
82 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan  

      Kesimpulan yang dapat di kemukakan dalam laporan KKN Reguler 

LXI UAD VI.C.1 ini adalah sebagai berikut : 

a. Dalam melaksanakan suatu Program Kegiatan sangat memerlukan 

keterampilan dan Ilmu yang harus dimiliki mahasiswa, karena hal 

tersebut berpengaruh atas kesaiapan mental dan fisik dalam menajalankan 

Program Kegiatan Program agar dapat berjalan sesuai dengan yang 

direncanakan.  

b. Selama kegiatan KKN, antusias, perhatian, serta dukungan dari  warga 

dukuh keruk II sangat baik, dan mendukung berbagai kegaiatan yang 

diadakan oleh mahasiswa KKN UAD divisi VI.C.1. 

c. Angapan masyarakat bahwa mahasiswa adalah orang-orang yang serba 

tahu dan bisa dalam segala hal, oleh karena itu mahasiswa harus lebih 

banyak belajar kepada masyarakat untuk  antisipasi terhadap adanya 

anggapan masyarakat tersebut terutama dalam meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan.  

d. Salah satu Catur dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) UAD  

adalah pengabdian masyarakat, sehingga pelaksanaannya mahasiswa 

memiliki keharusan untuk  bermasyarakat  untuk meningkatkan 
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kesejahteraannya, maka kita sebagai mahasiswa harus menjadi motor 

penggerak bagi masyarakat. 

e. Kegiatan KKN tidak dapat berjalan apabila hanya dilakukan oleh suatu 

instasi/lembaga tertentu, akan tetapi diperlukan berbagai kerja sama dari 

banyak pihak, salah satunya dengan memiliki komunikasi baik dengan 

perangkat desa, hingga kecamatan termasuk perizinan atas polres terkait.  

f. Dalam menjalankan suatu Program Kegiatan akan selalu ada 

permasalahan yang ditemui, oleh karenanya kerja sama dan komunikasi 

yang baik antara Mahasiswa KKN dan dukungan dari berbagai pihak 

adalah kunci dari kesusksesan dari sebuah Program Kegiatan  untuk 

bersama-sama mencari solusi yang baik. 

B. Saran 

1. Saran kepada aparat pemerintah lokasi KKN 

a. Dukuh Keruk II, Banjarejo, Tanjungsari, DIY  adalah salah satu dusun 

yang didalamnya memiliki potensi tani yang luas, akan tetapi warga 

disini masih kurang untuk mengembangkan karena alasan fasilitas dan 

rutinitas berladang. Sehingga pemerintah setempat  perlu  membantu 

masyarakat setempat dengan cara mengadakan fasilitas untuk 

mengembangkan inovasi ekonomi warga baik dari pengolahan hingga 

pemasarannya. 

b. Dukuh Keruk II merupakan dukuh yang jauh dari perkotaan, oleh 

karena itu dari pihak pemerintah setempat hendaknya  dapat 

memaksimalkan perannya agar informasi mengenai usaha 
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pengembanganan kreatifitas ekonomi sampai kepada warga dusun, 

termasuk pengolahan website dan medsos lainnya untuk pemasaran 

yang baik. 

2. Saran kepada peserta KKN 

a. Dalam melakukan suatu Program Kegiatan  para peserta KKN 

hendaknya dapat bekerjasama, tetap menjaga semangat  dan 

kekompakan serta saling mengingatkan dengan baik apabila salah 

seorang anggotanya melakukan kelalaian.  

b. Setiap  mahasiswa KKN ketika ada suatu kegiatan tidak harus saling 

menunggu teman yang lainnya, diperlukannya rasa kepekaan agar 

saling memposisikan dalam menyegerakan program kerja. Meskipun 

demikian, tetap hal-hal kecil seperti itu harus dikomunikasikan dengan 

ketua dan anggota lainnya menentukan sukses atau tidaknya suatu 

kegiatan KKN. 

c. KKN adalah  suatu proses belajar dalam kehidupan bermasyarakat 

oleh karena itu apabila ada salah seorang yang tidak mau belajar 

bekerja sama, maka yang harus dilakukan adalah belajar memahami 

karena dalam KKN setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda 

dan  hendaknya peserta KKN bersikap lebih dewasa dan bisa 

menerima serta beradaptasi dengan situasi dan kondisi pada saat KKN. 

d. Para peserta KKN  hendaknya mampu melakukan perubahan kearah 

yang lebih baik dalam menunjang proses pembangunan yang ada 
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dengan tetap menjunjung tinggi Ilmu pengetahuan dan keterampilan 

yang memadai yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. 

e. Berkaitan dengan program kegiatan pengolahan pangan, disarankan 

untuk meneruskan dengan berbagai olahan pangan kreasi lainnya guna 

meningkatkan taraf  hidup masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


