
BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Pada hari pertama kegiatan kerja magang di Universitas Multimedia 

Nusantara di Lab Big Data, bagian Text Data Mining merupakan posisi yang 

diberikan oleh Bapak Yustinus Eko selaku sekretaris prodi system informasi. 

Selama praktek kerja magang  berlangsung, dilakukan berbagai macam rapat yang 

membahas mengenai koordinasi langsung yang akan dilakukan oleh tim prodi 

sistem informasi dengan tim prodi ilmu komunikasi mengenai cara berkomumikasi, 

proses simulasi, fact checking, serta penentuan keyword yang ada pada debat capres 

2019 disaat siaran live berlangsung. 

 

3.2 Tugas yang dilakukan 

Ada beberapa tugas yang diberikan selama melakukan kegiatan kerja 

magang di Universitas Multimedia Nusantara, tugas-tugas tersebut adalah: 

1. Berkenalan dengan team fact checking dari prodi ilmu komunikasi sebagai 

partner selama proses kegiatan kerja magang berlangsung dan pengenalan 

bahasa pemograman yang akan digunakan seperti R. 

2. Melakukan convert  pada artikel kompas yang diberikan dalam bentuk rss 

xml file menjadi csv menggunakan bahasa Python. 

 



3. Membuat analisis Twitter  berdasarkan pengunaan hashtag, nama account  

user yang sering melakukan tweet, serta analisis kata terbanyak yang sering 

digunakan oleh user di twitter mengenai debat capres yang akan 

berlangsung.  

4. Mencoba melakukan word count pada artikel Kompas berdasarkan keyword 

yang ditentukan. Hasilnya akan memunculkan link artikel Kompas yang 

relevan dengan keyword beserta tanggal dari artikel tersebut. 

5. Melakukan fact checking dengan tim ilkom saat debat capres berlangsung 

secara live. 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Tabel 1.1 Tabel Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Minggu Ke- Uraian 

1 

1. Penkenalan dengan tim Ilkom. 

2. Briefing magang. 

3. Pengenalan dan beradaptasi dengan bahasa R dan python 

serta latihan dengan memakai data sampel yang 

diberikan. 

2 

1. Membuat script untuk mendowload data rss xml kompas.  

2. Membuat script untuk menconvert data rss xml kompas 

yang sudah di download menjadi data csv. 

 

3 

 

1. Mempelajari script R  untuk menganalisis data twitter 

mengenai debat capres yang diberikan oleh Pak Yustinus 

Eko. 

2. Mejalankan script R yang diberikan dan melakukan 

analisis terhadap data twitter mengenai debat capres 

berdasarkan penggunaan hashtag, nama account twitter 

yang sering melakukan tweet dan kata yang sering 



digunakan oleh user menegenai debat capres tiap 

harinya. 

3. Menampilkan wordcloud yang berupa gambar dimana 

worldcloud tersebut berisikan kata-kata seputar debat 

cares yang sering digunakan oleh user twitter. 

4. Membuat sebuah laporan terahadap analisis yang telah 

dilakukan. 

4 

1. Membuat script yang akan digunakan saat debat capres 

berlangsung. 

2. Melakukan rapat dengan tim ilmu komunikasi mengenai 

debat capres kedua yang akan berlangsung. 

3. Melakukan simulasi sebelum debat capres akan 

berlangsung. 

4. Melakukan fact checking bersama tim Ilkom saat debat 

capres kedua berlangsung secara live. 

5 

1. Melakukan Evaluasi mengenai kinerja saat debat capres 

kedua berlangsung bersama tim Ilkom. 

2. Menambahkan data agar hasil pencarian link berita 

untuk debat capres selanjutnya lebih relevan. 

6 

1. Melakukan simulasi dan memperisapkan diri bersama 

tim ilmu komunikasi menjelang debat capres ketigayang 

akan berlangsung. 

2. Melakukan rapat dengan tim ilmu komunikasi mengenai 

debat capres ketiga yang akan berlangsung. 

3. Melakukan fact checking Bersama tim Ilkom ssat debat 

capres ketiga berlangsung secara live. 

7 

1. Melakukan Evaluasi mengenai kinerja saat debat capres 

ketiga berlangsung Bersama tim Ilkom. 

2. Melakukan rapat dengan tim ilmu komunikasi mengenai 

debat capres keempat yang akan berlangsung. 

3. Melakukan traning kepada anggota magang yang baru 

untuk melakukan debat cpares keempat yang akan 

berlangsung. 

8 1. Pembuatan laporan dokumentasi 

 

 

 

 



3.3.1 Briefing magang, beradaptasi, pengenalan serta mempelajari  data 

sampel yang diberikan sebelum diberikan data asli yang akan digunakan. 

Week1 

Briefing magang, beradaptasi, pengenalan serta mempelajari data sampel 

yang diberikan sebelum diberikan data asli yang akan digunakan.  Pada minggu 

pertama kerja magang, terdapat perkenalan diri di ruang rapat dengan rekan-rekan 

dari tim Ilkom yang nantinya akan menjadi rekan kerja dan san saling berkerjasama 

selama debat caper berlangsung. Kemudian setelah perkenalan, dilakukan briefing 

magang mengenai tempat dilakukannya kegiatan magang, jam kerja kegiatan 

magang, jam istirahat, jadwal-jadwal debat capres akan berlangsung, dan 

pengenalan serta mempelajari bahasa python dan R dengan menggunakan data 

sampel yang siberikan oleh Pak Yustinus Eko. Selama minggu pertama hanya 

dilakukan percobaan-percobaan cara untuk menjalankan script  pada   komputer  

Lab Big Data yang mempunyai system oprasi Linux menggunakan Bahasa Python 

dan R agar lebih terbiasa. Berikut adalah gambar terminal pada Linux yang akan 

diggunakan untuk menjalankan script. 



 

Gambar 3.1 Terminal Linux 

 Pertama-tama Pak Yustinus Eko memberikan username dan password 

untuk mengakses file di server SI. Kemudian Pak Yustinus Eko membimbing untuk 

memberitahu bagaimana cara mengambil data sampel yang telah dimasukkan Pak 

Yustinus Eko pada server SI. Lalu menggunakan Linux dapat dilakukan proses 

download terhadap satu folder yang dipilih dengan perintah “scp-r”.  

Pada terminal Linux akan dilakukan eksekusi script dengan cara mencari letak 

script berada meggunakan perintah change directory yang akan mengarahkan 

directory contohnya seperti “cd Documents”, “cd Dowloands”, “cd File”, dan 

sebagainya. Lalu script akan dieksekusi menggunakan python ataupun R dengan 

memakai perintah “python namascript.py” untuk python dan “Rscript namascript.r” 



untuk R. Contohnya seperti “python kompas.py”. Kemudian untuk keluar dapat 

menggunakan perintah “quit()”.  

  



3.3.2 Mendownload dan menconvert artikel Kompas dari rss xml file 

menjadi csv week 2 

Pada minggu kedua, diberikan tugas untuk mendowload rss file  yang masih 

berupa link seperti 

http://rss.kompas.com/umn/(0sampai667)?apikey=3f2f8f5be5d853b7f1c776d413

4be02b3cbf2df0. dari Kompas yang nantinya akan digunakan sebagai file 

pendukung untuk melakukan fact checking pada debat capes yang aan berlangsung. 

Peroses download dibuat secara otomatis menggunkan script  yang bernama 

“websucker.py” 

 

Gambar 3.2 websucker.py 

  

http://rss.kompas.com/umn/(0sampai667)?apikey=3f2f8f5be5d853b7f1c776d4134be02b3cbf2df0
http://rss.kompas.com/umn/(0sampai667)?apikey=3f2f8f5be5d853b7f1c776d4134be02b3cbf2df0


Gambar 2.2 merupakan isi dari script websucker.py, dimana perintah wget 

akan melakukan proses download link rss kompas dan menyimpan filenya dalam 

bentuk xml secara otomatis dan melakukannya secara looping  dari 0 sampai 666. 

 

Gambar 3.3 Hasil dari websucker.py 

 

 

 

 



 Gambar 3.3 merupakan hasil dari websucker.py dimana link rss  kompas 

telah didowload dalam bentuk file xml 

 

 

Gambar 3.4 Isi dalam 0.xml 

 Gambar 3.4 merupakan isi dari file 0.xml yang sudah didownload 

menggunakan websucker.py. Setelah file didownload dalam bentuk xml, file ini 

akan diconvert dalam bentuk csv, sehingga lebih mudah untuk dibaca. Proses 

convert file xml ke dalam bentuk csv dilakukan menggunakan script  python yang 

bernama “convert.py” 

  



 

Gambar 3.5 convert.py 

 Gambar 3.5 merupakan isi dari convert.py, dimana isi tag item pada data 

xml akan diambil dan dikeluarkan dalam bentuk csv dengan nama “Artikel(0-

666).csv”. Tag item pada data xml yang diambil terdiri dari id, 

photo/gambar¸date/tanggal, title/judul, description,  site_name, author, link, editor, 

content(isiberita) , thumb, dan section_name.  



 

Gambar 3.6 Isi dalam Artikel0.csv 

 Gambar 3.6 merupakan isi dari file csv yang sudah di convert sbelumnya 

dan isi dari file ini nantinya  akan digunakan untuk debat capres yang akan segera 

berlangsung. 

 

3.3.3  Membuat analisis terhadap data twitter berdasarkan worldcloud.    

Week 3 

Pada minggu ketiga, bertugas untuk menganalisis dan membuat laporan 

terhadap data twitter kompas yang memiliki topik tetang debat capres. Pak Yustinus 

Eko memberikan tugas untuk memantau dan membuat laporan analisa pada data 

Twitter yang membahas tentang debat capres. Pak Yustinus Eko memberikan 



Rscript buatannya untuk dapat melakukan analisis penggunaan hashtag, user yang 

sering melakukan tweet, dan analisis kata terbanyak yang sering diperbicarakan di 

Twitter. 

 

Gambar 3.7 freqCount_4.r 

Gambar 3.7 merupakan Rscipt yang diberikan untuk menganalisis data 

twitter berdasarkan hashtag yang digunakan, kata yang paling sering 

diperbincangkan, dan nama user yang sering melakukan tweet. Pada gambar 3.7, 

diambil data-data twitter dalam format json yang akan diproses dan mengeluarkan 

output file png. File dalam fromat png tersebut berisikan gambar wordclud yang 

teridri dari kata-kata yang sering diperbincangkan di twitter. Dalam isi 

freqCount_4.r terdapat bagian removeWords yang berguna untuk menyingkirkan 

kata-kata yang sering digunakan namun tidak beguna. Salah satu contohnya seperti 

kata sambung dan, atau, dari, ini, dll.  



 

Gambar 3.8 Hasil output dari kompas_all_170119_1.json 

Gambar 3.8 merupakan potongan hasil output dari kompas_all_170119 

yang menampilkan jumlat tweet, jumlah kata, serta kata apa saya yang sering 

digunakan oleh user dalam melakukan tweet seputar debat capres. 



 

Gambar 3.9 Hasil wordcloud dari kompas_all_170119_1.json 

 Gambar 3.9 merupakan gambar worldcloud yang akan dianalisis dan 

digunakan untuk membuat sebuah laporan mengenai data twitter pada kompas yang 

memiliki tema debar capres.  

 

Gambar 3.10 Potongan laporan data tweet menggunakan data sampel 



 

Gambar 3.11 Potongan laporan data tweet menggunakan data asli 

 

Gambar 3.12 Potongan laporan data tweet menggunakan data asli 

Gambar 3.11 dan Gambar 3.12 merupakan potongan laporan data tweet 

yang telah dianalisis berdasarkan tanggal, jumlah kata yang sering digunakan, nama 



user yang sering melakukan tweet, serta hashtag yang sering digunakan 

menggunakan data  asli.   

 

3.3.4 Melakukan rapat mengenai pembagian tugas terhadap debat capres 

ke-2  yang akan berlangsung sampai dengan debat capres    ke-2 

berlangsung. Week 4 

 

Pada minggu keempat penulis bertugas untuk membuat script Python 

bernama “linkkeyword.py” yang terdapat pada gambar 3.13. 

 

 

Gambar 3.13 linkkeyword.py 



Gambar3.13 merupakan script yang akan digunakan saat debat capres akan 

berlangsung. Script ini berfungsi untuk menghasilkan sebuah tanggal dan link  

berdasarkan keyword yang terdapat pada file csv yang telah dibuat sebelumnya.  

Proses pencarian dilakukan dengan membaca semua semua data yang ada 

pada “ArtikelAll.csv”. Pada bagian keyword 1 sampai dengan keyword 7 

digunakan untuk mengisi kata kunci yang diberikan oleh tim ilkom pada saat debat 

capres berlangsung. Setelah kata kunci di masukkan script “linkkeyword .py” akan 

menghasilkan output sebagai berikut. 

 

Gambar 3.14 Hasil script linkkeyword.py pada terminal 

Gambar 3.14 merupakan hasil dari linkkeyword.py pada terminal yang 

berupa link dan tanggal berita berdasarkan keyword yang diberikan oleh tim 

ilkom. 



 

Gambar 3.15 Hasil script linkkeyword.py dalam bentuk csv 

Gambar 3.15 merupakan hasil linkeyword.py berisikan link dan tanggal 

dalam bentuk csv yang nantinya akan diberikan kepada tim ilkom pada saat debat 

capres berlangsung.  

Pada minggu ke-4 juga kan dimulai debat capes kedua, sehingga kami dari 

tim SI dan tim Ilkom melakukan simulasi live dan rapat megenai ruangan yang akan 

digunakan nantinya, alat komunikasi yang akan diggunakan pada saat debat capres 

berlangsung, dan rundown yang akan dilakukan. Berikut merupakan proses yang 

dilakukan ketika debat capres berlagsung. 

 

Gambar 3.16 keyword tiap segmen debat capres 



 Pada debat capres berlangsung kami menggunakan whatsapps sebagai 

media komunikasi tim Ilkom dan tim SI. Tim SI berada di Lab Big Data yaitu C503 

sedangkan tim ilkom berada di News room yaitu B6. Debat Capres akan 

berlangsung selama 5 segmen, pada gambar 3.16 kami menggunakan link 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tqURlBS238cP8ycHucKfniC8IwvMlucKFg57m

TYqxNY/edit#gid=1100111308. Link tersebut merupakan link google drive yang 

digunakan sebagai media dimana tim ilkom akan menginput keyword-keyword 

yang akan diproses. Rundown yang akan dilakukan adalah tim ilkom akan 

memasukan keyword selama segmen 1 berlangsung, ketika segmen 1 selesai iklan 

akan berlangsung dan tim SI melakukan proses pencarian link dan tanggal 

berdasarkan keyword yang telah diberikan, begitupula selanjutnya ketika segmen 2 

dimulai.  

 

Gambar 3.17 Hasil link dan tanggal 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tqURlBS238cP8ycHucKfniC8IwvMlucKFg57mTYqxNY/edit#gid=1100111308
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tqURlBS238cP8ycHucKfniC8IwvMlucKFg57mTYqxNY/edit#gid=1100111308


Pada gambar 3.17 penulis menggunakan link   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qhZh4vQpBqoH4ZHao-

W3oMIthXl4gurndlXtl0xjpPI/edit#gid=1071856252.  

Link tersebut merupakan link google drive dimana tim SI akan memasukkan 

link dan tanggal berdasarkan keyword-keyword yang telah diberikan oleh tim 

Ilkom. Setelah link berikan maka tim Ilkom akan melakukan fact checking untuk 

menentukan apakah peryantaan yang diberikan oleh calon presiden sesuai fakta 

atau tidak. 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qhZh4vQpBqoH4ZHao-W3oMIthXl4gurndlXtl0xjpPI/edit#gid=1071856252
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qhZh4vQpBqoH4ZHao-W3oMIthXl4gurndlXtl0xjpPI/edit#gid=1071856252


 

Gambar 3.18 Hasil fact checking pada kompas.com 

Gambar 3.18 merupakan hasil fact checking yang dimasukkan kedalam 

artikel kompas. 

 

 



3.3.5 Melakukan evalusai mengenai debat capres yang telah berlangsung 

dan menambahkan data yang akan digunakan untuk debat capres 

selanjutnya. Week 5 

Pada minggu kelima magang, dilakukan evaluasi dengan tim Ilkom yang 

membahas mengenai kendala-kendala yang terjadi saat debat capres ke-2 

berlangsung. Pada rapat tersebut pak bintang mengatakan bahwa hasil link yang 

diberikan oleh tim SI pada saat debat capres kemarin terlalu banyak dan beberapa 

ada yang tidak relevan. Berdasarkan hasil rapat tersebut, maka tim SI meminta agar 

tim ilkom untuk memberikan kata kunci yang lebih spesifik, serta dari tim SI akan 

menambahkan jumlah data agar hasil pencarian bisa lebih akurat untuk debat capers 

selanjutnya. 

 

Gambar 3.19 Data baru yang sudah ditambahkan 



3.3.6 Melakukan rapat mengenai pembagian tugas terhadap debat capres 

ke-3 yang akan berlangsung sampai dengan debat capres   ke-3 

berlangsung. Week 6 

Pada minggu keenam magang, debat capes ketiga akan berlangsung. Debat 

capres ketiga kali ini akan dilakukan oleh bapak ma’aruf amin dan bapak sandiaga 

uno.  

 

Gambar 3.20 keyword tiap segmen debat capres ketiga 

Debat capres akan berlangsung berlangsung selama 5 segmen, Tim Si 

diberikan 2 buah link oleh tim Ilkom. Pada gambar 3.20 kami menggunakan link 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C9v_wonsfKr6aspBdEcjl34chBmNiDL5Qxt8a

mvC4qA/edit#gid=1942389541. Link tersebut merupakan link google drive yang 

digunakan sebagai media dimana tim ilkom akan menginput keyword-keyword 

yang akan diproses. Rundown yang akan dilakukan sma sperti sebelumnya yaiutu 

tim ilkom akan memasukan keyword selama segmen 1 berlangsung, ketika 

segmen 1 selesai iklan akan berlangsung dan tim SI melakukan proses pencarian 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C9v_wonsfKr6aspBdEcjl34chBmNiDL5Qxt8amvC4qA/edit#gid=1942389541
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C9v_wonsfKr6aspBdEcjl34chBmNiDL5Qxt8amvC4qA/edit#gid=1942389541


link dan tanggal berdasarkan keyword yang telah diberikan, begitupula 

selanjutnya ketika segmen 2 dimulai.  

 

Gambar 3.21 Hasil link dan tanggal 

Pada gambar 3.21 penulis menggunakan link   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r3QlkX6TCLR8q0mReAnDNOAffauU0-VV8-

Ch6K7tnu0/edit#gid=257447014 

Link tersebut merupakan link google drive dimana tim SI akan memasukkan 

link dan tanggal berdasarkan keyword-keyword yang telah diberikan oleh tim 

Ilkom. Setelah link berikan maka tim Ilkom akan melakukan fact checking seperti 

debat capres sebelumnya untuk menentukan apakah peryantaan yang diberikan oleh 

calon wakil presiden sesuai fakta atau tidak. 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r3QlkX6TCLR8q0mReAnDNOAffauU0-VV8-Ch6K7tnu0/edit#gid=257447014
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r3QlkX6TCLR8q0mReAnDNOAffauU0-VV8-Ch6K7tnu0/edit#gid=257447014


 

3.3.7 Melakukan evaluasi megenai debat capres ke-3 yang telah 

berlangsung, melakukan rapat mengenai pembagian tugas terhadap 

debat capres ke-4 yang akan berlangsung sampai dengan debat capres   

ke-4 berlangsung serta melakukan training terhadap mahasiswa calon 

kerja magang selanjutnya. Week7 

Pada minggu ketujuh magang, dilakukan evaluasi dengan tim Ilkom yang 

membahas mengenai kendala-kendala yang terjadi saat debat capres ketiga 

berlangsung. Pada rapat tersebut tim Ikom menyampaikan bahwa data hasil link  

yang diberikan jauh lebih banyak yang relevan dan memenuhi kriteria. Dari tim 

Ilkom juga menyambaikan bahwa untuk selanjutnya mereka ingin mengambil 

beberapa artikel slain dari website kompas sehingga hasil pencarian bisa lebih luas. 

Pada minggu ketujuh, penulis dikenalkan pada mahasiswa calon magang 

baru yang akan meneruskan tugas penulis untuk debat capres keempat. Penulis juga 

diberikan tugas oleh pak eko untuk memberikan training kepada mahasiswa calon 

magang seputar tugas yang akan dilakukan pada debat capres keempat yang akan 

berlangsung, sehingga nantinya dapat berjalan dengan baik seperti sebelumnya.  

3.3.8 Pembuatan laporan dokumentasi. Week 8 

Pada minggu kedelapan, dilakukan tugas untuk membuat laporan 

dokumentasi selama kegiatan kerja magang berlangsung. Laporan tersebut 

berisikan script-script yang telah dibuat, penjelasan mengenai script tersebut, serta 

hasil yang dikeluarkan oleh script tersebut.  



 

3.4 Kendala yang dihadapi 

Selama melakukan kegiatan kerja magang di Universitas Multimedia 

Nusantara, terdapat beberapa kendala yang dialami diantaranya: 

1. Kurangnya pemahaman terhadap penggunaan system oprasi Linux serta 

kurangnya pemahaman terhadap bahasa pemograman R dan Python, sehingga 

masih harus belajar terlebih dahulu. 

2. Hasil yang dikeluarkan ada yang tidak relevan dikarenakan keyword-keyword 

yang diberikan oleh tim Ilkom terlalu luas. 

 

3.5 Solusi atas kendala 

Solusi atas permasalahan di atas yang dilakukan dalam menyelesaikan 

tugas magang yaitu: 

1. Belajar serta menanyakan hal yang tidak dimengerti kepada Pak Eko selaku 

pembimbing kerja magang. 

2. Melakukan evaluasi dan diskusi kepada tim Ilkom agar mempersempit 

keyword-keyword yang diberikan agar lebih spesifik. 

 


