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BAB III 

KESIMPULAN 

 

 

3.1. Kesimpulan Aktivitas Magang 

Setelah melaksanakan program magang, maka pemagang dapat 

menyimpulkan bahwa dengan melakukan program magang dapat menambah 

ilmu pengetahuan mahasiswa, dan menerapkan apa yang mahasiswa dapatkan 

diperkuliahan. 

Terutama dengan melakukan pekerjaan sebagai social media content, 

perusahaan mempunyai standart desain tersendiri yang dimana membutuhkan 

tahap penyesuaian terlebih dahulu. Selain desain konten pemilihan hastag  juga 

mempengaruhi jumlah penonton dalam suatu konten. Peserta magang juga 

dapat lebih memahami bahwa di massa pandemi ini kegiatan humas dalam 

memberikan pelayanan informasi tetap bisa berjalan dengan adanya sosial 

media seperti youtube dan instagram. Berikut ini adalah  manfaat yang  diterima 

selama 1 bulan melaksanakan magang: 

1. Pengetahuan tambahan mengenai penggunaan photoshop 

2. Pengetahuan tambahan mengenai penggunaan adobe premiere 

3. Pengetahuan penggunaan obs studio untuk streaming kegiatan 

4. Pengetahuan tambahan mengenai penggunaan coreldraw 

5. Penggunaan aplikasi mobile untuk mengolah foto 

6. Penggunaan font yang sesuai untuk desain 

7. Penggunaan rasio yang sesuai untuk crop foto 

8. Standart desain di SMA Muhammadiyah 1 Taman 

3.2 Saran 

Dalam kesempatan ini penyusun akan menyampaikan beberapa saran 

kepada semua pihak, baik pihak instansi, kampus, maupun mahasiswa yang 

akan melaksanakan magang dimasa mendatang. Adapun saran-sarannya adalah 

sebagai berikut : 

3.2.1. Untuk pihak mahasiswa 

1. Belajar dengan lebih giat lagi terutama pada saat praktikum di 

perkuliahan, agar bisa lebih bermanfaat dan siap bekerja 

2. Menambah relasi pada saat perkuliahan dan tempat magang  dimana 
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hal ini sangat bermanfaat sekali untuk mendapatkan kesempatan 

magang dan pekerjaan dari relasi yang kita kenal 

3.2.2. Untuk pihak Untag Surabaya 

1. Supaya meningkatkan kualitas dari praktikum yang diselenggarakan 

dalam perkuliahan agar mahasiswa bisa lebih matang pada saat 

terjun di lapangan 

2. Dapat membina terus kerjasama yang baik dengan pihak instansi / 

perusahaan, tempat magang agar kedepannya dipermudahkan segala 

permasalahan terkait penempatan mahasiswa untuk magang 

3. Menyesuaikan jadwal magang dengan jadwal perkuliahan dengan 

lebih baik lagi 

4. Menyediakan pusat informasi khusus agar persiapan dan 

penyelenggaraan magang lebih baik lagi 

3.3.3. Untuk pihak perusahaan 

Supaya lebih membuka lebih lebar lagi pintu bagi mahasiswa-

mahasiswi yang berniat untuk magang dan belajar.  


