
BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Didasarkan dari setiap kegiatan Program Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) di RT 007 Kelurahan Gunung Mas Kecamatan Teluk Betung 

Selatan, Bandar Lampung yang sudah dilaksanakan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

Memberikan penyuluhan tentang bahaya serta pencegahan COVID-19 

kepada masyarakat di era pandemi sekarang ini agar masyarakat dapat lebih 

paham dengan virus corona dengan cara memberikan penyuluhan dengan 

sistem “pintu ke pintu”, memberikan masker gratis bagi masyarakat terutama 

masyarakat yang sering berpergian ke luar rumah dalam jangka waktu yang 

lama, memberikan sosialisasi bagi siswa tentang cara bagaimana 

mengoperasikan aplikasi penunjang pembelajaran daring seperti zoom, 

google meeting dan google classroom, menyemprotkan disinfektan ke 

lingkungan daerah setiap dua minggu sekali, memberikan sosialisasi dalam 

bentuk video kepada anak anak mengenai bahaya COVID-19 serta cara 

mencuci tangan yang benar menurut standar WHO dan mempraktekkannya 

langsung, dan juga mengajarkan masyarakat cara membuat masker kain yang 

mudah lewat media sosial youtube. Diharapkan dari semua kegiatan ini dapat 

menumbuhkan kesadaran masyarakat RT 007 secara bertahap agar terhindar 

dari wabah COVID-19   



 

3.2 Saran 

3.2.1 Bagi Masyarakat RT 007 Kelurahan Gunung Mas 

Masyarakat RT 007 harus lebih peka lagi terhadap protokol kesehatan yang 

diterapkan oleh pemerintah, menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih 

dengan menjaga lingkungan, menjaga seluruh anggota keluarga supaya tidak 

berpergian maupun bermain di luar rumah, menggunakan alat pelindung diri 

(APD) saat berpergian seperti masker dan face shield. 

3.2.2 Bagi Institusi (IIB Darmajaya) 

Kepada institusi agar kegiatan praktek kerja pengabdian masyarakat 

(PKPM) ini dapat dilaksanakan secara terua menerus. Kegiatan PKPM ini 

memberikan banyak dampak positif baik bagi mahasiswa, masyarakat dan 

institusi. Memberikan persiapan yang lebih matang kepada mahasiswa agar 

terutama tentang menjalin koordinasi kepada aparat serta pengurus di wilayah 

tempat dilaksanakannya PKPM 

3.3 Rekomendasi 

3.3.1 Untuk Mahasiswa 

Diperlukannya koordinasi yang baik antara mahasiswa dan juga aparat dari 

wilayah setempat dan juga masyarakat agar setiap kegiatan yang direncanakan 

dapat berjalan dengan lancar, dibutuhkannya manajemen waktu dari 

mahasiswa yang berkaitan dengan penyampaian program kerja yang telah 



dibuat, memiliki cara bicara yang baik agar setiap program kerja yang telah 

disampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat sehingga tidak 

menimbulkan kesalah pahaman dari kedua belah pihak. 

3.3.2 Untuk Penduduk RT 007 

Diperlukannya koordinasi yang baik dari pihak warga daerah RT 007 agar 

dapat bekerja sama dengan mahasiswa dengan tidak mengandalkan 

kemampuan mahasiswanya saja, memliki semangat untuk bekerja sama dengan 

mahasiswa demi mewujudkan kebersihan dan kesehatan di lingkungan RT 007 

serta tidak menganggap kegiatan PKPM ini sebagai pemberian bantuan dan 

dana dari mahasiswa melainkan sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama 

antar masyarakat dan mahasiswa 

3.3.3 Untuk Institusi  

Lebih memberikan persiapan, pelatihan dan pembekalan yang matang bagi 

mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PKPM ini, dan juga memudahkan 

dalam melakukan prrizinan kepada RT maupun kelurahan setempat  

 

 

 


