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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Setelah dilakukan pembahasan dan evaluasi pada semua kegiatan 

yang telah kami laksanakan selama KKN berlangsung yaitu terhitung 

mulai tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 23 Februari 2017 dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Mahasiswa KKN Reguler LXI mendapatkan pengalaman secara 

langsung dari masyarakat yang tidak dapat diperoleh di bangku kuliah, 

serta masyarakat mendapatkan tambahan pengetahuan, wawasan, dan 

keterampilan dengan mengikuti berbagai macam kegiatan yang 

diselenggarakan oleh mahasiswa KKN Reguler LXI. 

2. Program kegiatan KKN REGULER LXI ini diharapkan dapat 

memberikan pengalaman yang positif yang dapat menumbuhkan minat 

masyarakat untuk membuka usaha mandiri dengan memanfaatkan 

pengetahuan yang telah disampaikan mahasiswa selama KKN 

berlangsung. 

3. Membentuk kepribadian mahasiswa menjadi lebih dewasa dalam 

menghadapi masalah, bertanggung jawab, dan saling bekerjasama 

dalam mengambil setiap keputusan. 

4. Selama KKN berlangsung baik mulai dari awal survei sampai akhir 

pelaksanaan KKN mahasiswa mendapatkan sambuatan yang baik dari 

masyarakat. Sehingga program-program yang telah direncanakan 
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mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat Pedukuhan 6 

Klotakan meskipun tidak seluruh masyarakat dapat berpartisipasi 

dalam setiap kegiatan yang diadakan mahasiswa. 

5. Terdapat beberapa program yang terlaksana tidak tepat waktu karena 

mahasiswa harus menyesuaikan jadwal pelaksanaan program kerja 

dengan rutinitas masyarakat di Pedukuhan 6 Klotakan. 

B. SARAN 

1. Diharapkan kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan dan 

menerapkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang telah 

didapatkan dari mahasiswa KKN Reguler LXI. 

2. Diharapkan kepada pemerintah setempat untuk dapat memfasilitasi 

masyarakat agar dapat membuka usaha mandiri untuk meningkatkan 

taraf hidup masyarakat pedukuhan 6 Klotakan. 

3. Diharapkan kepada mahasiswa KKN untuk periode selanjutnya agar 

dapat lebih bertanggungjawab dan meningkatkan kerjasama dalam 1 

unit. 

4. Pada periode KKN selanjutnya, diharapkan agar masyarakat 

pedukuhan 6 Klotakan dapat meningkatkan partisipasinya dalam setiap 

program kerja KKN. 

5. Dalam penyusunan rencana program kerja, mahasiswa harus 

menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan rutinitas 

masyarakat. 
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C. REKOMENDASI 

Sekitar 30 hari kami telah melaksanakan program kerja KKN 

Reguler LXI di Pedukuhan 6 Klotakan Kranggan Galur Kulon Progo, 

maka kami selaku mahasiswa KKN menyatakan bahwa lokasi tersebut 

layak digunakan sebagai lokasi KKN untuk periode berikutnya. Setelah 

dilakukan analisis secara mendalam terhadap kebutuhan masyarakat di 

Pedukuhan 6 Klotakan disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang 

perlu direkomendasikan yaitu sebagai berikut: 

1. Dalam penyelenggaraan pelatihan terutama pelatihan dalam bidang 

keilmuan sebaiknya mahasiswa mendatangkan pemateri yang benar-

benar berkompeten di bidang tersebut agar masyarakat banyak yang 

berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut. 

2. Diperlukan adanya program pendampingan TPA karena di Pedukuhan 

6 Klotakan tidak memiliki ustadz yang dapat mengajarkan TPA secara 

rutin, biasanya TPA hanya berlangsung pada saat ada KKN saja. 

3. Perlu diadakan program belajar tajwid Al-Qur’an khusus ibu-ibu 

karena dalam membaca Al-Qur’an pada umumnya ibu-ibu masih ada 

kekeliruan dan kurang lancar. 

4. Diperlukan pembentukan wadah khusus untuk menyalurkan minat dan 

bakat pemuda-pemudi di Pedukuhan 6 Klotakan dalam bidang 

olahraga tonis. 

5. Perlu diadakan pelatihan pembukuan untuk anggota keorganisasian di 

Pedukuhan 6 Klotakan. 
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6. Perlu diadakan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat di pedukuhan 6 

Klotakan. 

7. Perlu dilakukan penghidupan kembali kegiatan kemasyarakatan seperti 

ronda malam, arisan, pengajian rutin, dan lain-lain 


