
BAB III 

PENUTUP 

 3.1. Kesimpulan 

Berdasarkan serangkaian kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) 

di Desa Mulya Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, 

difokuskan pada kegiatan Bimbingan belajar dan sosialisasi tentang pencegahan 

penyebaran virus COVID-19. Dan dari hasil kegiatan satu bulan ini dapat 

disimpulkan yaitu : 

3.1.1. Saat ini masyarakat lebih peka dan sadar tentang bahaya 

penyebaran COVID-19 dan sudah cukup disiplin dalam 

menggunakan masker saat bepergian. 

3.1.2. Sudah ada tanaman obat-obatan di sekitar Balai desa Mulya 

Agung yang bisa digunakan unutk keperluan masyarakat sekitar. 

3.1.3. Para pelajar Sekolah Dasar dapat menikmati dari buku-buku 

elektronik dan video pembelajaran yang sudah di berikan dan 

sudah paham dalam menggunakan teknologi informasi untuk 

kegiatan belajar daring dari sekolah. 

3.1.4. Organisasi kepemudaan Karang Taruna sudah aktif kembali 

bersama aparatur Desa dan berkecimpung dalam kegiatan 

kemasyarakatan. 

 

 



3.2. Saran 

3.2.1. Untuk aparatur desa 

Sebagai langkah untuk membatu masyarakat dalam mencegah 

merebaknya virus COVID-19 maka diharapkan untuk menyediakan dan 

memfasilitasi kepada mayarakat tentang kebutuhan protokol COVID-19 

seperti masker dan lain-lain. 

3.2.2. Untuk masyarakat Desa Mulya Agung 

Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, maka diharapkan untuk 

terus peka dan disiplin dalam mencegah penyebaran COVID-19. Serta 

bagi masyarakat yang sudah memiliki anak yang sudah bersekolah 

untuk bisa lebih bijak dan lebih paham dalam menggunakan teknologi 

informasi guna demi membantu anak yang sedang dalam masa kegiatan 

belajar dirumah. 

3.2.3. Untuk IIB Darmajaya 

Dalam masa kegiatan Praktek Pengabdian Masyarkat (PKPM) berarti 

membawa nama dan identitas kampus dalam terjun kelapangan. Maka 

sebaikanya memberikan atribut kegiatan PKPM agar dapat digunakan 

kepada mahasiswa dan menjadi identitas bagi mahasiswa dan kampus. 

3.3. Rekomendasi 

Selama kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) maka tak terlepas 

dari saran dan rekomendasi agar menjadi nilai lebih demi kemajuan bersama. Maka 

para mahasiswa merekomendasikan kepada Desa Mulya Agung dalam hal ini 



membuat ruang belajar bagi anak-anak dari desa Mulya Agung yang difasilitasi 

langsung dari Desa. 

Fasilitas ini berupa ruang belajar yang disediakan WiFi dan beberapa komputer 

untuk membantu proses belajar daring kemudian muda-mudi yang tergabung dalam 

organisasi Karang Taruna yang bersedia menjadi memimbing anak-anak sekolah 

selama belajar daring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


