BAB V
PENUTUP
1.1. Kesimpulan
Berdasarkan serangkaian kegiatan Program Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di Desa
Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran yang telah dilaksanakan, dapat
disimpulkan yaitu :
a. Memberikan pembelajaran mengenai cara mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari
sejak dini kepada murid Sekolah Dasar yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi
anak-anak Desa dalam mengatur waktu dengan baik dan memahami tentang sebab akibat
bermain handphone. Selain itu, program ini juga dimaksudkan untuk memotivasi generasi
muda sejak dini agar selalu mau untuk mengeksplor kemampuan pribadi mereka
masing-masing terutama di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
b. Membuat perencanaan anggaran pada usaha mandiri Keripik Mak Endut agar dapat
mengetahui besaran pengeluaran biaya yang dikeluarkan setiap produksi.
c. Pembuatan harga pokok produksi dan laporan laba rugi pada usaha mandiri Kripik
Mak Endut dapat membantu dalam menentukan harga jual produk, menghitung laba atau
rugi periodik, menghitung harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam pesanan
serta membuat usaha mandiri tersebut mempunyai pencatatan dan perhitungan yang baik.
d. Pemberian
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masyarakat mengenal poduk dan meningkatkan nilai jual. Saat ini Desa Paguyuban sudah
memiliki web Desa sebagai pusat informasi yang dapat diakses melalui situs web Desa
yaitu https://desapaguyubanwayli.wixsite.com/website-1
e. Membantu memperlihatkan potensi yang ada di Desa Paguyuban melalui media sosial.

f. Dengan adanya struktur organisasi, usaha mandiri Kripik Mak Endut mengetahui kegiatan
atau pekerjaan yang harus dilakukan, bertanggungjawab atas pekerjaannya sehingga
pencapaian organisasi tersebut dapat terwujud sesuai rencana.
1.2. Saran
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sekiranya bisa dikelola dengan baik

dan terus melakukan update mengenai berita atau informasi tebaru Desa Paguyuban,
sehingga masyarakat luas dapat mengetahui perkembangan apa saja yang ada di Desa
Paguyuban.
2. Mencari dan mengali apa saja potensi-potensi yang ada didalam Desa, untuk dapat diolah
dan dikembangkan baik secara mandiri ataupun kelompok untuk menambah penghasilan
warga Desa dan membuat lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran yang
ada di Desa Paguyuban.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi, bisnis dan
dalam kegitatan organisasi Desa yang dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan
karakter masyarakat yang cekatan, cerdas dan berakhlak mulia.

4.

Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat

sebaiknya diadakan kembali

pada

periode mendatang, karena kegiatan ini memberikan nilai positif bagi mahasiswa dalam
mengembangkan potensi dalam diri, sehingga tercipatanya empati dalam diri mahasiswa
melalui program interaksi dan sosialisasi terhadap masyarakat setempat.
5. Kedepannya dalam melaksanana kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat panitia
pelaksana dan pihak-pihak yang terkait lebih mempersiapkan dengan matang terutama dalam

menjalin koordinasi dengan lapangan atau Desa lokasi pelaksanaan PKPM

