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 BAB V  

PENUTUP 

Dari pengalaman dan pengamatan yang dilakukan sebelum, selama dan 

setelah pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan tahun 

2017 di Dusun Kranggan Kidul, Desa Kranggan, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon 

Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta kami dapat mengambil kesimpulan dan saran 

atau rekomendasi sebagai berikut: 

A. KESIMPULAN 

1. Kegiatan KKN merupakan kegiatan terpadu antara studi dan bekerja di 

lapangan yang bertujuan agar mahasiswa mampu mencari dan memecahkan 

masalah secara tepat sehingga mahasiswa menjadi dewasa dalam berpikir dan 

bertindak di masyarakat, baik sekarang maupun masa yang akan datang. 

2. Program KKN yang dilaksanakan memberikan hasil yang positif baik bagi 

peserta KKN maupun masyarakat karena adanya proses interaksi sebagai 

tukar-menukar pengalaman, masalah ilmu, wawasan, dan lain-lain. Dengan 

demikian, terdapat suatu input dan output antara mahasiswa dengan 

masyarakat setempat sehingga terjalin bentuk kerjasama yang baik. 

3. Mahasiswa dapat bermasyarakat, bersopan santun, bergotongroyong, 

beradaptasi, tradisi, kesenian dan budaya di daerah lokasi KKN. Dengan 
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beradaptasi dengan masyarakat dan lingkungan secara interdisipliner, dapat 

menimbulkan rasa persaudaraan kebersamaan dan saling memiliki. 

4. Beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak lepas dari permasalahan, 

yang muncul, sehingga perlu adanya koordinasi yang baik antara mahasiswa 

dengan tokoh-tokoh masyarakat agar kegiatan terlaksana dengan baik. 
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B. SARAN 

Setelah kami melaksanakan KKN dengan berbagai program, ada beberapa hal 

yang perlu di perhatikan dan perlu kami sampaikan terutama berkaitan langsung 

dalam pelaksanaan KKN Universitas Ahmad Dahlan. 

Dengan rendah hati kami menyampaikan saran-saran yang terkait langsung 

maupun tidak langsung dalam pelaksanaan KKN, ini semua kami lakukan untuk 

kemajuaan pada masa mendatang dan menjadi perhatian kita semua. 

1. Kegiatan KKN diharapkan mampu menjadikan mahasiswa berfikir rasioal 

dan dapat memecahkan masalah yang ada di masyarakat sehingga 

mahasiswa menjadi dewasa dalam berfikir dan bertindak di masyarakat. 

2. Diharapkan masyarakat dapat melanjutkan program-program yang telah 

dirintis oleh mahasiswa KKN serta memelihara sarana-sarana yang telah 

ditinggalkan oleh mahasiswa KKN. 

3. Mahasiswa KKN UAD diharapkan mempersiapkan diri baik fisik, mental 

maupun keterampilan sehingga dapat melaksanakan program KKN dengan 

baik serta mampu beradaptasi didaerah lokasi KKN. 

4. Mahasiswa KKN UAD diharapkan mampu menjalani komunikasi yang baik 

antar sesame anggota KKN dan tokoh masyarakat. 

Demikian laporan KKN mahasiwa Universitas Ahmad Dahlan yang 

kami buat, semoga dapat memberikan gambaran dan acuan bagi pihak-pihak 

yang memerlukan. Akhir kata, kami ucapkan terimakasih kepada seluruh 

pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan program KKN yang telah 
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kami laksanakan Divisi XI C unit 2 yang berlokasi di Dusun Kranggan Kidul, 

Desa Kranggan, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa 

Yogyakarta.  


