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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan serta 

pengujian hipotesis data instrument penelitian yang berupa angket, maka peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa Persepsi Mahasiswa terhadap pelaksanaan KKN 

Tematik program studi PPKn Unila Angkatan 2008 Tahun 2011/2012 adalah 

Sebagai berikut: 

1. Persepsi Mahasiswa terhadap pelaksanaan KKN Tematik Program Studi 

PPKn Unila Angkatan 2008 tahun 2011/2012 dari indikator tanggapan 

mahasiswa menyatakan baik sebanyak 41 orang atau 56,94%, artinya 

bahwa para mahasiswa menyatakan KKN Tematik pada tahun 2011 sudah 

sesuai dengan tema dan tujuan program yang diharapkan dan mereka juga 

beranggapan KKN Tematik dapat meningkatkan disiplin dan kerja sama, 

KKN Tematik sebagai salah satu wahana untuk mengaplikasikan teori 

yang diperoleh dari kampus, selain itu KKN Tematik  dapat membantu 

masalah pembagunan didaerah tempat mereka melaksanakan KKN 

tersebut.  

2. Persepsi Pahasiswa terhadap pelaksanaan KKN Tematik program studi 

PPKn Unila Angkatan 2008 Tahun 2011/2012 dari indikator penafsiran 

menyatakan baik sebanyak 40 orang atau 55,56%, artinya KKN tematik 

sudah sesuai dan tepat sasaran serta dapat memotivasi masyarakat dalam 
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pengembangan diri dan wilayahnya. KKN Tematik juga dapat 

mempengeruhi peningkatan hubungan kerja sama antar perguruan tinggi, 

Pemda, dan masyarakat. Pada dasarnya daerah tempat mereka 

melaksanakan praktik KKN mendukung semua dalam proses di dalam 

pelaksanaan KKN Tematik dan program-program kerja yang meraka 

laksanakan. 

3. Berdasarkan analisis data secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa 

Persepsi Mahasiswa terhadap pelaksanaan KKN Tematik program studi 

PPKn Unila Angkatan 2008 Tahun 2011/2012 mempunyai katagori yang 

baik sebanyak 38 Orang atau 52,78%, karena KKN Tematik sudah sesuai 

dengan tema dan tujuan program yang diharapkan dan mereka juga 

beranggapan KKN Tematik dapat meningkatkan disiplin dan kerja sama 

karena mahasiswa ikut serta dalam kegiatan masyarakat setempat. Serta 

dapat membantu masalah pembagunan di daerah tempat mereka 

melaksanakan KKN tersebut. 

A. Saran 

Bedasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat 

mengajukan saran sebagai berikut: 

 
1. Kepada Kementerian Pendidikan Nasional (Dinas Pendidikan) agar 

pelaksanaan KKN Tematik ini dijadikan bagian dari kurikulum pendidikan 

di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai wawasan kebangsaan kepada 

masyarakat, aparat dan tokoh masyarakat/agama/parpol serta mengupayakan 

sosialisasi yang baik dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. 
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2. Kepada pihak Unila khususnya FKIP Program Studi PPKn untuk 

peningkatan nilai-nilai sosialisasi terhadap masyarakat serta mendorong 

mahasiswa agar termotivasi dalam belajar di kampus. 

3. Kepada para pengajar / dosen untuk lebih memperhatikan para mahasiswa 

yang kurang aktif dalam belajar, sehingga para mahasiswa ada kemauuan 

untuk belajar. Serta mendapatkan prestasi yang tinggi pula. 

4. Kepada para mahasiswa generasi penerus bangsa agar dapat 

mengimplementasikan nilai-nilai sosial dengan sebaik-baiknya, serta selalu 

ingin lebih maju. Sehingga diharapkan mahasiswa juga lebih baik lagi 

dalam bersikap dan bertingkah laku baik di dalam kampus serta didalam 

masyarakat. 

 


