
BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan  

Berdasarkan Serangkaian Kegiatan yang telah dilaksanakan, sebagai 

Mahasiswa PKPM di Pekon Fajar Mulia Kecamatan Pagelaran Utara 

Kabupaten Pringsewu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat Pekon Fajar Mulia 

mengenai COVID-19 seperti asal mula virus ini muncul, penyebabnya, 

serta bahaya dan bagaimana cara menghindari penyebaran COVID-19. 

Berdampak positif, yaitu membuat masyarakat mulai menyadari betapa 

pentingnya untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan 

oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran pandemi agar tidak 

bertambahnya korban yang terinfeksi seperti keluar rumah selalu 

menggunakan masker dan menjaga jarak antar individu dengan individu 

lainnya.  

2. Dilaksanakannya pendampingan belajar kepada siswa/siswi SDN 1 Fajar 

Mulia di Tengah Pandemi COVID 19. Melalui program kerja 

pendampingan belajar sangat membantu siswa – siswi dalam mengatasi 

kendala yang dialami dengan belajar bersama dan membentuk kelompok 

belajar sesuai dengan kelas, sehingga tugas yang diberikan guru di 

sekolah dapat di kumpul tepat waktu, selain itu tujuan dari pendampingan 

belajar bukan hanya untuk membantu siswa dalam mengerjakan tugas 



tetapi juga pemahaman mengenai materi pelajaran yang diberikan dari 

pihak sekolah.  

3. Setelah melakukan penyuluhan ekonomi terhadap masyarakat pekon 

Fajar Mulia, masyarakat sudah lebih memanfaatkan lahan kosong untuk 

menanam sayur – sayuran untuk dikonsumsi pribadi sehingga akan 

mengurangi pengeluaran pada saat sulit seperti ini. Dan untuk yang 

memiliki industri rumahan sudah menggunakan teknologi seperti media 

sosial berupa WhatsApp dan Facebook untuk memasarkan produk yang 

mereka hasilkan kepada konsumen yang memiliki ruang lingkup lebih 

luas.  

 

3.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

3.2.1 Saran untuk Pekon Fajar Mulia 

Saran bagi Pekon Fajar Mulia untuk membuat website atau media 

lain sebagai sarana informasi bagi masyarakat sehingga ketika ada 

informasi penyampaiannya lebih cepat sampai kepada masyarakat 

pekon. 

3.2.2 Saran Bagi Masyarakat Pekon Fajar Mulia 

Kesadaran masyarakat harus lebih hati – hati dan jangan 

meremehkan  mengenai Bahaya COVID-19 dan Partisipasi 

masyarakat hendaknya lebih ditingkatkan lagi dalam pemahaman 

penggunaan Teknologi Informasi dimasa yang akan datang. 



 

 

 

3.2.3 Saran Bagi UMKM 

Hendaknya UMKM Keripik Singkong Sena lebih menekankan 

pada Inovasi produk, kemasan, dan Brand kepada masyarakat 

luas sehingga dapat bertahan dalam kondisi pandemi saat ini  

3.2.4 Saran Bagi IIB Darmajaya 

Saran untuk IIB Darmajaya hendaknya sebelum kegiatan PKPM 

dilaksanakan memperhitungkan dengan baik fasilitas apa yang 

harus diberikan kepada mahasiswa yang akan melakukan kegiatan 

PKPM tersebut. Sama halnya dalam proses pembayaran dengan 

tahun sebelumnya, tetapi tahun ini tidak mendapatkan fasilitas 

dalam bentuk benda seperti contohnya baju PKPM dan banner 

yang dimana itu merupakan identitas mahasiswa dalam 

menjalankan program agar lebih dilihat bahwa mahasiswa 

tersebut sedang menjalankan kegiatan PKPM. Dan dalam kondisi 

seperti ini juga, dimana kegiatan semua dilakukan menggunakan 

media online, mahasiswa tidak dibekali paket internet untuk 

kegiatan PKPM berlangsung. Semoga saran ini dipertimbangkan 

untuk kegiatan perkuliahan kedepannya. 

 

 



3.3 Rekomendasi 

Dari hasil analisis dan kesimpulan saya memberikan beberapa rekomendasi 

sebagai berikut : 

1. Setelah diadakan penyuluhan mengenai bahaya COVID-19 memberikan 

dampak positif kepada masyarakat. Untuk itu kepada pihak-pihak yang 

berwenang agar memberikan penyuluhan-penyuluhan yang serupa agar 

masyarakat mendapat dampak positif dari kegiatan tersebut dan selalu 

memberikan peringatan mengenai bahaya COVID-19 agar masyarakat 

selalu lebih hati – hati. 

2. Pendampingan belajar online sangat membantu siswa – siswi dalam 

melaksanakan belajar online karena dengan adanya pendampingan 

siswa dapat berdiskusi baik kepada pendamping maupun ke teman satu 

kelompoknya. Untuk itu diharapkan kepada pihak Pekon untuk 

membentuk relawan untuk melakukan pendampingan belajar karena ini 

sangat penting untuk kelangsungan pendidikan di Pekon tersebut.  

3. Setelah dilakukan penyuluhan mengenai meningkatkan perekonomian 

dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan pemanfaatan 

media masa yang memberikan dampak positif untuk masyarakat. Untuk 

itu diharapkan pemerintah Pekon Fajar Mulia lebih memperhatikan 

perekonomian masyarakat dengan memfasilitasi ibu-ibu rumah tangga 

untuk membentuk UMKM. 



 


