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BAB V 
 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 
 

Selama Selama kurang lebih 1 bulan mahasiswa Universitas Ahmad 

dahlan Yogyakarta melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler di 

Soronanggan, Panjangrejo, Pundong, Bantul Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Banyak pengalaman yang diperoleh, sebagai bekal kami untuk 

menambah wawasan ketika nantinya terjun dimasyarakat. Dalam KKN 

Reguler ini mahasiswa juga memperoleh pengalaman faktual tentang 

bagaimana kegiatan di masyarakat yang mungkin berbeda dengan wilayah 

kita. Beberapa manfaat yang dirasakan oleh mahasiswa secara langsung 

dalam proses pelaksanaan KKN Reguler adalah sebagai berikut: 
 

1. Mahasiswa dapat melihat bagaimana menjalin komunikasi dengan 

masyarakat. 
 

2. Mahasiswa dapat melihat bagaimana kebiasaan atau kebudayaan 

mayarakat di Soronanggan, Panjangrejo, Pundong. 
 

3. Mahasiswa dapat belajar mandiri karena harus jauh dari kedua orang tua 

dan mengerjakan semuanya sendiri. 
 

4. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dibangku 

perkuliahan untuk masyarakat sekitar. 
 

5. Mahasiswa dapat belajar mengenai permasalahan-permasalahan yang ada 

di masyarakat. 
 

6. Mahasiswa dapat bekerja sama dengan masyarakat baik dalam 

pelaksanaan program atau membantu masyarakat dalam mengikuti 

kegiatan-kegiatan di Kelurahan atau Kecamatan. 

 
 
B. Saran 
 

1. Takmir Masjid Al-Ikhlas Dusun Soronanggan 
 

Saran yang kami berikan bagi Takmir Masjid Al-Ikhlas adalah: 
 

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

penerus bangsa yang sholeh dan sholehah. 
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b. Lebih di kontrol pelaksanaan kegiatan keagamaan di masjid Al-Ikhlas agar 

dapat berjalan dengan baik. 

c. Rekrut anggota atau takmir yang masih produktif sehingga dapat 

mengembangkan masjid lebih baik lagi. 
 
2. Dusun Soronanggan 
 

Saran yang bisa kami berikan kepada dusun Soronanggan 
 

a. Hubungan harmonis antar warga masyarakat di Dusun Soronanggan tetap 

dipertahankan dan dijaga keutuhannya. 
 

b. Budaya gotong royong dan saling tolong menolong lebih ditingkatkan. 
 

c. Mengembangkan kegiatan yang lebih bermanfaat bagi warga 

Soronanggan. 

d. Kegiatan untuk pemuda dan Ibu PKK lebih dikembangkan dengan 

kegiatan yang positif sehingga dapat menghasilkan dusun yang 

menginspirasi dusun sekitar.   
 
3. Kelurahan Panjangrejo 
 

Saran  yang  kami  berikan  kepada  Kelurahan  Panjangrejo  beserta 
 

Jajarannya yaitu: 
 

a. Untuk tradisi budaya gerabah yang ada di kelurahan Panjangrejo tetap 

dilestarikan supaya budaya tetap terjaga. 
 

b. Kinerja staf dan karyawan sudah baik, namun perlu ditingkatkan supaya 

lebih baik lagi dalam menyelenggarakan acara-acara yang ada di kelurahan 

Panjangrejo. 
 
4. Kecamatan Pundong 
 

Saran yang kami berikan kepada Kecamatan Pundong beserta 
 

jajarannya yaitu: 
 

a. Untuk kinerjanya sudah baik, namun perlu ditingkatkan supaya lebih baik 

lagi dan dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menyelenggarakan 

acara-acara yang ada di Kecamatan Pundong. 
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b. Lebih banyak mengadakan kegiatan yang dapat merukunkan anggota 

kecamatan dengan warga sekitar supaya tali silaturahmi tetap terjaga. 

c. Lebih meningkatkan prospek kepariwisataan yang ada di Pundong 

sehinggan dapat optimal dan dapat menjadi pemasukan untuk kecamatan 

Pundong. 

 


