
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Magang 

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk keterampilan 

dan kecakapan seseorang untuk memasuki dunia kerja. Ilmu yang diperoleh 

diperguruan tinggi hanya terbatas pada teori dan praktek dalam skala kecil. 

Agar mahasiswa/i perlu melakukan pelatihan kerja secara langsung pada 

instansi atau lembaga yang relevan dengan program pendidikan yang diambil. 

Sehingga setelah lepas dari ikatan akademik di perguruan tinggi yang 

bersangkutan, Mahasiswa/i dapat mengaplikasikan ilmu dan pengalamanya 

selama masa pendidikan  di perguruan tinggi dan masa pelatihan kerja  untuk 

menerapkan di dunia kerja. 

Salah satu cara untuk mewujudkan program tersebut adalah dengan 

melaksanakan kuliah magang yang merupakan salah satu program yang ada di 

Universitas Muhammadiyah Kendari magang merupakan program yang wajib 

diikuti oleh mahasiswa semester IIV hususnya di Fakultas keguruan dan ilmu 

pendidikan (FKIP) untuk sebagai persyaratan kelulusan, dan diadakan pada 

saat libur smester dan adapun waktu yamg digunakan mahasiswa di tempat 

magang adalah kurang lebih 40 hari kerja. 

Mahasiswa/i yang melakukan magang harus di instansi yang sesuai 

dengan jurusan yang di ambilnya supaya apa yang di pelajari di kampus bisa 

di terapkan dilingkungan kantor di tempat melakukan kegiatan magang, dan 

ini merupakan sarana untuk mengenalkan mahasiswa pada lingkungan kerja, 

biasanya mahasiswa di tuntut untuk membuat laporan tentang apa dan 

bagaimana kegiatanya selama di tempat magang. 

Kuliah magang merupakan kegiatan akademik yang dilakukan oleh 

mahasiswa/I dengan melakukan praktik kerja lapangan secara langsung pada 

lembaga atau instansi yang relevan dengan pendidikan yang ditempuh 

mahasiswa dalam perkuliahan.  



Berdasarkan kurikulum pembuatan skripsi maka kegiatan magang ini 

diadakan. Kegiatan magang ini juga merupakan sarana untuk mahasiswa/i 

menambah pengetahuan dan mendapat wawasan tentang dunia kerja yang 

sesungguhnya. Selain itu mahasiswa/i dapat langsung mempraktekan yang di 

dapatkan di perguruan tinggi 

B. Tujuan Program Magang 

1. Memperkenalkan mahasiswa pada dunia pendidikan maupun dunia 

kerjayang sebenarnya 

2. Salah satu persyaratan untuk menyelesaikan skripsi 

3. Menjalin kerja sama antara universitas dan pihak sekolah 

4. Dan bisa mempraktekan teori yang selama ini di dapat di bangku 

perkuliahan. 

 

A. PROFIL SD NEGERI 23 POMONTORO 

 

 

 

  

Sekolah Dasar (SD) adalahh jenjang paling dasar pada bidang pendidikan 

formal di indonesia. Sekolah dasar ditempuh dalam aktu 6 tahun,dimulai dari 

kelas satu sampai kelas enam.Pelajaran sekolah dasar pada umumnya berusia 7-12 

tahun.Di indonesiapada umumnya wajib mengikuti pendidikan di usia 7-12 tahun. 



Pengajar atau guru ini memiliki peranan yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran,bukan hanya penyampaian materi pelajaran peranan guru sangat 

menetukan efektifitas pembelajaran kkarna kedudukanya sebagai estafet dalam 

dunia pendidikan untuk lebih maju. 

 

 

B. KEGIATAN MAGANG 

 

 

 

Kunjungan sekoah dilaksanakan pada tanggal 14 septemeber 2020-19 

oktober 2020.Bertemu dengan pemimpin sekolah Bapak Asdar Arifin, S.Pd. 

Dalam kegiatan magang guna melangsungkan proses kegiatan belajar 

mengajar serta membuka wawasan saya sehingga kegiatan ini merupakan proses 

beljar bagi saya dan memeberi edukasi pentingnya pendidikan kepada sisa siswi. 

 

 

 



KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR 

 

 

 

KEGIATAN MEMBERISHKAN LINGKUNGAN SEKOLAH  

PADA HARI JUM’AT 

 

 

 

 



 

KEGIATAN BELAJAR KELOMPOK DIRUMAH 

 

 

 

 

 

 

 



 

STRUKTUR ORGANISASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pelaksanaan program magang/ PPL universitas 

muhammadiyah kendari maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

magang/PPL di SDN 23 POMONTORO)telah berjalan dengan baik berkat 

dukungan dari berbagai pihak. 

1. Kegiatan magang/PPL memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i untuk 

belajar dan membaur di SDN 23 POMONTORO sehingga mengetahui 

permasalaahan yang terjadi di instansi tersebut. 

2. Kegiatan magang/PPL memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan selama proses 

perkuliahan 6 semester  yang di sesuaikan dan di praktekan di SDN 23 

POMONTORO Kegiatan ini memiliki tujuan untuk mempersiapkan 

mahasiswa untuk nantinya terjun kedunia kerja. 

3. Magang /PPL melatih kemampuan siswa untuk bekerja dengan tim dan 

pihak yang terkait. Yang tentunya memiliki berbagai macam perbedaan 

dan berbagai macam permasalahan. 

4. Dengan adanya magang/PPL dapat meningkatkan hubungan yang baik 

antar universitas muhammadiyah kendari dengan SDN 23 POMONTORO 

dan di harapkan dapat berlanjut di tahun-tahun berikutnya 

B. Saran 

1. Bagi Pihak Universitas. 

 Informasi tentang teknis pelaksanaan magang yang di berikan saat 

persiapan dan pembekalan sebaiknya lebih jelas dan padat sehingga 

mahasiswa tidak mengalami kebingungan. 

 Lebih meningkatkan monitoring pelaksanaan Magang/PPL agar 

dengan cepat dapat menyelesaikan permasaalahan yang muncul dalam 

pelaksanaan. 



 Perlunya koordinasi yang lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan 

magang/PPL yaitu lebih di sempurnakan dan di sosialisasikan, karena 

tidak di pungkiri bahwa ada  hal-hal yang masi belum di mengerti oleh 

mahasiswa PPL serta pihak instansi tersebut. 

 Kerja sama yang telah terjalin antara pihak lokasi Magang/PPL dan 

universitas di jaga dan di tingkatkan untuk perbaikan  Magang/PPL di 

masa mendatang. 

2. Bagi Pihak Sekolah 

 Di harapkan untuk terus meningkatkan kualitas baik dari segi 

sumberdaya manusianya, sarana dan prasarana, untuk mengembangkan 

berbagai minat dan potensi. 

 Diharapkan program-program hasil kerja yang telah selama 

magang/PPL dapat di jaga dan di manfaatkan sebaik mungkin dan 

dapat di tindak lanjuti. 

3. Bagi mahasiswa  

 Mahasiswa di harapkan melakukan obsevasi secara optimal agar 

program magang/PPL sesuai dengan kebutuhan di instansi tersebut. 

 Selalu menjaga kerjasama,kesatuan,kerukunan,serta kekompakan di 

dalam tim dengan selalu mengedepankan rasa tanggung jawab dan 

kedisiplinan. 

 Membuat laporan sebaiknya di mulai sejak awal dengan cara di cicil 

sehingga mahasiswa tidak perlu kerja keras di akhir kegiatan 

magang/PPL. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


