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BAB III 

PELAKSANAAN MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Penulis melaksanakan praktik kerja magang selama kurang lebih tiga bulan, 

mulai tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan 12 Agustus 2015. Dalam melakukan 

praktik kerja magang, penulis diberikan posisi sebagai content analyst. Penulis 

mengerjakan menit per menit atau by minute program, memasukan angka-angka 

jumlah penonton atau share program permenit, membuat rekap performance program 

dan membuat topik utama berita atau top bulletin dalam satu minggu.  

Penulis bertanggung jawab melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh 

manager research and development yaitu Dony Nurpatria, koordinator research and 

development yaitu Mulatua Hasiholan, dan Viona Clarissa selaku mentor dari penulis. 

Setiap harinya penulis diberikan tugas harian yang diinstruksikan oleh Viona selaku 

mentor penulis dan mendapat tugas mingguan untuk membuat rekap dan review 

program-program yang ditugaskan untuk penulis pegang. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

 Tugas yang dilakukan penulis selama melakukan praktik kerja magang adalah 

sebagai content analyst yaitu penulis menganalisis data kualitatif dan kuantitatif 

sebuah program berita maupun bukan berita di Kompas Tv. Penulis diberikan 

tanggung jawab untuk mengerjakan menit per menit program-program yang diberikan 
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kepada penulis oleh pembimbing magang penulis. Menit per menit sendiri merupakan 

isi konten per menit dari sebuah program acara berita maupun bukan berita. 

Gambar 3.1 Contoh Menit per menit 

 

Sumber : R&D Kompas Tv 17 Juni 2015 

 Selain mengerjakan menit per menit penulis juga mengerjakan rekap 

performance program-program yang diberikan oleh pembimbing magang kepada 

penulis. Rekap performance adalah laporan yang dibuat untuk melihat performa 

sebuah program yang umumnya adalah bukan program berita. Rekap performance 

membuat pihak perusahaan dapat melihat apakah sebuah program memiliki kualitas 

yang tetap baik dan memiliki kuantitas penonton yang tetap, berkurang ataupun 

bertambah. 

 

Alur kerja content..., Monica, FIKOM UMN, 2015



21 
 

Gambar 3.2 Contoh Rekap Performa 

 

Sumber : R&D Kompas Tv 17 Juni 2015 

Penulis juga diajak untuk berkunjung dan mengamati jalannya siaran 

langsung program Kompasiana, dari mulai ruang MCR atau Master Control Room 

sampai studio yang digunakan untuk siaran langsung. Penulis mengikuti jalannya 

produksi program Kompasiana dari awal sampai akhir dan dapat melihat kesibukan 

yang terjadi saat melakukan siaran secara langsung. 
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Gambar 3.3 Ruang Master Control Room Kompasiana 

 

Gambar 3.4 Studio Kompasiana 
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Tabel 3.1 Timeline Kerja Magang Selama 8 Minggu 

Minggu Ke - Jenis Pekerjaan yang Dilakukan 

1 Perkenalan pekerjaan sebagai content analyst, mengerjakan menit per 

menit program : Kompas Pagi, Kompas Sport Petang, Explore 

Indonesia, Berkas Kompas, Sebelas Duabelas, Sapa Indonesia Siang, 

A Day With, Super, Kompas Petang, mencari program talkshow luar 

negeri untuk direview dan dicari treatment-treatment di dalamnya. 

2 Mengerjakan menit per menit : Cerita Hati, Sapa Indonesia Siang, A 

Day With, Super, Kompas Petang, Kompas Pagi, Kompas Sport 

Petang, Explore Indonesia, Berkas Kompas, Sebelas Duabelas, 

mencari pembawa acara untuk program talkshow di Kompas Tv.  

3 Mengerjakan menit per menit : Explore Indonesia, Berkas Kompas, 

Sebelas Duabelas, Sapa Indonesia Siang, A Day With, Cerita Hati, 

Super, Kompas Petang, Kompas Pagi, Kompas Sport Petang, 

mengerjakan rekap performance program cerita hati. 

4 Mengikuti kelas rating dan sharing, mengerjakan menit per menit : 

Kompas Pagi, Kompas Sport Petang, Explore Indonesia, Berkas 

Kompas, Sebelas Duabelas, Sapa Indonesia Siang, A Day With, 

Super, Kompas Petang, Cerita Hati, Aiman. 

5 Mengikuti meeting untuk me-review program Kompasiana, 

mengerjakan menit per menit : Kompas Pagi, Kompas Sport Petang, 

Explore Indonesia, Berkas Kompas, Sebelas Duabelas, Sapa 

Indonesia Siang, A Day With, Super, Kompas Petang, Cerita Hati, 
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Aiman. 

6 Membuat top bulletin program-program news, membuat rekap 

performance program Aiman, mengerjakan menit per menit : Cerita 

Hati, Sapa Indonesia Siang, A Day With, Super, Kompas Petang, 

Kompas Pagi, Kompas Sport Petang, Explore Indonesia, Berkas 

Kompas, Sebelas Duabelas, Aiman. 

7 Mengikuti kelas rating dan sharing 2, membuat review kelebihan dan 

kekurang program Sebelas Duabelas, mengunjungi produksi 

kompasiana tv, mengerjakan menit per menit : Cerita Hati, Sapa 

Indonesia Siang, A Day With, Super, Kompas Petang, Kompas Pagi, 

Kompas Sport Petang, Explore Indonesia, Berkas Kompas, Sebelas 

Duabelas, Aiman. 

8 Membuat rekap performance program Aiman, mengerjakan top 

bulletin program-program news, mengerjakan menit per menit : , 

Sapa Indonesia Siang, A Day With, Super, Kompas Petang, Kompas 

Pagi, Kompas Sport Petang, Explore Indonesia, Berkas Kompas, 

Sebelas Duabelas, Aiman, Hobi, 1000 Tahun. 
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

 Terdapat lima macam strategi program siaran yang mampu menunjang 

keberhasilan sebuah stasiun penyiaran (Morissan, 2008, h. 231). Kelima strategi 

tersebut, adalah: 

a. Perencanaan Program, pekerjaan mempersiapkan rencana jangka pendek, 

menengah maupun jangka panjang yang memungkinkan stasiun penyiaran 

untuk mendapat tujuan program dan tujuan keungannya. Perencanaan 

program difokuskan pada program apa saja yang diproduksi, pemilihan 

akuisisi program, dan penjadwalan program untuk menarik pemirsa. 

b. Produksi, rencana program yang sudah direncanakan kemudian ditetapkan dan 

dibuat. Baik membuat program itu sendiri maupun dengan cara membeli 

program dari sumber lain. 

c. Pembelian Program, dalam membeli sebuah program stasiun televisi memiliki 

departemen khusus untuk memeriksa isi materi dari program tersebut. Apakah 

isi materi sesuai dengan keinginan stasiun televisi dan dapat dibeli dengan 

harga yang sesuai. 

d. Eksekusi Program, kegiatan ini mencakup tiga hal yaitu penayangan program, 

strategi penayangan dan pengelolaan program. Agar hasil yang ditampilkan di 

layar televisi pemirsa bisa maksimal. 

e. Pengawasan dan Evaluasi Program, proses pengawasan dan evaluasi 

menentukan seberapa jauh suatu rencana dan tujuan dapat diwujudkan oleh 

stasiun televisi. Kegiatan evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk 
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membandingkan kinerja perencanaan program dengan kinerja program yang 

sebenarnya. 

Selain kelima hal di atas, riset program juga sangat penting dilakukan untuk 

membantu sebuah stasiun televisi dalam menilai hasil penyiaran program yang 

mereka sudah tayangkan di televisi. Riset sharing dan rating merupakan riset yang 

dilakukan untuk mengetahui respon penonton terhadap program yang sudah 

ditayangkan. Pada Kompas Tv, strategi pengawasan dan evaluasi program dilakukan 

oleh departemen research and development dibawah divisi Programming. 

Departemen ini terbagi dalam dua bagian, yaitu research evaluation dan program 

development. Penulis sendiri berada di dalam bagian program development section 

dan bertugas untuk membuat menit per menit program-program di Kompas Tv setiap 

harinya. Proses evaluasi dapat dilakukan saat produksi sedang berlangsung dengan 

monitor yang disediakan (Fachruddin, 2011, h. 138). 

Proses inilah yang diartikan sebagai kegiatan membuat menit per menit di 

departemen R & D Kompas Tv. Secara lebih jelas, membuat menit per menit 

dilakukan dengan cara menyaksikan beberapa program yang sedang ditayangkan di 

Kompas Tv, baik secara langsung atau live maupun tidak langsung atau tapping. 

Dalam satu hari penulis bisa mengerjakan dua sampai tiga program, sekitar empat 

sampai lima jam perhari. Setiap menit dari program-program tersebut diketik oleh 

penulis inilah yang dinamakan menit per menit dan akan disatukan dengan angka 

sharing yang sudah diberikan kepada penulis. 
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Selain mencatat isi dari program per menit, dengan teori yang sudah diberikan di 

bangku kuliah, penulis mencoba menambahkan masukan pada tiap program yang 

penulis kerjakan. Berlandaskan dengan kode etik jurnalistik, penulis menuliskan 

kelemahan dan kelebihan program-program yang penulis kerjakan agar program 

tersebut bisa menjadi program yang lebih baik dan mendidik. Berikut contoh 

masukan untuk program Sebelas Duabelas, dituliskan berupa kelebihan dan 

kekurangan program pada episode yang sudah ditayangkan: 

Tabel 3.2 Contoh Masukan Untuk Program Sebelas Duabelas 

 

 

Jika dipaparkan secara lengkap, sebuah program memiliki berbagai aspek untuk 

dianalisa, seperti: 

a. Head To Head, merupakan program-program dari stasiun televisi lain yang 

memiliki jam tayang yang sama dengan program yang Kompas Tv sedang 

tayangkan. Dapat dikatakan sebagai saingan program yang dihadapi oleh 

program yang dimiliki Kompas Tv. Sebagai contoh berikut adalah head to 

head program Aiman di Kompas Tv: 
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Gambar 3.5 Head to Head Aiman 

 

Sumber: R&D Kompas Tv 27 July 2015 

b. Performa, merupakan grafik yang menunjukan kenaikan atau penurunan 

jumlah penonton program tersebut selama kurun waktu yang diinginkan. 

Gambar 3.6 Performa Aiman 

 

 Sumber: R&D Kompas Tv 27 July 2015 
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c. Profil Audience, merupakan tabel yang menunjukan siapa saja penonton yang 

menyaksikan program yang stasiun televisi kita sajikan, dari segi usia, jenis 

kelamin, pekerjaan, sampai pendidikan. 

Gambar 3.7 Profil Aiman 

 
Sumber: R&D Kompas Tv 27 July 2015 
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d. Menit per menit, merupakan share atau jumlah penonton acara yang kita 

evaluasi, dan dipantau menit per menit yang dijadikan grafik per satu episode. 

Gambar 3.8 Menit per Menit Aiman 

 

Sumber: R&D Kompas Tv 27 July 2015 

e. Migration, merupakan perpindahan penonton dari satu acara lain pada stasiun 

televisi manapun. Migration dapat dipantau per menit, kemana penonton yang 

sedang menonton acara kita berpindah saluran. 
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Gambar 3.9 Migration Aiman 

 

Sumber: R&D Kompas Tv 27 July 2015 

 

 

 

Alur kerja content..., Monica, FIKOM UMN, 2015



32 
 

Selain kelima elemen di atas, evaluasi atau review merupakan hal yang penting 

bagi kelangsungan sebuah program, secara rutin evaluasi dilakukan agar pihak 

televisi dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan program-program yang mereka 

miliki. Dalam evaluasi terdapat kelebihan dan kekurangan program, penjelasan 

mengenai share tertinggi dan terendah pada episode tersebut. 

Pada evaluasi juga, dijelaskan secara jelas pada saat share menunjukan angka 

tertinggi disebabkan oleh apa saja. Share menunjukan angka-angka tertinggi bisa 

disebabkan karena beberapa hal berikut, misalnya pemberitaan mengenai hal yang 

baru saja terjadi, peristiwa yang diangkat sebagai berita mengandung unsur konflik 

atau human interest maupun tema yang unik dan menarik perhatian penonton. 

Selain itu share menunjukan angka-angka terendah, jika peristiwa yang sama 

diberitakan secara berulang-ulang, tidak ada hal baru dalam pemberitaan, masalah 

teknis pun mempengaruhi penurunan angka sharing seperti gambar yang tidak fokus, 

suasana yang terlalu ramai, maupun sudut kamera yang tidak pas dalam mengambil 

gambar. 

Berikut adalah contoh evaluasi salah satu program yang dimiliki Kompas Tv 

yaitu Program Aiman: 
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Gambar 3.10 Contoh Review Program Aiman 

 

Sumber: R&D Kompas Tv 10 Agustus 2015 

Dapat kita ambil salah satu episode Aiman di atas untuk menjadi contoh, 

misalnya program Aiman yang ditayangkan pada tanggal 23 Februari 2015. Pada 

episode dengan tema Membuka Rahasia Laboran, kemudian tugas penulis adalah 

menulis penjelasan tema seperti yang dapat dilihat di kolom penjelasan tema bahwa 

episode kali ini membuka keganjilan dan rekayasa yang terdapat pada kasus Labora 

Sitorus. 

Kemudian dijelaskan pada kolom remark, penjelasan mengenai kapan share 

tertinggi dan kapan share terendah pada episode tersebut. Share paling tinggi terjadi 

pada segmen satu dengan angka share 3,7 lalu mengalami penurunan secara bertahap 

pada empat segmen lainnya. Angka share terendah dalam episode kali ini terjadi pada 

segmen kelima, angka share hanya menunjukkan angka 0,3. Hal ini disebabkan 
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karena lemahnya informasi yang diperoleh dari narasumber, dan penjelasan 

narasumber yang membingungkan. Evaluasi seperti inilah yang penulis lakukan 

untuk beberapa program bukan berita yang dimiliki Kompas Tv. 

Berikut beberapa program yang penulis kerjakan, menit per menit atau by minute 

content nya selama melakukan praktik kerja magang: 

1. A Day With 

Gambar 3.11 Logo A Day With 

 

Sumber: (Kompas Tv, 2008) 

 A Day With adalah sebuah program hiburan yang mengikuti keseharian 

aktivitas dan mengetahui secara personal sisi lain dari seorang bintang tamu atau 

tokoh yang menginspirasi. 
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Gambar 3.12 Menit per menit A Day With 

 

Sumber : R&D Kompas Tv 20 Juni 2015 

 

Gambar 3.13 Grafik menit per menit A Day With 

 

Sumber : R&D Kompas Tv 20 Juni 2015 
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2. Aiman 

Gambar 3.14 Logo Aiman 

 

Sumber: (Kompas Tv, 2008) 

Program ini dibawakan oleh Aiman Witjaksono sebagai host dan membahas 

perihal terkait peristiwa, sosok dan humanis. Dengan tagline didasari kebenaran 

tanpa sensasi program Aiman tayang setiap Senin pukul 22.00 WIB. 

Gambar 3.15 Menit per menit Aiman 

 

Sumber : R&D Kompas Tv 10 Agustus 2015 
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Gambar 3.16 Grafik menit per menit Aiman 

 

Sumber : R&D Kompas Tv 10 Agustus 2015 

 

3. Berkas Kompas 

Gambar 3.17 Logo Berkas Kompas 

 

Sumber: (Kompas Tv, 2008) 

Program ini merupakan program bukan berita yang menyajikan skandal 

publik, ketidak-adilan dan ketimpangan, kemiskinan, kriminal kelas teri sampai 

kejahatan kerah putih yang terjadi di Indonesia. 
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Gambar 3.18 Menit per menit Berkas Kompas 

 

Sumber : R&D Kompas Tv 17 Juni 2015 

 

Gambar 3.19 menit per menit Berkas Kompas 

 

Sumber : R&D Kompas Tv 17 Juni 2015 
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4. Cerita Hati 

Gambar 3.20 Logo Cerita Hati 

 

Sumber: (Kompas Tv, 2008) 

 Cerita Hati adalah sebuah program talk show yang mengupas kehidupan 

seseorang dari segi agama khususnya agama Islam yang ditayangkan setiap hari di 

Kompas Tv. Dipandu oleh beberapa pembawa acara seperti Lula Kamal, Akbar dan 

Ustad Wijyanto. 

Gambar 3.21 Menit per menit Cerita Hati 

 

Sumber : R&D Kompas Tv 11 July 2015 
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Gambar 3.22 Grafik menit per menit Cerita Hati 

 

Sumber : R&D Kompas Tv 11 July 2015 

 

5. Explore Indonesia 

Gambar 3.23 Logo Explore Indonesia 

 

Sumber: (Kompas Tv, 2008) 

Program ini merupakan program yang mengeksplor keindahan alam Indonesia, 

yang seringkali belum diketahui oleh orang banyak. Ditayangkan seminggu sekali 

pada Kompas Tv dan mengajak pemirsanya untuk seolah-olah merasakan jalan-jalan 

bersama host Explore Indonesia yaitu Kamga. 
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Gambar 3.24 Menit per menit Explore Indonesia 

 

Sumber : R&D Kompas Tv 9 Juni 2015 

 

Gambar 3.25 Grafik menit per menit Explore Indonesia 

 

Sumber : R&D Kompas Tv 9 Juni 2015 

 

Alur kerja content..., Monica, FIKOM UMN, 2015



42 
 

6. Kompas Pagi dan Kompas Petang 

Gambar 3.26 Logo Kompas Pagi 

 

Sumber: (Kompas Tv, 2008) 

Kompas pagi adalah program berita yang dikemas tegas dan terarah disajikan 

dipagi hari untuk memenuhi kebutuhan pemirsa akan berita yang tak hanya informatif 

namun juga menjunjung etika jurnalistik. Kompas Petang  ditayangkan dari pukul 

17.00-18.30 WIB di stasiun Kompas TV. Acara ini berhubungan dengan asupan 

berita yang dikemas tegas dan terarah serta menumbuhkan harapan, hadir di petang 

hari untuk memenuhi kebutuhan anda akan berita yang tak hanya informatif namun 

juga menjunjung etika jurnalistik. 
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Gambar 3.27 Menit per menit Kompas Pagi 

 

Sumber : R&D Kompas Tv 9 Juni 2015 

Gambar 3.28 Grafik menit per menit Kompas Pagi 

 
Sumber : R&D Kompas Tv 9 Juni 2015 
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7. Sapa Indonesia Siang 

Gambar 3.29 Logo Sapa Indonesia Siang 

 

Sumber: (Kompas Tv, 2008) 

Sapa Indonesia adalah sebuah acara televisi di Kompas TV. Acara ini berisi talk 

show yang pertama kali tayang di Kompas tv dengan topik yang menarik. Acara ini 

ditayangkan pukul 13:00 sampai 15:00 WIB. Banyak  yang mungkin terjadi dalam 

beberapa jam ke depan. Program berita siang terbaru persembahan Kompas TV. 

Gambar 3.30 Menit per menit Sapa Indonesia Siang 

 

Sumber : R&D Kompas Tv 8 July 2015 
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Gambar 3.31 Grafik menit per menit Sapa Indonesia Siang 

 

Sumber : R&D Kompas Tv 8 July 2015 

8. Sebelas Duabelas 

Gambar 3.32 Logo Sebelas Duabelas 

 

Sumber: (Kompas Tv, 2008) 

Sebelas Duabelas adalah sebuah program talkshow yang menghibur dan sara 

dengan edukasi. Program ini dipandu oleh sang komika Indonesia keluaran Stand Up 

Comedy Indonesia yaitu Pandji Pragiwaksono. Sebelas Duabelas hadir setiap hari 

pada pukul 23.00-24.00 WIB. Program talkshow ini menghadirkan berbagai bintang 

tamu yang berbeda, bisa dari kalangan artis, pejabat pemerintah, dan lain - lain. Tidak 
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hanya mengobrol, talkshow ini juga menyajikan games-games yang menarik yang 

dilakukan pembawa acara bersama dengan bintang tamu yang hadir. 

Gambar 3.33 Menit per menit Sebelas Duabelas 

 

Sumber : R&D Kompas Tv 27 July 2015 

Gambar 3.34 Grafik menit per menit Sebelas Duabelas 

 

Sumber : R&D Kompas Tv 27 July 2015 
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9. Super 

Gambar 3.35 Logo Super 

 

 

Sumber: (Kompas Tv, 2008) 

Super adalah program yang mengumpulkan seluruh komika di indonesia untuk 

menghibur penonton, setiap episode Super, lima komika akan datang ke keramaian 

untuk memecah suasana dan menyebar tawa dimana-mana dengan materi yang tak 

sekadar menghibur tapi juga padat wawasan. 

Gambar 3.36 Menit per menit Super 

 
Sumber : R&D Kompas Tv 26 Juni 2015 
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Gambar 3.37 Grafik menit per menit Super 

 
Sumber : R&D Kompas Tv 26 Juni 2015 

10. Sport Petang dan Sport Malam 

Gambar 3.38 Logo Kompas Sport Petang 

 

Sumber: (Kompas Tv, 2008) 

Kompas Sport Petang dan Malam adalah program berita di kompas TV yang 

berisi berita olah raga dari dunia olahraga baik nasional atau internasional, bukan  

hanya seputar pertandingan, namun juga kegemaran, gaya hidup dan gosip yang 

tentunya berhubungan dengan olahraga, guna menambah pengetahuan kepada 

masyarakat tentang dunia olahraga. 
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Gambar 3.39 Menit per menit Kompas Sport Petang 

 
Sumber : R&D Kompas Tv 5 Agustus 2015 

Gambar 3.40 Grafik menit per menit Kompas Sport Petang 

 

Sumber : R&D Kompas Tv 5 Agustus 2015 
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3.4 Kendala yang Dihadapi 

 Menjalani pratik kerja magang merupakan hal yang baru pernah penulis 

lakukan, dalam melakukan praktik kerja magang ada beberapa hal yang menjadi 

kendala atau permasalahan bagi penulis. Khusunya dalam divisi riset dan 

pengembangan, penulis menjadi seorang content analyst dan menemukan beberapa 

kendala. 

 Kendala-kendala yang dihadapi saat melakukan kerja magang antara lain : 

1. Penulis bertugas mengerjakan menit per menit yang dituntut untuk 

mengerjakannya secara cepat, karena deadline tiap program hanya satu hari 

setelah program ditayangkan. Penulis bisa mendapat sekitar empat sampai 

lima program satu hari, penulis harus bisa beradaptasi dengan deadline yang 

diberikan. Penulis mencoba beradaptasi dengan deadline yang diberikan, 

sehingga hari demi hari penulis bisa lebih cepat dalam mengerjakan dan 

selesai bahkan sebelum deadline yang ditentukan. 

2. Harus teliti dalam memasukan angka-angka, karena penulis bertugas 

memasukan angka-angka sharing program yang diberikan kepada penulis, 

jika salah memasukan angka maka akan berakibat besar pada evaluasi 

program tersebut. Untuk masalah ketelitian dan kreatifitas, penulis belajar 

untuk memeriksa kembali semua pekerjaan yang sudah penulis kerjakan agar 

tidak ada yang salah atau keliru. 

Alur kerja content..., Monica, FIKOM UMN, 2015



51 
 

3. Evaluasi dan rekap yang dibuat untuk sebuah program yang sama setiap 

harinya memiliki kesulitan tersendiri, penulis harus memiliki kreatifitas yang 

lebih untuk membuat evaluasi yang berbeda setiap harinya. Kreatifitas yang 

dituntut membuat penulis selalu membaca review-review program yang sudah 

ada sebelumnya, agar penulis bisa lebih memahami kekurangan dan kelebihan 

program tersebut. 

4. Kejenuhan juga merupakan kendala yang dialami penulis, karena setiap hari 

penulis harus mengerjakan hal yang sama terus menerus dan tidak bepergian 

ke luar kantor, penulis harus beradaptasi agar terbiasa dengan pekerjaan di 

balik meja. Untuk mengatasi rasa jenuh yang peneliti hadapi adalah, 

seringkali penulis mengerjakan menit per menit sambil mendengarkan lagu. 

Disamping itu penulis terkadang berjalan-jalan ke studio yang sedang 

melakukan aktivitas produksi program. 

Seluruh kendala yang dihadapi penulis dalam melakukan praktik kerja magang 

bisa penulis lewati. Tidak ada jarak antara para staff dan para mahasiswa atau 

mahasiswi yang melakukan praktik kerja magang di Kompas Tv, sehingga membuat 

situasi kerja lebih nyaman. Masalah yang terjadi saat mengerjakan tugas, selalu 

penulis sampaikan kepada mentor penulis. Hal ini membuat penulis merasa tidak 

khawatir dan selalu ingin belajar lebih. 
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