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BAB III 

KESIMPULAN 

 
 

3.1. Simpulan Aktivitas Magang 
 

 

Setelah melaksanakan kegiatan magang di Radio Suara Sidoarjo, penyusun 

dapat menyimpulkan bahwa dengan melakukan atau melaksanakan kegiatan 

magang   ini   dapat   menambah   banyak   hal   bagi   mahasiswa.   Seperti 

Pengalaman, Wawasan, Pengetahuan, serta lingkungan dan teman baru. Hal yang 

terpeting adalah mahasiswa dapat menerapakan ilmu dan keahlian di Radio Suara 

sidoarjo yang sudah didapat saat proses perkuliahan, terutama dalam hal 

Broadcasting. Selain itu mahasiswa juga menjadi lebih tahu dan dapat 

mempraktikan secara langsung bagimana proses membuat atau menulis naskah   

untuk   program   On   Air  siaran   maupun   program   taping.   Sera mahasiswa 

juga mengetahui tentang standart penulisan berita. 

 

Berikut ini adalah manfaat yang didapatkan oleh mahasiswa saat magang 

selama 30 Hari : 

 

1. Pengatahuan tentang menulis berita 

2. Pengetahuan tentang penulisan naskah siaran 

3. Pengetahuan dalam mengoperasikan Streaming Radio. 

4. Intonasi, olah kata dan nada saat On Air atau On Mic dan Taping 

program 

5. Pengalaman dan pengatahuan saat liputan berita. 

 

3.2 Saran 

 

Dalam kesempatan ini mahasiswa akan menyampaikan beberapa saran 

kepada   semua   pihak,   baik   pihak   instansi   magang,   kampus,   maupun 

mahasiswa adik tingkat yang akan melaksanakan magang dimasa mendatang. Dan 

dibawah ini adalah saran-sarannya sebagai berikut : 
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3.2.1   Untuk Tempat Instansi Magang : 
 

1. Semoga dapat menerima lagi mahasiswa magang, khususnya 

mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sehingga 

dapat menjaga relasi antara pihak instansi magang dan pihak 

Kampus. 

2. Menambahkan   beberapa   fasilitas   penunjang   pekerjaan,   

salah satunya adalah Komputer yang berspesifikasi Editing, 

sehingga dapat mempermudah dan mempercepat kinerja saat 

bekerja. 

 
 

3.2.2   Untuk Pihak Kampus : 
 

1. Menjalin  terus  komunikasi  dengan  pihak  instansi  magang  

yang dapat mempererat relasi, sehingga untuk kedepannya dapat 

mempermudah penempatam mahasiswa saat kegiatan magang. 

2. Meningkatkan   kualitas   pendidikan,   terutama   pada   mata   

kuliah Praktikum ataupun peminatan, sehingga dapat 

menciptakan mahasiswa yang berkualitas. 

3. Menyesuaikan  jadwal  pelaksanaan  magang  dengan  jadwal 

perkuliahan. 

 
 

3.2.3   Untuk Mahasiswa : 
 

1. Belajar lebih rajin dan terus mengasah kemampuan agar dapat 

menerapkannya saat magang ataupun bekerja. 

2. Menambah relasi dengan perusahaan sesuai peminatan kuliah, 

sehingga kita dapat berkesempatan magang atau bekerja di 

perusahaan yang sudah memiliki relasi dengan kita.

 

 

 

 

 

 

 

 


