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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan penulis di SMA Negeri 1 

Pangkalpinang penulis telah mencapai tujuan yang telah dirumuskan yaitu penulis 

telah melakukan berabagai kegiatan sesuai yang diinstruksikan oleh pembimbing 

lapang dan dapat menyelesaikannya dengan baik, selain itu dalam pelaksanaan 

kegiatannya juga penulis mempelajari system proses kegiatan belajar mengajar 

yang dilakukankan di SMA Negeri 1 Pangkalpinang dalam praktik nyata dunia 

kerja. Selain sistem proses kegeiatan belajar mengajar penulis juga mempelajari 

bagaimana pengimplementasian  teknologi berbasis IT di SMA Negeri 1 

Pangkalpinang. Selain itu penulis mendapatkan pengalaman bagaimana suasana 

dunia kerja yang sesungguhnya, wawasan dan keterampilan baru yang nantinya 

dapat dimanfaatkan dalam dunia kerja. Pengalaman tersebut sebagian besar tidak 

didapatkan dimasa perkuliahan. Dibawah ini penulis menguraikan beberapa 

kesimpulan; 

1.  SMA Negeri 1 Pangkalpinang merupakan sekolah tertua di kota 

 pangkalpinang di tingkat sekolah menengah atas. 

2.  Penulis telah melakukan kegitan magang kerja di SMA Negeri 1 

 Pangkalpinang dan telah melakukan pengembangan teknologi 

 berbasis IT. 

3.  SMA Negeri 1 pangkalpinang telah menggunakan teknologi berbasis IT. 

4.  Penerapan teknologi berbasi IT di SMA Negeri 1 Pangkalpinang sudah 

 meningkat dibandingkan sebelumnya. 

5.  Dalam menghadapi dunia kerja di masa depan penulis menyimpulkan 

 dibutuhkannya softskill dan hardskill. Softskill dibutuhkan untuk menjadi 

 sumber daya yang berkompeten nantinya adalah kepemimpinan, 

 memecahkan masalah, manajemen waktu, manajemen organisasi, berpikir 

 kritis, kerjasama tim, kemampuan analisa dan percaya diri. Sedangkan 
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 untuk hardskill yang perlu dimiliki adalah mampu dalam melakukan 

 pekerjaan sesuai dengan bidang keilmuannya. 

5.2  Saran. 

1.  SMA Negeri 1 Pangkalpinang supaya lebih meningkatkan lagi penerapan 

 teknologi berbasis IT, sehingga semua kegiatan dapat lebih efesien dan 

 efektif. 

2.  Diharapkan kepada pihak sekolah SMA Negeri 1 Pangkalpinang tidak 

 sungkan memberi tugas kepada mahasiswa yang akan melakukan magang 

 berikutnya. 

3.  Untuk kedepannya pihak kampus ISB Atma Luhur semoga dapat menjalan 

 program magang dengan baik.  

4.  Untuk mahasiswa yang akan magang supaya mengetahui tugas utamanya 

 sebelum melakukan magang. 

 


