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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 

kurang lebih 4 minggu di dusun Jangkang Lor, Sentolo, Sentolo, Kulon 

Progo, Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Suksesnya program KKN ini karena didukung dan ditunjang oleh 

kerja yang baik dari semua pihak, baik dari mahasiswa KKN 

maupun masyarakat Lingkungan Jangkang Lor, Sentolo, Sentolo, 

kulon Progo, dan pihak Universitas Ahmad Dahlan, LPM, serta 

DPL. 

2. Kegiatan KKN merupakan pembelajaran dan pemberdayaan bagi 

masyarakat sekitar yang mengikutinya, yang pada akhirnya 

membantu mahasiswa dalam memecahkan masalah terutama 

masalah kemasyarakatan dan dapat bertindak dengan tepat baik 

pada saat dilaksanakanya KKN maupun untuk masa mendatang. 

3. Semua program terlaksana dengan baik meskipun terdapat sedikit 

hambatan, antusias warga dalam mengikuti program yang 

diberikan sangat baik, sehingga program kerja yang kami 

laksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. 

4. Mahasiswa tidak hanya belajar, tetapi dapat bersosialisasi kepada 

warga masyarakan sekitar, bersopan santun dan tegur sapa ketika 
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bertemu, dapat menimba ilmu, bekerjasama dan beradaptasi 

dengan masyarakat dan lingkungan sekitar yang baru selama 

menjadi KKN di dusun Jangkang Lor. 

5. Dalam bidang pendidikan khususnya bimbingan belajar anak-anak 

sangat senang dan antusiasme, bahwasanya KKN menjadi 

jembatan motivator untuk anak-anak. 

6. Reaktivasi TPA oleh teman-teman KKN dapat meningkatkan 

kegiatan TPA di Lingkungan Jangkang Lor. 

7. Dengan adanya kegiatan pelatihan dan penyuluhan dapat 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di Lingkungan 

Jangkang Lor. 

8. Dengan adanya pengajian dapat mempererat tali silaturahmi dan 

meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. 

9. Program-program yang telah dilaksanakan sangat membantu 

mahasiswa dalam mempelajarai bagaimana hidup bermasyarakat 

dan banyak hal-hal positif yang dapat di ambil untuk pengalaman 

dan bekal masa depan yang sangat berharga. 

 

B. Saran 

Setelah melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan 

berbagai program dan kegiatan yang telah terlaksana, kami akan 

menyanpaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan KKN Reguler 

Universitas Ahmad Dahlan. Dengan rendah hati kami sampaikan saran-

saran yang terkait langsung maupun tidak langsung. 
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1. Masyarakat Pedukuhan Jangkang Lor 

a. Tetap menjadi warga yang ramah yang selalu bisa 

membimbing mahasiswa yang melakukan KKN di Pedukuhan 

Jangkang Lor.  

b. Menjadi warga yang selalu menjunjung tinggi niali 

kebersamaan dan toleransi dalam perbedaan.  

c. Menjadi warga yang rukun dan tidak terpecah belah. 

d. Program-program yang telah dilakukan oleh mahasiswa dapat 

diteruskan dan dikembangkan lagi. Agar program dapat terus 

berjalan, perlu adanya kerjasama dengan semua elmen 

masyarakat yang ada.  

2. Pemerintah sekitar 

a. Pemerintah hendaknya memahami keterbatasan yang ada pada 

diri mahasiswa baik dari segi kemampuan berfikir, 

keterampilan, dana, pengetahuan, waktu, maupun tenaga.  

b. Jika mahasiswa kurang maksimal dalam melakukan kegiatan 

mohon dimaafkan karena mahasiswa masih dalam tahapan 

proses belajar.  

c. Selain itu pemerintah sebaiknya juga ikut berperan aktif dalam 

mensosialisasikan program kegiatan yang telah disusun 

mahasiswa untuk masyarakat. Adanya sosialisasi tersebut dapat 

mengurangi kesalah pahaman mengenai arti dari KKN.  
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d. Mahasiswa KKN bukanlah sebagai sumber dana, melainkan 

sekelompok kecil yang memberikan sumbang asih pemikiran 

dan tenaga yang terbatas. 

3. Mahasiswa KKN periode berikutnya 

a. Sebaiknya mahasiswa mempersiapkan semua hal yang 

berkaitan dengan KKN dengan matang. KKN reguler 

merupakan KKN yang membutuhkan kematangan dalam 

menyusun progran dan kegiatan serta peralatan yang 

diperlukan.  

b. Mahasiswa harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. 

Lingkungan baru merupakan tantangan bagi mahasiswa, dan 

mahasiswa harus dapat menahlukannya. 

c. Junjung tinggi rasa kebersamaan.  

d. Hilangkan keegoisan yang selalu ada dibenak setiap individu.  

e. Hal yang diperlukan dalam KKN adalah kekompakan dan 

kebersamaan. Dengan menjunjung tinggi hal tersebut dapat 

melancarkan semua program yang telah direncanakan. 

f. Mahasiswa sebaiknya lebih sering berbaur dan bersikap baik 

dengan masyarakat. Jika mahasiswa bisa mendapatkan hati 

masyarakat, ketika akan melakukan program apapun pasti akan 

dibantu. 
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4. Panitia pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 

a. Jangkang Lor sangat direkomendasikan untuk KKN berikutnya, 

karena masih terdapat banyak potensi masyarakat yang belum 

tergali. 

b. Besarnya pengaruh terhapa masyarakat, program KKN harus 

terus dilaksanakan 

c. Pemilihan tempat KKN sebaiknya lebih diperhatikan. 

Demikian laporan KKN dari mahasiswa IX.B.3. Semoga dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak dan dapat membantu pihak-pihak 

yang memerlukan. 


