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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler pada 

tanggal  22 Januari-20 Februari 2108, keseluruhan program yang telah 

dilaksanakan dan realita yang kami hadapi selama kegiatan KKN Reguler di 

Dusun Tegallayang 10, Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten 

Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Bidang Keilmuan dan Bimbel  terselenggara dengan baik dibuktikan 

dengan banyaknya peserta yang ikut berpartisipasi dalam setiap 

kegiatan keilmuan yang dilakukan oleh masing-masing individu. 

2. Bidang Kegamaan pada umumnya dapa terslenggara dengan baik 

karena partisipasi dari anak-anak sangat baik serta dukungan dari 

orang tua dan pengajar TPA yang memperbolehkan mahasiswa KKN 

untuk ikut serta dalam kegiata TPA. 

3. Bidang Seni dan Olahraga terselenggara dengan baik dan lancar 

karena anak-anak sangat menyukai setiap kegiatan demi kegiatan yang 

dilaksanakan oleh mahasiswa KKN yang berkaitan dengan bidang 

seni dan olahraga. 

4. Bidang tematik dan non tematik terselenggara dengan baik 

dikarenakan banyak kegiatan yang melibatkan masyarakat dibuktikan 

dengan antusiasnya masyarakat yang hadir di beberapa program 
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kemasyarakatan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN, serta program 

yang ditawarkan sangat membantu setiap permasalahan yang dihadapi 

oleh masyarakat di Dusun Tegallayag 10. 

5. Kendala dan Hambatan yang dihadapi oleh mahasiswa KKN selama  

melaksanakan program yaitu masalah waktu dikarenakan sebagian 

besar masyarakat mempunyai jam kerja masing-masing sehingga sulit 

untuk meyesuaikan dengan waktu kegiatan yang akan dilaksnaakn, 

cuaca yang tidak menentu dikarenakan di bulan Januari-Februari 

adalah puncak musim penghujan, sebagian besar warga Dusun 

Tegallayang 10 sudah berpendidikan tinggi sehingga sebagian besar 

dari mereka sudah paham tentang program yang akan dijalankan. 

B. Saran 

1. Pemerintah Dea Caturharjo 

Pemerintah desa hendaknya berperan aktif dalam rangka sosialisasi 

tentang kegiatan yang ada di KKN Reguler pada seluruh masyarakat. 

2. Dusun Tegallayang 10 

Setiap program yang telah dirintis oleh mahasiswa KKn perlu 

ditingkatkan, dikembangkan, dan ditindaklanjuti demi kemajuan desa dan 

masyarakat misalnya tentang Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) Rumah 

Tangga. 
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3. Mahasiswa KKN Reguler Selanjutnya 

a. Mempersiapakan diri dalam keterampilan, pengetahuan, serta 

bagaimana cara bermasyarakat yang baik agar nantinya dapat 

mendukung dan membantu kesuksesan program di lokasi KKN. 

b. Harus pandai membawa diri dan bergaul sehingga dapat bersosialisasi 

dengan masyarakat sekitar. 

c. Menciptakan hubungan baik antara mahasiswa dengan masyarakat 

setempat guna mendukung kelancaran pelaksanaan program yang 

akan dilaksanakan. 

d. Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat secara 

menyeluruh. 

e. Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan sikap kebersamaan, 

keterbukaan, tanggungjawab terhadap suatu pekerjaan, dan saling 

menghargai sesama anggota unit, sehingga setiap pelaksanaan 

kegiatan dapat terlaksana dengan baik. 

f. Menjaga nama baik diri sendiri, unit dan universitas serta 

menghormati masyarakat sehingga bersikap positif terhadap 

mahasiswa KKN di daerahnya. 

g. Mahasiswa harus tanggap dan menyesuikan diri dengan masyarakat 

yang heterogen. 

 

 

 


