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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Terhitung selama satu bulan dari tanggal 24 Januari 2017 sampai 22 

Februari 2017, Divisi V.B.3 melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Dusun 

Padangan Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, 

dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan KKN Semester Ganjil Tahun 

Akademik 2016/2017 dapat terlaksana dengan baik, walaupun ada beberapa 

hambatan dalam kegiatan yang telah direncanakan. Selama melaksanakan 

Kuliah Kerja Nyata di Dusun Padangan kami menyimpulkan diantaranya : 

1. Kegiatan KKN adalah bagian dari proses belajar, tidak hanya bagi 

mahasiswa, namun juga untuk masyarakat sekitar. Harapan kami 

adalah membantu masyarakat dalam memecahkan masalah yang ada di 

Dusun Padangan, tidak hanya saat adanya KKN namun juga setelah 

KKN berakhir. 

2. Program KKN memberikan timbal balik antar masyarakat dan 

mahasiswa, sehingga terjalin proses interaksi sosial dimana keduanya 

bersinergi dalam bertukar pengalaman dan pikiran.  

3. Mahasiswa belajar bagaimana untuk hidup bermasyarakat, dan saling 

memahami adat istiadat sehingga mampu beradaptasi dengan 

lingkungan baru. 

4. Beberapa program yang telah terlaksana tidak lepas dari berbagai 

hambatan, sehingga perlu adanya koordinasi dan evaluasi antar 
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anggota KKN, masyarakat sekitar, serta KKN dari divisi lain, agar 

kegiatan selanjutnya dapat terlaksana dengan baik. 

5. Terlaksananya program KKN ini tidak lepas dari dukungan dan 

kerjasama dari berbagai pihak, baik mahasiswa KKN, masyarakat 

Dusun Padangan, Universitas Ahmad Dahlan, Lembaga Pengabdian 

Masyarakat maupun Dosen Pembimbing Lapangan. 

B. Saran 

Saran yang dapat kami berikan untuk kegiatan dimasa mendatang. 

1. Bagi masyarakat setempat. 

a. Kegiatan pengajian rutin yang telah terlaksana hendaknya dilanjutkan 

agar bertambahnya wawasan tentang keagamaan masyarakat di Dusun 

Padangan. 

b. Pertemuan-pertemuan rutin yang berkaitan dengan kemasyarakatan 

hendaknya lebih ditingkatkan agar terjalin silaturrahmi yang baik antar 

masyarakat setempat. 

c. Mempertahan budaya gotong royong di Dusun Padangan sehingga 

terciptanya Dusun Padangan yang bersih, sehat dan sejahtera. 

2. Bagi Mahasiswa KKN  

a. Mahasiswa hendaknya lebih berinteraksi dengan pemuda dan 

masyarakat di Dusun Padangan, sehingga program yang sudah 

direncanakan dapat diterima dan terlaksana dengan baik. 
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b. Sebaiknya koordinasi antar anggota saat kegiatan bersama lebih 

ditingkatkan lagi, sehingga membuat kegiatan yang dilaksanakan 

menjadi maksimal. 

c. Tingkatkan rasa menghargai pendapat orang lain, sehingga setiap 

keputusan dapat diterima oleh semua anggota dalam kelompok. 


