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BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari serangkaian kegiatan Program Kerja dari Praktek Kerja Pengabdian
Masyarakat IIB Darmajaya tahun 2021 di Desa Ujung Gunung ilir yang
dilaksanakan, Dapat disimpulkan :

a. Pendampingan belajar Siswa-siswi SD di Desa Ujung Gunung Ilir.
Kegiatan ini sangat membantu guna menunjang pendidikan di Desa Ujung
Gunung Ilir, karena kurangnya perhatian orang tua untuk mengingatkan anaknya
belajar. Bukan itu saja akibat sekolah yang menggunakan metode Daring yang
mana itu menimbulkan efek negatif bagi anak dimana mereka diberikan akses lebih
untuk menggunakan android tetapi di salah gunakan oleh mereka untuk bermain
game online.
b.

Kegiatan sosialisasi Covid-19
Kegiatan ini membantu masyarakat Ujung Gunung Ilir dalam mengenali

gejala-gejala Covid-19 serta cara melindungi diri dan memutus mata rantai
penyebaran Covid-19 di Ujung Gunung Ilir pada khususnya.
C. Pembuatan taman dengan mengguanakan botol plastik bekas
Sampah botol plastik tidak bisa sepenuhnya diurai, butuh waktu hingga
bertahun-tahun agar bisa diurai. Hal ini memberikan dampak buruk terhadap
lingkungan. Hampir jutaanton sampah plastik diseluruh dunia berasal dari botol
minum plastik yang hanya bisa digunakan sekali pakai. Hal ini akan menjadi
ancaman bagi lingkungan. Dengan adanya kegiatan Praktek Kerja Pengabdian
Masyarakat (PKPM) ini bertujuan untuk. Meningkatkan motivasi dan kemampuan
masyarakat di wilayah Ujung Gunung Ilir dalam mengelola serta memanfaatkan
sampah agarbtetapbberguna dan tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat dan
lingkungan.
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3.2 Saran
a. Kepada pihak perangkat Desa Ujung Gunung Ilir
Agar dapat memberikan peyuluhan dan sosialisasi secara rutin, sosialisasi
secara langsung maupun menggunakan media sosial milik Ujung Gunung Ilir,
selalu menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan agar
masyarakat Ujung Gunung Ilir dapat terhindar dari paparan virus Covid-19.

b. Bagi orang tua Siswa-siswi SD Ujung Gunung Ilir
Bagi orang tua Siswa-siswi agar dapat meningkatkan perhatian terhadap
pendidikan anak di masa pandemic ini, karena siswa dan siswi tidak lagi
mendapatkan pendidikan secara formal seperti biasa di dapatkan di dapam kelas
melainkan semua pelajaran dilakukan secara Online dan bias membrikan dampak
negative bagi siswa tersebut jika orang tua tidak mengawasi secara ketat.

3.3 Rekomendasi
Berdasarkan kegiatan yang dilakukan selama PKPM di Desa Ujung Gunung Ilir
saya merekomendasikan agar kampus IIB Darmajaya bisa kembali melakukan
kegiatan PKPM di Desa Ujung Gunung Ilir pada tahun berikutnya, sebab masih
banyak sekali potensi yang belum bias saya di gali sendiri. Mungkin ada UMKM
yang mungkin tidak terjangkau oleh saya pribadi yang membutuhkan bantuan
dalam segala aspek untuk membuat UMKM mereka berkembang dan program yang
dilaksanakan IIB Darmajaya sangat membantu dalam hal tersebut.
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