
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Setelah kurang lebih 28 hari program KKN Reguler Periode LXI 

berlangsung di Dusun Wonosobo 2, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, 

Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat kami 

simpulkan bahwa pelaksanaan KKN Reguler Periode LXI bisa berjalan sesuai 

dengan rencana. Ada beberapa hal dari kegiatan KKN Reguler Periode LXI yang 

dapat disimpulkan antara lain : 

1. Program KKN Reguler sangat membantu masyarakat dalam peningkatan 

pemahaman mereka dalam bidang ilmu pengetahuan, seni olahraga, dan lebih 

utama pada bidang keagamaan. 

2. Dalam prakteknya mahasiswa KKN memperoleh berbagai pengalaman yang 

berguna, ketika mahasiswa dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan 

baik masalah sosial maupun implementasi program yang dijalankan. Hal ini 

merupakan pengalaman yang berharga, namun seiring dengan kondisi yang 

ada permasalahan tersebut dapat teratasi. 

3. Mahasiswa KKN memperoleh banyak ilmu dan kemampuan membentuk 

kerjasama tim, baik mahasiswa KKN maupun dengan anak-anak dan 

masyarakat sekitar. 
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B. Saran 

 

1. Ketua RW/ Perangkat dusun/ masyarakat 

a) Masyarakat membutuhkan pelatihan dan pendampingan mengenai 

pemanfaatan sumber daya alam seperti singkong, jagung, kedelai, tongkol 

untuk dibuatkan produk pangan yang nilai jualnya lebih tinggi. 

b) Masyarakat dusun diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan 

kehidupan beragamnya. 

c) Masyarakat hendaknya mempertahankan tali persaudaraan yang baik dan 

budaya gotong royong yang kental di masyarakat. 

2. Mahasiswa KKN Reguler periode berikutnya 

a) Mahasiswa hendaknya mampu berinteraksi yang baik dengan masyarakat 

agar program yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar 

b) Tanamkan rasa rendah diri dan sikap kekeluargaan, berani menghadapi 

resiko, selalu bekerja sama, bersemangat dalam tim 

c) Tanamkan pengertian, saling memahami dan menghargai orang lain agar 

terwujud kekompakan tim dan dapat melaksanakan program dengan 

sebaik-baiknya 

d) Mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang berpendidikan, maka 

hendaknya para mahasiswa menyadari bahwa segala tindakannya akan 

selalu dipantau oleh masyarakat 

e) Jagalah nama baik almamater yaitu Universitas Ahmad Dahlan dan nama 

perguruan tinggi Muhammadiyah. Hendaknya jangan melakukan 
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perbuatan yang dapat merusak citra Muhammadiyah dan Universitas 

Ahmad Dahlan pada khususnya. 
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