
BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 KESIMPULAN 

 

Masyarakat sangat antusias dengan adanya Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat (PKPM) IIB DARMAJAYA yang di lakukan oleh mahasiswa 

dibuktikan dengan kesediannya waktu yang di berikan agar anak-anak 

mengikuti program yang saya jalankan dengan pembelajaran daring dapa 

siswa/i SD, dalam pembuatan hand sanitizer, disinfektan, dan masker yang 

saya lakukan sebagai mahasiswa IIB DARMAJAYA 2020. 

 

Berdasarkan serangkaian kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

(PKPM) IIB DARMAJAYA 2020 di Kp.Mulya Jaya Lk III Kelurahan 

Karang Maritim Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung yang telah 

dilaksanakan, dapat disimpilkan yaitu : 

a. Membantu Pembelajaran Daring 

Program ini membantu para siswa SD yang ada di Kp. Mulya Jaya Lk 

III dalam pembelajran daring dan lebih dapat memahami materi yang 

di berikan guru dari sekolah. 

b. Mensosialisasikan Pembuatan hand sanitizer dengan bahan alami 

Program ini saya buat agar masyarakat lebih dapat memanfatkan yang 

ada disekitar untuk membuat hand sanitizer tersebut dan tidak 

mengelurkan biaya yang terlalu banyak dan bahan yang di gunakan pun 

sangat mudah untuk ditemukan. 

 



c. Mensosialisasikan Pembuatan Disinfektan 

Program ini juga saya lakukan agar masyarakat mengetahui bagaimana 

cara membuat nya dan apa saja yang diperlukan agar tidak perlu 

membeli keluar dan masyarakat juga dapat lebih menghemat. 

d. Mensosialisasikan Pembuatan Masker 

Dengan adanya kegiatan pembuatan masker agar masyarakat dapat 

membuat sendiri masker yang di perlukan dan yang pasti dapat 

menghemat dan lebih memanfaatkan barang yang sudah ada dirumah. 

 

3.2 SARAN  

 

Setelah saya melakukan seluruh kegiatan PKPM IIB DARMAJAYA, 

selanjutnya dapat memberikan informasi demi kebaikan selurih masyarakat 

di Kp. Mulya Jaya Lk III, Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, 

Kota Bandar Lampung, yaitu : 

1. Saran untuk Pemerintah 

a. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan Pendidikan yang 

ada di setiap kecamatan agar lebih terpantau. 

b. Pemerintah diharapkan dapat membantu masyarakat yang tidak 

mampu dalam pembiayaan Pendidikan. 

c. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap 

masyarakat yang tidak mampu . 

 

2. Saran untuk Masyarakat Kampung Mulya Jaya Lk III 

a. Masyarakat Kampung Mulya Jaya Lk III lebih dapat 

memperhatikan lingkungan dan sekitarnya. 



b. Masyarakat Kampung Mulya Jaya Lk III diharapakan lebih 

inisiatif lagi dalam menghadapi pandemik covid-19. 

c. Saya harap masyarakat dapat melihat dengan adanya PKPM ini 

lebih memperhatikan Kesehatan dan menjaga kebersihan 

lingkungan. 

 

3. Saran untuk Institusi 

Semoga kegiatan PKPM tahun selanjutnya telah teroganisir dan 

komunikasi antar pihak IBI Darmajaya dan pihak desa yang ditempati 

lebih baik lagi. Pelaksanaan kegiatan PKPM selanjutnya dapat 

berlanjut dan berjalan dengan baik agar dapat mengembangkan 

potensi-potensi yang baru. 

 

3.3 Rekomendasi 

 

Menurut saya untuk melakukan PKPM mandiri lebih efisien karena tidak 

terlalu mengeluarkan biaya dan lebih bisa berfikir sendiri dalam melakukan 

kegiatan yang akan kita lakukan tanpa ada perdebatan atau perbedaan 

pendapat pada kelompok dan hasil laporan yang dikerjakan lebih ringkas dan 

tidak banyak seperti laporan yang lain.  

 


