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BAB II 

METODE PROGRAM MAGANG 

2.1 Waktu Dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Magang Kerja 

 Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih enam 

bulan terhitung mulai tanggal 21 September 2021 sampai dengan 21 Maret 2022. 

Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan di CV. SM Panen Sejahtera (SOULMATE 

KOMPUTER). Penentuan lokasi tersebut mempertimbangkan bahwa Soulmate 

Komputer salah satu perusahaan yang bergerak dibidang IT. CV. SM Panen 

Sejahtera (SOULMATE KOMPUTER) terletak di Jl. Masjid Jamik, Masjid Jamik, 

Kec. Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 33116. 

 

2.2 Metode Pelaksanaan  

Kegiatan Magang Kerja Soulmate Komputer dibimbing oleh pembimbing 

lapang dan pembimbing akademik. Peran pembimbing lapang dalam kegiatan 

magang kerja ini adalah sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk serta 

informasi bagi peserta magang sesuai dengan topik yang telah dibahas selama 

kegiatan magang kerja berlangsung. Sedangkan peran pembimbing akademik 

sebagai fasilitator dalam bidang akademik untuk memastikan peserta magang telah 

melakukan kegiatan magang sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah 

ditetapkan. Metode pelaksanaan pada kegiatan magang kerja ini meliputi sebagai 

berikut: 

1.   Praktik Kerja 

Metode pelaksanaan praktik kerja dilakukan dengan harapan peserta 

magang mampu menerapkan ilmu yang sudah di dapat di universitas sesuai dengan 

bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan khususnya bertujuan untuk 

mempelajari Diagnosa kerusakan yang sering dialami perangkat komputer, laptop, 

dan pheriperal lainnya, yang dilakukan oleh Soulmate Komputer terutama di bidang 

servis kerusakan laptop, printer, dan komputer, sedangkan bidang penelitian 
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dilakukan saat akan mencari informasi atau data yang dibutuhkan selama kegiatan 

magang.  

2. Wawancara dan Observasi 

Metode wawancara dalam kegiatan magang kerja ini dilakukan untuk 

mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau 

konsultasi kepada pembimbing lapang selaku fasilitator untuk memberikan 

informasi sesuai dengan topik yang telah dibahas. Sasaran dari pelaksanaan metode 

ini adalah setiap pihak yang dinilai berperan langsung atau mengetahui mengenai 

kegiatan Menganalisa kerusakan pada perangkat milik konsumen di Soulmate 

Komputer terutama di bagian teknisi. Sedangkan observasi adalah pengamatan 

secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mengumpulkan data primer 

yang dibutuhkan sesuai dengan topik yang dibahas oleh peserta magang 

 

3. Pencatatan Data 

Data yang dibutuhkan dalam kegiatan magang dengan topik Analisa 

kerusakan pada laptop konsumen yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

dan sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peserta magang langsung 

dari sumber pertama yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pembuatan 

laporan akhir kegiatan magang kerja. 

 

4. Dokumentasi 

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk 

melengkapi informasi-informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta 

menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang 

dibahas. 


