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BAB III  

PENUTUP 

 

 

3.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan rangkaian program kerja yang dilakukan. Di RT 02, Dusun 

Mulyosari, Desa Mulyosari, Kecamatan Wayratai, Kabupaten Pesawaran dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Masyarakat sudah bisa sedikit bangkit dari beban perekonomian yang 

ditimbulkan oleh pandemic dengan adanya UMKM yang telah dilaksanakan. 

2. Anak – anak dan pelajar sudah dapat beradaptasi kebiasaan baru dimasa 

pandemic COVID-19 dan memahami pembelajaran TIK. 

3. Masker dan Handsanitezer yang sangat dibutuhkan masyarakat mulyosari. 

3.2 Saran 

 

Adapun saran yang kami berikan adalah sebagai berikut : 

 

3.2.1 Untuk Masyarakat Mulyosari 

 

1) Meningkatkan rasa kepedulian antar masyarakat untuk saling 

mengingatkan untuk menjaga kesehatan. 

2) Selalu tingkatkan motivasi agar selalu bersemangat di setiap keadaan 

bahwa zaman semakin mudah dengan adanya teknologi informasi saat 

ini bahkan pandemi saatini bukan menjadi hambatan Selalu ingat 
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pentingnya membuang sampah pada tempatnya, karena kesehatan 

sangat penting. 

3.2.2 Untuk Institusi 

 
Kegiatan Praktek Kerja Pengabdian masyarakat IIB Darmajaya secara 

tematik ini sebaiknya dipikirkan lebih matang lagi di periode mendatang. 

Karena mahasiswa sedikit kesulitan untuk melaksanakan setiap kegiatan 

yang dilakukan secara daring dan kenyataanya pun mahasiswa masih 

tetap turun langsung kelapangan untuk melaksanakan program kegiatan , 

Akan tetapi kegiatan PKPM ini tetap memberikan manfaat terhadap 

mahasiswa karena pengabdian masyarakat memberikan dampak positif 

untuk meningkatkan rasa kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat. 

3.3 Rekomendasi 

 

1. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar individu dan rekan 

lainya, sehingga program kerja dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

2. Setiap individu harus mempunya niat dan tujuan yang sama rasa ikhlas dan 

tanggung jawab yang besar , sehingga perlu adanya kesiapan secara fisik, 

mental,dan social agar dapat berjalan dengan lancar. 

3. Mahasiswa harus dapat mengelola waktu yang dimiliki selama PKPM dengan 

sebaik baiknya. 

4. Menghilangkan persepsi bahwa mahasiswa PKPM adalah sebagai 

penyumbang bantuan (donator), melainkan sebagai motivator, mediator, dan 
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dinamisator. 

5. Meningkatkan semangat dalam mencari ilmu dimanapun kapanpun dan 

siapapun. 

 


