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BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Berdasarkan serangkaian kegiatan saya sebagai mahasiswa Praktek
Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) yang dilakukan di RT 005 Gunung
Terang, Kota Bandar Lampung dengan hasil yang telah saya laksanakan dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Selama melaksanakan kegiatan PKPM saya melakukan observasi untuk
mencari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yaitu masih
banyaknya orang tua yang belum memahami pembelajaran daring yang
diberikan sekolah. Maka dari itu saya berusaha mencari solusi untuk
melakukan pendampingan pembelajaran daring di masa pandemi covid-19.
Sebelum melakukan pendampingan kepada anak-anak saya melakukan
sosialisasi terlebih dahulu kepada orang tua agar dapat memahami IPTEK
di masa kini supaya kedepannya orang tua dapat lebih memahami tugas
yang diberikan guru kepada anak-anaknya.
2. Kegiatan saya juga tidak lepas dengan sosialisasi kepada masyarakat terkait
covid-19, supaya masyarakat hidup di era new normal ini tetap waspada
dan tetap menggunakan protokol kesehatan. Diharapkan masyarakat
memiliki kesadaran yang tinggi terkait covid-19 ini.
3. Program kerja yang telah dilakukan selama proses kegiatan Praktek Kerja
Pengabdian Masyarakat (PKPM) berjalan sesuai apa yang diharapkan dan
semoga bisa berguna bagi seluruh warga masyarakat di RT 005 Gunung
Terang, Kota Bandar Lampung.
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3.2 Saran
3.2.1

Untuk Masyarakat

1. Lebih diperhatikan lagi anak-anaknya dalam pembelajaran daring
selama masa pandemi covid-19.
2. Dalam masa pandemi ini, diharapkan masyarakat lebih menyadari
bahwa kebersihan lingkungan itu penting agar memutus rantai covid-19.
3. Selalu 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.

3.2.2

Untuk IIB Darmajaya
Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakt ini 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.

3.3

Rekomendasi
3.3.1

Untuk Mahasiswa
1. Mahasiswa harus memiliki niat dan tujuan yang baik, ikhlas, dan
tanggung jawab sehinga kegiatan PKPM dapat berjalan dengan
baik dan lancar.
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2. Mahasiswa harus dapat mengelola waktu yang dimiliki selama
PKPM dengan sebaik-baiknya.
3. Mahasiswa harus memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi
dalam memajukan suatu desa/ tempat.

3.3.2

Untuk Masyarakat
Diharapkan kepada masyarakat agar memperhatikan masalah
sosialisasi lebih ditingkatkan, rasa kebersamaan atau gotong royong
lebih serta shalat berjamaah lebih ditingkatkan lagi, dan selalu
meningkatkan kewaspadaan terkait covid-19.

