masalah dalam pengisian administrasi KKN 

termasuk kejelasan tentang pengajuan proposal. 
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c) Karena besarnya manfaat KKN bagi mahasiswa dan masyarakat, maka 

program KKN ini perlu untuk tetap dilaksanakan. 

d) Diharapkan agar panitia KKN UAD (LPM) dapat meningkatkan jumlah 

dana bagi pelaksanaan program KKN. 

e) Pemilihan lokasi hendaknya perlu diperhatikan, sehingga diharapkan 

agar kegiatan KKN dapat berjalan lebih efektif. Lokasi yang dirasa 

sudah cukup maju sebaiknya tidak dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan 

kegiatan KKN. 

Demikianlah laporan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Universitas Ahmad 

Dahlan Divisi IX.C.3, semoga apa yang kami gambarkan dalam laporan ini 

dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang memerlukan. 

 


