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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari semua data dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa, kegiatan KKN Reguler, periode LXI, XIII.B.2, Universitas Ahmad 

Dahlan, yang bertempat di Dusun Loputih, Desa Jatimulyo, Kecamatan 

Dlingo, Kabupaten Bantul, berjalan dengan baik dan lancar.Adapun 

program-program yang telah direncanakan dapat direalisasikan dengan 

optimal dan tepat waktu. Hal tersebut tidak lain karena kerjasama dan 

kerja keras kelompok KKN XIII B2 UAD, selain itu juga karena kerja 

sama dan hubungan baik yang terjalin antara tokoh masyarakat, perangkat 

desa, serta pihak lain yang turut berperan membantu pelaksanaan program 

kerja mahasiswa KKN di Dusun Loputih. Dengan terlaksananya program-

program tersebut semoga mampu memberikan manfaat pada masyarakat 

Dusun Loputih. 

KKN Reguler LXI ini dapat memberikan bekal mahasiswa untuk 

menambah wawasan dan pengalaman ketika terjun di masyarakat. 

Beberapa manfaat yang di peroleh mahasiswa secara langsung dalam 

proses pelaksanaan KKN Reguler adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mampu menjalin komunikasi yang baik dengan 

masyarakat. 
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2. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang di dapat selama 

kuliah untuk masyarakat sekitar. 

3. Mahasiswa dapat belajar mengenai permasalahan-

permasalahan yang ada di masyarakat. 

4. Mahasiswa dapat bekerja sama dengan masyarakat baik dalam 

pelaksanaan program atau membantu masyarakat dalam 

mengikuti kegiatan-kegiatan di Kelurahan ataupun di 

Kecamatan. 

 

B. Saran 

Alhamdulillahirobbil’alamin, KKN Reguler, Periode LXI, XIII.B.2 

Universitas Ahmad Dahlan di Dusun Loputih, Desa Jatimulyo, Kecamatan 

Dlingo, Kabupaten Bantul , telah selesai dilaksanakan. Keberhasilan dan 

kelancaran acara KKN ini tentunya tidak lepas dari kontribusi banyak 

pihak yang selalu membimbing dan memberikan arahan serta dukungan 

kepada kami. Maka, kami ucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang 

sudah membantu dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan ini, terkhusus 

kepada Pedukuhan Loputih. 

Saran yang dapat kami berikan untuk kegiatan adalah 

sebagaiberikut: 

1. Tetap semangat dan dijaga selalu anak-anak TPA agar menjadi 

penerus yang sholeh dan sholehah. 
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2. Hubungan harmonis antar warga masyarakat di Dusun Loputih 

tetap dipertahankan dan dijaga keutuhannya. 

3. Budaya gotong royong dan saling tolong menolong lebih 

ditingkatkan. 

4. Mengembangkan kegiatan yang lebih bermanfaat bagi warga 

dusun Loputih. 


