
 
 

 

BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Desa  Pelita Jaya  ialah  salah  satu  desa  di  Kecamatan  pesisr selatan,  Kabupaten  

Pesisir Barat,  Provinsi  Lampung, dengan kepadatan penduduk rendah, beriklim tropis dan 

topografi persawahan. Masyarakat yang tinggal di Desa tersebut umumnya bekerja sebagai 

petani, dengan penghasilan rata-rata Rp800.000 dan tingkat pendidikan rata-rata ialah 

tamat SD.               

Permasalahan  dalam Desa Pelita Jaya utama terkait kurangnya tingkat  pendidikan,  

kebersihan  dan  tata  kelola  lingkungan  yang  belum  sesuai standar, sarana dan prasarana 

yang beberapa belum tersedia atau belum memadai.           

Penyelesaian masalah pendidikan didesa pelita jaya yang diberikan oleh mahasiswa PKPM 

individu ialah membantu siswa belajar online dirumah selama pandemi covid19.     

Kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa PKPM induvidu IIB Darmajaya ialah semua 

berjalan dengan baik walaupun masih ditemukan beberapa kendala, namun dapat dihadapi 

dengan membuahkan hasil yang positif, mulai dari kegiatan terkait membantu siswa belajar 

online dirumah, semua berjalan dengan   baik   walau   dengan   banyak   kendala   dan  

masih   memiliki   berbagai kekurangan.  

3.2 Saran  

3.2.1 Saran bagi IIB Darmajaya  

Berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan, terkait berbagai kendala yang kami temui 

dalam pelaksanaan PKPM, maka kami disini menyarankan beberapa hal untuk IIB 

Darmajaya dalam pelaksanaan PKPM ke depannya agar dapat lebih baik lagi.   

Lalu supaya IIB Darmajaya memberikan arahan yang lebih jelas dan memadai bagi 

mahasiswa dalam pelaksanaan PKPM, karena banyak hal yang terluputkan oleh 

mahasiswa dan hal tersebut tidak ada dibahas dalam pelaksanaan pembekalan PKPM. 

Seperti tentang presentasi di akhir PKPM, berkas-berkas yang perlu dibawa dan lainnya.   

3.2.2 Saran bagi siswa yang di dampingi 

Untuk siswa yang di dampingi, ada beberapa hal saran yang kami perlu sampaikan  yang  

tentunya  untuk  membangung  hal  yang  positif  bersama-sama supaya kegiatan PKPM 

ini tidaklah sia-sia.  
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Yang pertama agar semua hasil dari kegiatan kami dapat diteruskan, mulai dari 

pemahaman materi yang di pelajari agar bila sekolah sudah masuk normal seperti semula 

tidak lupa tentng materi yang telah di pelajari. 

Lalu, supaya guru saat mengajar nanti tidak terlau rumit lagi menjelaskan karena siswa 

sudah memahami materi yang telah di pelajari selama pandemi covid19.  

3.2.3 Saran bagi Pemerintah dan Perangkat Desa  

Kami sangat menyarankan bagi Pemerintah dan Perangkat Desa pelita jaya  untuk lebih 

lagi meningkatkan  perhatian  akan masyarakat  pelita jaya. Kami berharap pemerintah 

lebih lagi membantu pendidikan yang sudah ada dengan memberikan dukungan berupa 

penyediaan perputakaan umum untuk siswa,karena minimnya buku bacaan bagi siswa.   

Kami juga sangat mengharapkan agar adanya lebih lagi peningkatan terkait pendidikan, 

dan penyuluhan demi penyuluhan bagi masyarakat desa dalam rangka meningkatkan 

pengetahuan dan keahlian masyarakat Desa Pelita Jaya.  

3.2.4 Saran bagi Masyarakat Desa  

Untuk masyarakat Desa Pelita Jaya, saya menyarankan agar lebih bersemangat lagi dalam 

membangun desa walau di tengah ketertinggalan, namun warga desa harus memiliki rasa 

semangat mengejar ketertinggalan dan mengikuti perkembangan  yang ada dengan terus 

menggali wawasan dengan berbagai cara, seperti berbagi pengalaman atau ilmu dengan 

yang memiliki, mencari wawasan dengan membaca buku atau berbagai media bacaan 

yang ada termasuk menjelajah internet sehingga akan memperkaya pengetahuan 

masyarakat.  

Juga saya menyarankan warga Desa Pelita Jaya agar benar-benar mengatur dengan 

sungguh ekonominya dengan baik, khususnya dalam hal pengeluaran agar memilah-

milah berbagai kebutuhan yang akan dipenuhi sehingga memiliki kesempatan menabung 

terutama berinvestasi. Hal tersebut sangatlah bermakna  bagi  kehidupan  sehari-hari  

masyarakat  dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Masyarakat  desa juga hendaknya  mendukung  pendidikan  terkhusus bagi generasi  yang  

akan  datang  sehingga  dapat  memiliki  pendidikan  yang  lebih memadai  dan memiliki 

pekerjaan  yang lebih baik suatu saat utama akan dapat mengembangkan Desa Pelita Jaya. 
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