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BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan  

Berdasarkan raingkaian program kerja yang telah dilakukan oleh penulis, 

di Desa Banjar Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut :  

a. Pencegahan covid-19 dapat diterapkan dengan meningkatkan adanya 

kesadaran terhadap perilaku hidup bersih dan sehat,  adanya kebiasaan seperti 

cuci tangan dengan benar, berolah raga, serta menjaga kebersihan diri serta 

lingkungan. 

b. Pendampingan pembelajaran daring di desa banjar agung akan terlaksana 

secara efektif dan dapat  meningkatkan optimalisasi dengan adanya fasilitas 

serta jaringan mendukung, selain itu  perlu teknologi informasi juga sangat 

membantu proses pembelajaran dengan didukung adanya pendamping  agar 

materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik 

 

3.2 Saran 

Adapun saran-sara atau masukan yang dapat penulis berikan adalah sebagai 

berikut : 

a. Untuk masyarakat Desa Banjar Agung 

1. Tingkatkan kesadaran terhadap adanya bahaya covid-19 untuk memutus 

mata rantai covid-19 dan dapat menjaga diri sendiri, keluarga serta desa 

Banjar Agung terkait viruscorona. 
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2. Tingkatkan pengetahuain dan rasa keingintahuan megenai informasi 

teknologi yang dapat membantu mempermudah dalam pengerjaan tugas 

pembelajaran melalui daring. 

3. Pengelolaan kebiasaa dalam melaksanakan perilaku hidup bersih dan 

sehat (PHBS) 

4. Tingkatkan rasa saling tolong menolong unutk menghadapai pandemic 

covid-19. 

b. Untuk Institusi  

1. Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian masyarakat Darmajaya ini sebaiknya 

diadakan kembali pada periode berikutnya. Kegiatan ini memiliki banyak 

sekali manfaat yang diambil yaitu meningkatkan rasa percaya diri 

mahasiwsa dan membuat mahasiswa berpikir kreatif dalam menyelesaikan 

suatu masalah yang dihadapi. Selain itu dampak positif yaitu sebagai suatu 

alat melatih diri untuk menghadapi lingkungan masyarakat nantinya 

setelah lulus masa pendidikan tingkat lanjut.  

 

3.3 Rekomendasi  

Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan PKPM di Desa Banjar Agung, 

apabila melihat kesimpulan yang ada kami merekomendasikan kepada :  

1. Untuk Mahasiswa  

a. Dibutuhkan adanya kerjasama yang baik antara individu dengan masyarakat 

desa tempat PKPM dilaksanakan, sehingga kegiatan yang direncankan dapat 

berjalan dengan baik dan penuh dukungan 
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b. Mahasiswa harus mampu mengatur waktu dengan baik selama PKPM 

berlangsung. 

c. Mahasiswa harus mempunyai semangat yang tinggi dalam menjalankan 

segal kegiatan PKPM. 

2. Kepada Pemerintah Desa 

a. Memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan edukasi – edukasi serupa 

dalam menangani pandemic covid-19 

b. Turut serta berpartisipasi dalam kegiatan PKPM yang dilaksankan. 

c. Meningkatkan adanya koordinasi antar perangkat desa untuk terciptanya 

komunikasi yang baik. 

 


