BAB V
PENUTUP

5.1

Kesimpulan
Selama pelaksanaan magang di SMAN 1 Pangkalpinang yang penulis

lakukan semua proses yang saya lewati berjalan dengan baik dan sesuai waktu yang
telah ditentukan. Berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan ini penulis telah
mencapai tujuan yang telah dirumuskan yaitu penulis telah melakukan berbagai
kegiatan sesuai yang diintruksikan oleh pembimbing lapangan dan dapat
menyelesaikannya, selain itu dalam pelaksanaan kegiatannya juga penulis
mempelajari Attitude yang baik yang harus diimplementasikan dalam dunia kerja
nyata kelak, selain itu penulis mempelajari bagaimana sistem saat sedang ada hal
penting seperti UTS, UAS, Olimpiade, maupun SNMPTN berlangsung.
Selama kegiatan magang ini penulis banyak mendapatkan pengalaman baru,
mendapatkan pelajaran dan kegiatan praktek langsung yang berharga yang tidak
saya dapatkan selama perkuliahan, serta penulis dapat lebih menghargai waktu dan
belajar bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang diberikan dan juga kegiatan
magang ini membuat penulis mendapatkan pengetahuan lebih dari yang
dibayangkan serta mengetahui seperti apa suasana dunia kerja yang sesungguhnya.
Wawasan dan keterampilan baru yang nantinya dapat dimanfaatkan dalam dunia
kerja, sebagian dari pengalaman yang didapati oleh penulis tidak didapatkan di
perkuliahan.

5.2

Saran
Selama melakukan kegiatan magang di SMAN 1 Pangkalpinang ada

beberapa saran yang akan penulis sampaikan untuk semua pihak agar kegiatan
magang ini dapat berjalan lebih baik lagi kedepannya.
Berikut beberapa sara yang dapat dirangkum dalam kegiatan magang ini:
1. Saran bagi mahasiswa

a. Mahasiswa lebih mempersiapkan dirinya untuk mengikuti kegiatan
magang.
b. Mahasiswa mampu menjadikan pengalaman yang didapat untuk berguna
kedepannya saat memasuki dunia kerja.
c. Mahasiswa diharapkan bisa melakukan pekerjaan yang diberikan saat
magang dengan baik dan penuh tanggung jawab serta menaati peraturan
yang berkalu pada tempat magang
d. Mahasiswa diharapkan bisa berkomunikasi dengan baik agar tercipta
keakraban di tempat magang sehingga menjadi betah dan senang hati
mengikuti kegiatan magang hingga selesai.
2. Saran bagi ISB Atma Luhur
a. ISB Atma Luhur bisa menempatkan mahasiswa magang lagi di SMAN 1
Pangkalpinang, jika dikemudian hari diadakan program magang kerja.
b. Bagi kampus ini merupakan awal yang baik karena bisa membangun relasi
dan kerjasama antara ISB Atma Luhur dengan SMA N1 Pangkalpinang.
3. Saran bagi Instansi
a. Diharapkan bisa menjalin hubungan baik dan akrab dengan anak magang,
sehingga tidak menimbulkan rasa canggung dan tidak enakan diri dari anak
magang

