
  BAB III 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan  

Berdasarkan raingkaian program kerja yang telah dilakukan oleh penulis, di Desa 

Banjar Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut :  

a. Tersebarnya informasi terkait pencegahan dan hal penting lain mengenai 

Covid-19 melalui Instagram @Doaincepathilang dan Facebook @putri 

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Banjar Agung akan pentingnya 

penggunaan masker 

c. Terlaksananya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan 

sekitar 

d. Proses pembelajaran berjalan dengan baik serta anank-anak Desa Banjar 

Agung mengenal pengoperasian Laptop, Microsoft Word, dan aplikasi 

pendukung pembeajaran 

e. Meningkatnya kesadaran dan informasi mengenai covid-19 pada anak-anak 

Desa Banjar Agung 

f. Terselesaikan tugas- tugas penginputan yang ada di balai Desa Banjar Agung 

Anak-anak Desa Banjar Agung melakukan kegiatan senam untuk menjaga 

kesehatan tubuh secara rutin 

g. Terciptanya lingkungan bersih dikarenakan dibudayakannya kebiasaan 

gotong royong membersihkan lingkungan . 

 



3.2 Saran 

Adapun saran-sara atau masukan yang dapat penulis berikan adalah sebagai 

berikut : 

1.2.1 Untuk masyarakat Desa Banjar Agung 

1. Tingkatkan kesadaran terhadap adanya bahaya covid-19 untuk  memutus 

mata rantai covid-19 dan dapat menjaga diri sendiri, keluarga serta desa 

Banjar Agung terkait viruscorona. 

2. Tingkatkan pengetahuain dan rasa keingintahuan megenai informasi 

teknologi yang dapat membantu mempermudah dalam pengerjaan tugas 

pembelajaran melalui daring. 

3. Pengelolaan kebiasaa dalam melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS) 

4. Tingkatkan rasa saling tolong menolong unutk menghadapai pandemic covid-

19. 

3.2.1 Untuk Institusi 

1. Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian masyarakat Darmajaya ini sebaiknya 

diadakan kembali pada periode berikutnya. Kegiatan ini memiliki banyak 

sekali manfaat yang diambil yaitu meningkatkan rasa percaya diri mahasiwsa 

dan membuat mahasiswa berpikir kreatif dalam menyelesaikan suatu masalah 

yang dihadapi. Selain itu dampak positif yaitu sebagai suatu alat melatih diri 

untuk menghadapi lingkungan masyarakat nantinya setelah lulus masa 

pendidikan tingkat lanjut.  

 

 



3.3 Rekomendasi 

1.3.1 Untuk Mahasiswa 

 

1. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar individu dan 

masyarakat, sehingga program kerja dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

2. Setiap individu harus mempunyai niat dan tujuan yang baik, rasa ikhlas, 

tanggung jawab yang besar, sehingga perlu adanya kesiapan secara fisik, 

mental, emosional dan dana yang cukup agar PKPM tersebut dapat berjalan 

dengan lancar dan baik. 

3. Mahasiswa harus dapat mengelola waktu yang dimiliki selama PKPM dengan 

sebaik-baiknya. 

 

3.3.2 Untuk Pemerintahan Desa dan Masyarakat 

 

1. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang PKPM yang diadakan.  

2. Meningkatkan semangat dalam mencari ilmu dimanapun, kapanpun, dan 

kepada siapapun. 

 

3.3.3 Panitia Pelaksana LP4M 

1. Adanya persiapan yang matang serta adanya  pelatihan dan praktek kerja   

lapangan. 

2. Sebagai fasilitator mahasiswa dalam pendampingan terhadap program,  

PKPM diharapkan lebih sering mengawasi dan mengontrol apakah program-

program sudah terlaksana dengan baik. 
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