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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan serangkaian program kegiatan Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat selama ± 30 hari di RT.17 Lingkungan 1 Perumahan Griya 

Sukarame yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan yaitu : 

1. Dengan adanya kegiatan belajar mengajar pada anak – anak, maka anak – 

anak dapat mengembangkan kreativitasnya dengan cara memberikan ide – 

ide ke mereka serta memberikan saran kepada mereka agar dapat 

meningkatkan inovasi dalam diri. 

2. Dengan adanya kegiatan ini masyarakat dapat mengetahui pentingnya 

kebersihan diri dan lingkungan sekitar. 

3. Sosialisasi door to door kepada masyarakat agar dapat menaati kebijakan 

pemerintah dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. 

3.2 Saran 

Adapun saran – saran yang dapat saya berikan yaitu : 

3.2.1 Bagi Masyarakat Perumahan Griya Sukarame 

Masyarakat harus menaati kebijakan pemerintah dengan selalu memakai 

masker jika keluar rumah dan selalu membawa hand sanitizer serta selalu 

mencuci tangan sebelum dan setelah keluar rumah agar terhindar dari virus 

korona saat ini, dan selalu menjaga jarak dengan orang lain. Masyarakat 

juga harus melakukan kebersihan terhadap lingkungan nya.  
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3.2.2 Bagi Institusi 

Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat ini sebaiknya diadakan 

kembali pada periode mendatang dengan menyesuaikan kondisi yang 

sedang dialami dunia saat ini, karena kegiatan ini dapat memberikan nilai 

positif kepada mahasiswa dalam mengembangkan potensi dalam diri, 

sehingga terciptanya empati dalam diri mahasiswa melalui program 

interaksi dan sosialisasi kepada masyarakat setempat. 

3.3 Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi yang dapat saya berikan yaitu : 

3.3.1 Bagi Masyarakat Perumahan Griya Sukarame 

Agar terhindarnya dari virus korona masyarakat harus menggunakan 

masker saat berada diluar, rajin mencuci tangan dengan sabun di air yang 

mengalir, dan tidak menyentuh area wajah, menerapkan etika batuk bagi 

yang mengalami sakit pernafasan, serta menghindari kontak dengan hewan 

ternak dan hewan liar. Hal – hal tersebut dapat memutuskan rantai 

penyebaran covid-19. 

3.3.2 Bagi Institusi 

Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini merupakan 

hal yang bagus bagi mahasiswa, karena melatih mahasiswa berinteraksi 

dengan masyarakat luas. Berikut rekomendasi yang dapat saya berikan : 

a. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) memberi arahan kepada 

mahasiswanya agar mendapatkan dorongan untuk melaksanakan 

kegiatannya. 
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b.  Dosen Pembimbing Lapangan juga harus mengontrol mahasiswanya 

agar tidak terjadi miss komunikasi antara mahasiswa dan dosen 

pembimbing lapangan. 

c. Pihak institusi juga harus membangun hubungan yang baik dengan 

kepala RT maupun kepala desa agar dapat menjalin kerjasama yang 

sinergis antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. 
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LAMPIRAN 

 

Gambar 9. Foto bersama dengan Pak RT saat meminta izin PKPM 

 

Gambar 10. Bersih – Bersih Lingkungan Sekitar 
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Gambar 11. Foto di Rumah Baca           Gambar 12. Pemasangan plang jalan 

 

Gambar 13. Juara 1, 2, dan 3 lomba mewarnai 
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Gambar 14. Juara 1, 2, dan 3 lomba sambung ayat 

 

Gambar 15. Juara 1, 2, dan 3 lomba baca puisi 

 

Gambar 16. Juara 1, 2, dan 3 lomba kaligrafi 
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Gambar 17. Penyerahan buku donasi kepada Rumah Baca 

 

Gambar 18. Kunjungan kerumah Pak RT untuk mengucapkan terimakasih 

 

 


