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13 BAB IV 

14 HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1    Deskripsi Kegiatan Magang Kerja 

Kegiatan magang yang  dilaksanakan di UPTD SD Negeri 27 Belinyu   

Kegiatan magang ini yang dilakukan oleh penulis berdurasi 750 jam selama 7 

bulan kegiatan magang, dengan waktu kerja 5 jam/hari Kegiatan utama yang ada di 

UPTD SD Negeri 27 Belinyu  adalah berhubungan dibidang teknologi informasi, 

yang kegiatannya meliputi penginputan data, membuat Entry Laporan Dapodik, 

menjelaskan software serta melakukan technical problem dalam komputer. Tetapi 

tidak semua kegiatan dilakukan oleh penulis saat menjalani kegiatan magang. Hal 

ini dikarenakan dibutuhkan hardskill atau keterampilan dalam mengerjakan suatu 

hal tersebut, yang bila tidak memiliki hal tersebut maka akan memperlambat kerja 

sehingga waktu yang selalu dituntut untuk cepat dan efisien tidak tercapai. 

Penulis melakukan banyak kegiatan selama proses magang, kegiatannya yaitu 

menginput laporan bulanan, Entry laporan dapodik, Mutasi Siswa dan sebagainya, 

menjelaskan software dibidang pendidikan kepada guru atau pegawai tata usaha 

yang akan memakainya. Dalam kegiatan ini dilakukan untuk membantu ruang 

lingkup yang ada di UPTD SD Negeri 27 Belinyu   dalam perkembangan 

teknologi agar tidak ketinggalan dalam mengetahui teknologi zaman sekarang. 

Selama proses magang ini cukup membantu di bagian operator tata usaha di UPTD 

SD Negeri 27 Pangkalpinang, seperti proses Entry Laporan Dapodik  yang dulunya 

selesai berkisaran 6 hari dan sekarang 3 hari pengerjaan dengan adanya kegiatan 

magang ini cukup terbantu dan proses pembagian rapor tepat pada waktunya. 
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Selama proses kegiatan magang di UPTD SD Negeri 27 Belinyu   banyak 

pekerjaan yang harus dilakukan terutama membantu para guru dan pegawai tata usaha 

yang belum mengerti tentang komputer, di sini kegiatan magang membagi tugas 

untuk menyampaikan beberapa software atau website yang belum diketahui oleh 

guru dan pegawai tata usaha untuk memudahkan dalam proses mengajar di sekolah 

dan proses administrasi yang ada di tata usaha. 

Penulis juga melakukan back-up data siswa dan guru pinjaman perpustakaan 

dengan nomor yang sudah ditetapkan dalam proses pinjaman kepada siswa, dalam 

pengisian data itu penulis harus teliti dalam menginput nomor buku itu ke aplikasi 

microsoft excel sehingga dalam penginputan ke aplikasi inlisliteV3 agar 

dimudahkan. Penulis juga menginput data nilai rapot siswa kelas 1 sampai 6 di 

aplikasi e-rapor. Dalam penginputan itu harus butuh ketelitian yang sangat tinggi 

agar tidak ada nilai siswa yang kosong. Penulis juga diminta menginput data guru 

ke mysapk untuk memenuhi biodata guru PNS agar tidak kosong dalam profile 

tersebut agar suatu saat nanti, dokumen itu diperlukan bagian kedinasan. 

4.2    Tantangan dari Kegiatan yang Dilakukan di Tempat Magang 

Selama kegiatan magang berlangsung penulis banyak melakukan kegiatan 

atau pekerjaan yang jarang atau sebelumnya tidak pernah dilakukan. Hal tersebut 

menjadi suatu tantangan tersendiri dalam menjalani kegiatan magang. Tantangan 

selanjutnya bagi penulis pribadi adalah bagaimana mengatasi tantangan tersebut. 

kegiatan yang dilakukan oleh penulis antara lain: 

1. Mengembangkan  program  website  perpustakaan  dengan  menggunakan 

inlislite Perpustakaan. 

Dalam mengembangkan teknologi yang ada di perpustakaan, penulis dan 

teman-teman ditugaskan untuk membantu mengembangkan sistem perpustakaan 

yang lama menjadi sistem yang baru. 
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2. Menjelaskan tentang aplikasi – aplikasi untuk memudahkan penginputan data 

administrasi  

Dalam mengembangkan teknologi yang ada di bagian tata usaha penulis 

melakukan pembahasan berbagai aplikasi – aplikasi yang digunakan untuk 

menunjang kegiatan administrasi di Tata Usaha UPTD SD Negeri 27 Belinyu. 

3. Membantu Operator Sekolah dalam menkonfigurasi computer yang ada di 

UPTD SD Negeri 27 Belinyu 

4. Ketelitian melakukan proses scanning UAS Ganjil Tahun Pelajaran 

2021/2022Dalam Kegiatan ini penulis ditugaskan untuk melakukan proses 

scanning nilai ujian semester ganjil Tahun Ajaran 2021/2022, dengan kegiatan 

ini penulis harus teliti agar nilai para siswa tidak ada yang kosong,  

d.   Ketelitian melakukan input nilai siswa ke website dapodik 
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4.3      Kegiatan Magang yang Dapat Merubah Mindset 

Setelah Penulis melaksanakan kegiatan magang di UPTD SD Negeri 27 

Belinyu, penulis mendapatkan berbagai manfaat, diantara-nya yaitu dalam hal 

pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Pengalaman adalah hal yang paling 

berharga yang penulis dapatkan dari kegiatan magang tersebut. Dalam hal 

pengetahuan penulis menjadi tahu akan seluk-beluk dunia kerja yang nyata, 

bagaimana atmosfernya hingga tantangan yang ada di dalamnya agar tetap dapat 

bertahan dalam ketatnya persaingan kerja. Penulis mendapatkan pengalaman hal 

yang luar biasa setelah saat sedang dan setelah melakukan magang di UPTD SD 

Negeri 27 Belinyu. 

. Penulis mendapatkan pengalaman untuk mengembangkan suatu sistem, 

bagaimana harus bersikap cepat tanggap apabila ada sistem yang error, 

menyampaikan berbagai hal tentang IT, dan menyelesaikan masalah dengan cepat. 

Dalam hal tersebut keterampilan dalam berbicara sangat berpengaruh untuk 

menjelaskan beberapa bidang IT sehingga para guru tahu IT itu sangat luas. Penulis 

juga dinilai dari sikap atau attitude diantara-Nya adalah ketertiban, kedisiplinan, 

dan ketelitian selama proses magang berlangsung. 

4.4 Hal-Hal yang Harus Dipersiapkan Menghadapi Dunia Kerja Di Masa 

Depan 

1. Mental yang kuat dan bisa memotivasi diri sendiri dalam menghadapi berbagai 

persoalan yang muncul baik yang muncul dari diri sendiri maupun dari 

lingkungan sekitar 

2. Kejujuran dalam setiap tindakan dan perkataan, karena jika kita sekali 

melakukan kebohongan maka untuk seterusnya kita tidak akan pernah dipercaya 

lagi oleh orang lain 

3. Rasa percaya diri yang tinggi dalam berkomunikasi dengan orang lain 

4. Rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melakukan setiap pekerjaan maupun 

amanah yang diberikan kepada kita 

5. Etos kerja yang tinggi sehingga kita dapat memberikan yang terbaik bagi 

perusahaan tempat kita bekerja 

 


