
 

5 
 

BAB II 

METODE MAGANG KERJA 

 

2.1  Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Magang Kerja 

Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan di implementasikan 

dengan baik, maka hard dan soft skills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. 

Kampus Merdeka, program untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft 

skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, 

menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan 

berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel 

diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya 

sesuai dengan passion dan bakatnya. Perguruan tinggi diharapkan untuk 

mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan 

membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan hendaknya 

disusun dan disepakati bersama antara perguruan tinggi dengan mitra. Program 

Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh 

Kementerian maupun program yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang 

didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, 

organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). 

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu 

perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered 

learning) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan 

tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, 

kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam 

mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan 

seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, 

manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Kampus Merdeka, 

mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua 

puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi 

yang sama dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) 
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sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi 

yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi 

yang berbeda dan pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Selama ini mahasiswa 

kurang mendapat pengalaman kerja di industry atau dunia profesi nyata sehingga 

kurang siap bekerja. Sementara magang kurang dari 6 bulan tidak cukup untuk 

memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Kegiatan 

merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan 

dengan mata kuliah. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi 

yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program, baik dalam kompetensi 

keras (hard skills), maupun kompetensi halus (soft skills) sesuai dengan capaian 

pembelajaran yang diinginkan. Misalnya untuk bidang keteknikan, contoh hard 

skills sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah kecakapan untuk 

merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (complex engineering 

problem definition), kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan 

keteknikan; sementara contoh soft skills-nya adalah kemampuan berkomunikasi 

dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan 

untuk menjalankan etika profesi, dsb. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat 

dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut. 

 Pelaksanaan kegiatan magang pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka yang berada di Jl. Ahmad Yani Parit Lalang, 

Sungailiat. Kegiatan magang ini dilaksanakan selama 6 bulan di mulai pada tanggal 

03 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022. Dengan hari kerja yang 

dimulai hari senin – jumat. Dengan jam operasional kerja yang di mulai dari pukul 

08.00 – 16.00 WIB. 
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JAM BULAN 
HARI 

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat 

08.00 - 16.00 November           

08.00 - 16.01 Desember           

08.00 - 16.02 Januari           

08.00 - 16.03 Februari           

08.00 - 16.04 Maret           

08.00 - 16.05 April           

 Gambar 2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Magang Kerja 

 

2.2 Metode Pelaksanaan 

 Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan 

langkah-langkah  sistematis. Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara 

sistematik dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta 

aturan-aturan yang berlaku. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti 

kegiatan itu dilandasi oleh metode keilmuan. 

 Setiap penelitian harus direncanakan, desain penelitian merupakan 

keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. 

Oleh karena itu desain merupakan landasan atau kerangka dasar yang dijadikan 

pijakan sekaligus acuan untuk melakukan penelitian yang sesungguhnya. Dalam 

pengertian yang lebih sempit, desain penelitian hanyalah mengenai pengumpulan 

dan analisis data. Metode pelaksanaan magang pada Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka dilaksanakan pada bulan November 

2021. Dengan pengenalan tempat bagian kerja, ruangan pembagian kerja, hingga 

tempat pelatihan kerja karyawan, serta pengenalan pimpinan dan para staff yang 

ada pada bagian pengadaan barang/jasa. 

 Setelah mengenal ruangan dan tempat kerja, peserta magang diberikan 

penetapan ruangan kerja masing-masing. Metode yang digunakan di bawah ini 
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dimaksudkan untuk mempermudah proses magang dalam hal pengumpulan data 

dianataranya : 

 

2.2.1 Data Penelitian 

a. Data Primer 

Data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer adalah 

jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti 

melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer 

biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti. 

Dalam penelitian ini peserta magang melakukan wawancara langsung 

dengan Bapak Heryadi, S.E. selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa 

Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka. 

b. Data Sekunder 

Berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja 

dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan 

data penelitian. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel 

sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data sekunder bisa 

dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen 

pemerintah. Dalam penelitian ini peserta magang dapat mencari data 

instansi dari buku-buku atau kearsipan surat yang sudah ada pada Bagian 

Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka. 

 

2.2.2 Studi Lapangan 

Studi lapangan merupakan suatu metode pembelajaran yang diterapkan 

untuk menambah wawasan peserta dalam melihat keunggulan lembaga diklat yang 

dituju untuk dijadikan pembelajaran. Serta untuk melakukan peninjauan ulang 

secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan 

laporan akhir. Studi lapangan yang dilakukan terhadap kegiatan magang ini 

meliputi : 
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a. Metode Observasi (Pengamatan) 

Observasi adalah teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat 

kegiatan yang dilakukan. Dalam penelitian ini sesuai dengan objek 

penelitian maka penulis memilih observasi partisipasi. Observasi partisipasi 

adalah pengamatan yang dilakukan dimana peneliti/observer ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan kelompok yang diteliti. 

Partisipasi disini artinya peneliti ikut melakukan aktifitas/kegiatan yang 

sedang dilakukan kelompok yang diteliti. Dalam kegiatan magang ini 

peserta magang melakukan objek yang diamati terkait kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan oleh aparatur Bagian Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan 

penelitian penulis yaitu “Implementasi Penggunaan Sistem Pengadaan 

Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE)”. Dengan penelitian ini penulis 

melakukan pengamatan secara langsung dengan penulis ikut berpartisipasi 

dalam melakukan penggunaan system pengadaan barang/jasa secara 

langsung yang dilakukan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat 

Daerah Kabupaten Bangka. 

b. Metode Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab 

lisan yang berlansung satu arah , artinya pertanyaan datang dari pihak yang 

mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara. Wawancara 

juga merupakan bentuk komunikasi lansung antara peneliti dan responden. 

Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap 

muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang 

melengkapi kata-kata secara verbal. Teknik wawancara tau interview 

merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara 

mengadakan wawancara secara langsung dengan informen. Wawancara 

(Interview) yaitu melakukan tanya jawab atau mengkonfirmasikan kepada 

sample peneliti dengan sistematis (struktur). Wawancara diartikan cara 

menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya 

jawab secara lisan, sepihak,bertatap muka secara langsung dan dengan arah 
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tujuan yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, peserta magang sudah 

melakukan wawancara atau interview dengan Kepala Bagian Pengadaan 

Barang/Jasa, Jabatan Fungsional Tertentu, serta para staff yang ada pada 

Bagian Pengadaan Barang/Jasa untuk memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan judul laporan yang sedang disusun. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara 

memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen). Metode 

dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. 

Pada metode ini petugas pengumpuan data tinggal mentransper bahan-

bahan tertulis yang relavan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan 

untuk mereka sebagaimana mestinya. Dokumentasi adalah teknik 

pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data 

pribadi responden. 

 

2.2.3 Analisa Data 

Analisis data adalah sebuah proses untuk mengelompokan, menghubungkan 

keterkaitan, membuat perbandingan, persamaan dan perbedaan atas data yang telah 

siap untuk dipelajari, dan membuat model data dengan tujuan untuk menemukan 

informasi yang bermanfaat dapat memberikan petunjuk untuk mengambil 

keputusan terhadap permasalahan dan/atau pertanyaan penelitian yang diangkat. 

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah data menjadi 

sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk 

dipahami dan bermanfaat untuk mengambil kesimpulan dan menemukan solusi 

permasalahan yang diangkat. Data yang diperoleh penulis baik data primer maupun 

data sekunder, dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan 

data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran 

kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau 

pemahaman, persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai 

perbandingan bahan hukum primer atau sekunder dari penelitian yang dilakukan 

oleh penulis. 
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2.2.4 Membantu Penggunaan Sistem  Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik 

 Dalam kegiatan magang ini, saya terbagi ke dalam Penggunaan Sistem 

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) yang ada pada Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka. Dimana selama magang 

saya ditugaskan untuk membantu para pimpinan dan para staf. Saya melakukan 

berbagai macam kegiatan seperti mengikuti rapat dan melakukan pendampingan 

inputan RUP APBD / APBDP penggunaan sistem pengadaan barang/jasa secara 

elektronik pada aplikasi sirup. Saya melakukan berbagai macam pekerjaan pada 

umumnya yang harus saya laksanakan seperti halnya membuat laporan setelah 

melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada setiap harinya serta 

mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada kegiatan magang 

ini. 

 


